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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Bandara  merupakan  fasilitas  terpenting  dalam  jasa  pelayanan  transportasi 

udara  diberbagai  tempat  tak  terkecuali  di  Indonesia,  karena  fuungsinya  yang 

diperuntukkan  sebagai  tempat  berangkat  dan  mendaratnya  pesawat,  naik  turunnya 

penumpang, barang (cargo) dan pos. Namun tidak terbatas itu saja, bandara kini telah 

berkembang  menjadi  kawasan  yang  sangat  penting  dalam  mendorong  laju 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Wilayah sekitar. Karena dengan adanya 

keberadaan  Bandara  mempermudah  segala  aktivitas  baik  berupa  penerbangan 

ataupun aktivitasaktivitas lain yang terkait dengan kebandarudaraan. 

Semakin besarnya suatu bandara akan membuka ruang komersial yang dapat 

dipergunakan  untuk  membuka  segala  jenis  usaha  di  dalamnya.  Keberadaan  akan 

suatu  bandara  yang  bertaraf  tidak  hanya  nasional  tetapi  juga  bertaraf  Internasional 

akan disambut gembira oleh para investor atau pelaku usaha yang tertarik melakukan 

investasinya  dalam  kegiatan  komersil  yang  berkaitan  dengan  usaha  di  Bandara. 

Pertanda  akan  peluang  bisnis  yang  besar  kian  terbuka  sehingga  mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah. 

Dapat terlihat perkembangan wilayah yang telah memiliki bandara besar akan 

mempercepat pertumbuhan serta berkembangnya wilayah tersebut baik dalam sektor 

perekonomian  maupun  tatanan  kehidupan  masyarakatnya,  contohnya  saja  Kota
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Surabaya,  Bali,  dan  Makkasar.  Ketiga  wilayah  tersebut  berkembang  secara  pesat 

karena  adanya  keberadaan  Bandara.  Hal  tersebut  dikarenakan  kemudahan  bagi 

penumpang, barang  (cargo) dan pos untuk dapat mengakses  tempat  tersebut karena 

adanya  jasa  pelayanan  bandara.  Oleh  karena  itu  bandara  atau  yang  sering  disebut 

dengan istilah terminal memiliki beberapa fungsi pokok sebagai tempat: 1 

a.  Sebagai  pengendali  dan  mengatur  lalu  lintas  angkutan  udara  dalam  hal  ini 
adalah pesawat. 

b.  Sebagai tempat pergantian moda bagi penumpang. 
c.  Sebagai tempat naik atau turun penumpang dan bongkar muat barang/muatan. 
d.  Sebagai  tempat  operasi  berbagai  jasa  seperti  ;  perdagangan,  fasilitas  umum, 

fasilitas sosial, fasilitas transit, fasilitas promosi, dan lainlain. 
e.  Sebagai elemen tata ruang wilayah, yakni titik  tumbuh dalam perkembangan 

wilayah. 

Bandara  merupakan  salah  satu  infrastruktur  transportasi  yang  wajib  ada  di 

setiap negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena setiap waktu  akan 

terjadi pergerakan lalu  lintas pesawat yang datang dan pergi,  yang mana dalam lalu 

lintas tersebut akan terjadi aktivitas ekonomi, seperti data pesawat, data penumpang, 

data angkutan barang atau cargo, pos dan bagasi penumpang.  Aktivitas ekonomi itu 

terjadi  dikarenakan  terdapatnya  aktivitas  pasar  yang  berupa  bertemunya  antara 

pengguna jasa bandara (pembeli)  dengan penyedia jasa bandara (penjual). 

Dapat  dibayangkan  jika  suatu  negara  atau  wilayah  tidak  memiliki  bandara 

dibutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  dapat  mengakses  lokasi  baik  dalam  negeri 

maupun  luar  negeri,  hal  tersebut  tentunya  menjadi  penghambat  bagi  kemajuan 

1 Putra,  “Pengelolaan  Infrastruktur  DanTransportasi  Bandar  Udara”, 
http://putracenter.com/tag/definisidanfungsibandara,  Tanggal akses 23 Agustus 2010.
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teknologi transportasi. Sehingga dalam hal ini bandara sangat berperan sebagai pintu 

gerbang  bagi  negara  satu  dengan  negara  lainnya  dalam  menghubungkan  berbagai 

aktivitas  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  moda  transportasi  udara, 

bagaimana  bisa  sebuah  pesawat  dapat  diterbangkan  atau  mendarat  tanpa  adanya 

sebuah bandara. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan pengelolaan yang baik dan benar 

bagi  jasa  pengelola  kebandarudaraan  sebagai  kunci  memperluas  tantangan  yang 

sifatnya tidak hanya nasional tetapi juga bersifat secara global. 

Dengan  segala  fungsi  dan  keuntungan  yang  dihasilkan  jasa  pengelolaan 

bandara  berkembang  menjadi  bisnis  yang  cukup  menjanjikan  tidak  sedikit  pelaku 

usaha banyak yang tertarik untuk bergabung dalam sektor usaha ini baik dalam usaha 

kegiatan penerbangan maupun usaha kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara. 

Namun hal  tersebut  terkendala  dengan  aturan  baku  yang  berlaku.  Hal  yang 

mendasar  bahwa pengelolaan bandar  udara di  Indonesia masih bersifat  tertutup dan 

tidak  memberikan  peluang  bagi  pengusaha  swasta  untuk  melakukan  investasi  di 

dalamnya dikarenakan pengelolaan bandar  udara merupakan pelayanan publik yang 

berkaitan  dengan  hajat  hidup  orang  banyak  sehingga  penguasaannya  dikuasai  oleh 

negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat 2 Undangundang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 “Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  negara.”  Dikarenakan  Bandar 

Udara  menyangkut  pada  pelayanan  yang  bersifat  publik  dan  berkaitan  dengan 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang maka  terhadap penguasaannya 

dikuasai  oleh  negara  secara  langsung.  Kemudian  hal  tersebut  dipertegas  kembali
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dalam Ayat 3  “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakam untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.” 

Memahami  terhadap  penjelasan  pasal  diatas  menegaskan  secara  eksplisit 

bahwa  negara  melegalkan  monopoli  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum,  yakni 

monopoli yang berasal dari pemberian negara seperti yang termaktub dalam pasal di 

atas  yang  selanjutnya  dilindungi  oleh  UU  dan  peraturan  di  bawahnya.  Sehingga 

dalam pasal tersebut menekankan bahwa monopoli by the law diperbolehkan asalkan 

kegiatannya  menyangkut  cabangcabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan 

menguasai hajat hidup orang banyak. Peran negara dalam hal ini menjadikan negara 

pada  posisi  dominan  yang  tidak  hanya  memiliki  kewenangan  penuh  untuk 

mengeksplor,  melainkan  juga  negara  berkewajiban  untuk  melindungi  dan 

memberikan hak dasar dalam hidup. 

Dalam demokrasi ekonomi sangat dihindarkan bentuk persaingan curang atau 

tidak  sehat  serta  pemusatan  kekuatan  monopoli  hanya  pada  satu  kelompok  atau 

beberapa kelompok pelaku usaha  saja  yang  hanya  akan merugikan masyarakat  dan 

bertentangan dengan konsepsi keadilan. Jika cabangcabang usaha yang menyangkut 

kesejahteraan  masyarakat  tersebut  jatuh  dan  dikuasai  orang  perorang  atau 

sekelompok  (swasta)  dikhawatirkan  kesejahteraan  rakyat  tidak  akan  tercapai. 

Sehingga diperlukan bagi negara untuk memeberikan perlindungan bagi masyarakat 

dengan  memberikan  hak  ekslusif  (monopoli)  bagi  BUMN  yang  bergerak  dalam 

sektorsektor  tersebut  untuk  mengelola  dan/atau  mengeksplor  guna  kemakmuran 

rakyat.
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Dalam  setiap  aktivitas  bisnis  dapat  dipastikan  akan  terjadi  persaingan 

(competition)  antar  pelaku usaha dalam menciptakan, mengemas  serta memasarkan 

produk barang dan/atau  jasa  yang dimilikinya  sebaik mungkin  guna menarik minat 

konsumen  untuk  membeli  dan  menggunakan  produknya.  Tidak  dapat  dipungkiri 

persaingan dalam usaha dapat berimbas positif  jika dilakukan dengan  sehat, namun 

sebaliknya dapat berimbas negatif jika tidak dijalankan dengan caracara yang wajar 

atau tidak sehat. 

Visi maupun misi dan  arah  kebijakan pemerintah dalam  bidang  transportasi 

ini telah tercermin pada GBHN berdasarkan TAP MPR No.II/MPR/1993, antara lain 

menyebutkan  bahwa  “Pembangunan  transportasi  yang  berperan  sebagai  urat  nadi 

kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan pada 

terwujudnya  sistem  transportasi  nasional  yang  handal,  berkemampuan  tinggi  dan 

diselenggarakan  secara  tertib,  lancar  aman,  nyaman,  dan  efisien  dalam menunjang 

dan sekaligus menggerakan dinamika pembangunan.” Maksud dari kata efisien dalam 

hal  ini  adalah  bagaimana  suatu  bandara  memiliki  kemapuan  menyelesaiakan 

pekerjaan  dengan  benar    sehingga  memperoleh  output  berupa  hasil,  produktivitas 

serta kinerja yang lebih tinggi daripada input yang di dalamnya meliputi tenaga kerja, 

bahan, uang, mesin dan waktu yang dikelurkan untuk memperkecil biaya penggunaan 

sumber  daya  guna  pencapaian  output  yang  telah  ditentukan  atau memaksimumkan 

pengeluaran dengan jumlah input yang terbatas. 

Infrastruktur pembangunan angkutan udara Indonesia diarahkan menuju pada 

pengelolaan Bandar udara dan ruang udara yang lebih mandiri dengan mengutamakan
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profesionalisme  sehingga  keterlibatan  pemerintah  saat  ini  hanya  sebatas  sebagai 

regulator  (pembuat  kebijakan)  tidak  lagi  ikut  secara  langsung  mengelola  institusi 

tersebut.  Sehingga  dalam  kepemilikan  sahamnya  pun  tidak  sepenuhnya  milik 

pemerintah namun juga milik para pemegang saham dengan besaran presentase yang 

sama yaitu masingmasing 50 %  (persen). Dan privatisasi merupakan prinsip dasar 

yang  pemerintah  lakukan  dalam  proses  menuju  kepada  kemandirian  pengelolaan 

Bandar udara dan ruang udara. 

Perkembangan  arah  pengelolaan  Bandar  udara  di  Indonesia  yang  masih 

bersifat privat ini ditandai dengan menyerahkan pengelolaannya kepada Badan Milik 

Usaha  Negara  (BUMN).  Memang  tidak  dapat  dipungkiri  dalam  hal  ini  negara 

mendominasi  peran  sebagai  regulator,  hal  itu  dapat  dilihat  dalam  aturan  mengenai 

kegiatan usaha bandara dalam UndangUndang Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 

2009  Tentang  Penerbangan  Bab  XI  Pasal  233  “Kegiatan  Pengusahaan  di  Bandar 

Udara  berbunyi  “  Pelayanan  jasa  kebandarudaraan  sebagaimana  dimaksud  dalam 

pasal 232 Ayat  (2)  dapat diselenggarakan oleh  ; a. badan usaha bandar udara untuk 

bandar udara yang diusahakan secara komersil setelah memperoleh izin dari Menteri; 

atau  b.  unit  penyelenggaraan  bandar  udara  untuk  bandar  udara  yang  belum 

diusahakan  secara  komersil  yang  dibentuk  oleh  dan  bertanggung  jawab  kepada 

Pemerintah  dan  atau  Pemerintah  Daerah”.  Kemudian  diikuti  dengan  peraturan 

pelaksananya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  70  Tahun  2001  Tentang 

Kebandarudaraan  Bab  II  Pasal  4  ayat  (5)  yang  menyebutkan  “Bandar  udara 

sebagaimana  dimaksud  menurut  penyelenggarannya  sebagaimana  dimaksud  dalam
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pasal 3 Ayat (2) huruf a dibedakan atas dasar ; a. bandar umum yang diusahakan oleh 

Pemerintah,  Pemerintah  Propinsi,  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  atau  Badan  Usaha 

kebandarudaraan;  b.  bandar  udara  khusus  yang  diselenggarkan  oleh  Pemerintah, 

Pemerintah Propinsi, Pemerintah kabupaten/kota atau Badan Hukum Indonesia” . 

Berdasarkan aturan  tersebut maka untuk bandarabandara besar di  Indonesia 

pengelolaannya  diserahkan  kepada  dua  BUMN  yaitu  PT.  Angkasa  Pura  I  dan  PT. 

Angkasa Pura II. Kedua perusahaan tersebut merupakan badan usaha yang dibentuk 

oleh pemerintah melalui izin atas Menteri.  Dimana untuk masingmasing perusahaan 

tersebut  memiliki  pembagian  kawasan  yang  berbeda.  Kawasan  Timur  Indonesia 

dimulai  dari  Semarang,  Yogyakarta,  Surabaya,  Denpasar,  Mataram,  Kupang, 

Banjarmasin,  Balikpapan,  Makasar, Manado,  Ambon,  Biak menjadi  kawasan  yang 

dikelola  dan dikuasai oleh PT.Angkasa Pura  I. Sementara kawasan Barat  Indonesia 

yaitu  Bandung,  Halim  Perdana  Kusuma,  SoekarnoHatta,  Palembang,  Padang, 

Medan, BandaAceh, dan Pontianak dikelola dan dikuasai oleh PT.Angkas Pura II. 

Penyerahan  pengelolan  pada  kedua  BUMN  tersebut  diatur  kembali  lebih 

lanjut  oleh  pemerintah  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5 

Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I 

Menjadi  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  dengan  Akta  Notaris  Muhani  Salim,  SH 

tanggal 3 Januari 1993. Akta ini memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dengan 

Keputusan  Nomor  C22470.HT.01.01  Tahun  1993  tanggal  24  April  1993  dan
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diumumkan  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  52  Tanggal  29  Juni 

1993 dengan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 29/14/1993. 2 

Dalam  hal  ini  kedua  BUMN  tersebut  memiliki  otoritas  memegang 

kewenangan  bandara  untuk  menguasahakan,  menguasai  dan  mengatur  kawasan 

bandara untuk dikelola dan memberikan pelayanan terhadap pengguna  jasa tersebut. 

Sejak  awal  pengalihannya  dari  bentuk  Perusahaan  Umum  menjadi  Perusahaan 

Persero  (Perseroan),  PT.  Angkasa  Pura  I  memiliki  tujuan  dan  bidang  usaha  dari 

Perseroan  adalah  untuk  melaksanakan  dan  menunjang  kebijakan  dan  program 

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan serta untuk memupuk keuntungan 

bagi  perseroan  dengan  menyelenggarakan  usaha  jasa  kebandarudaraan  dalam  arti 

seluasluasnya  dan  usahausaha  lainnya  yang  mempunyai  hubungan  dengan  usaha 

tersebut. Hal ini tersiratkan bahwa PT. Angkasa Pura I diberikan kewenangan penuh 

dalam melakukan pengelolaan  sekaligus mengembangkan  usaha  dalam  bidang  jasa 

pelayanan  bandara  baik  yang  sifatnya  jasa  pendukung  penerbangan  maupun  jasa 

pelayanan terkait bandar udara. 

Atas  kewenangannya  tersebut,  Sebagai  pengelola  jasa  kebandarudaraan, 

BUMN  ini dituntut untuk  lebih berperan oleh masyarakat  atau para  pengguna  jasa, 

untuk meningkatkan pelayanan secara optimal, seperti kenyamanan bagi penumpang, 

tarif  jasa aeronautika dan non aeronautika yang  lebih murah. BUMN ini melakukan 

pembangunan  infrastruktur  kebandarudaraan  dengan memberikan  peluang  bisnis  di 

2 Widjajabrata,  Safaat  “Laporan  Keuangan  PT.API  Per  31  Desember  2007  dan  2006”, 
http://www.angkasapura1.co.id/isi.php?option=keuangan, tanggal akses 01 September 2010.
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Bandara  bagi  investor  atau pelaku usaha  tertarik  untuk  bekerja  sama  dengan pihak 

pengelola bandara guna bergabung sebagai rekanan dalam hal berbagai macam jenis 

usaha kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara, meliputi : 3 

a.  Jasa Aeronautika ; 
  Pelayanan  Jasa  Pendaratan  Penempatan  dan  Penyimpanan  Pesawat  Udara 
(PJP4U) 

  Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) 
  Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) 
  Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (AVIOBRIDGE) 

b.  Jasa NonAeornautika ; 
  Jasa Pemakaian Counter 
  Jasa Pendukung Penerbangan 
  Jasa Catering 
  Pengelolaan Reklame 
  Pengelolaan Parkir 
  Jasa Pendukung Keimigrasian 
  Jasa Premium LOUNGE 

Berbagai  macam  jasa  yang  ditawarkan  oleh  PT.  Angkasa  Pura  I  tersebut 

memberikan  sumber  pendapatan  bagi  pihak  pengelola  bandara  juga  bagi  para 

rekanan,  disamping  itu  sebagai  pusat  kegiatan  ekonomi yang diharapkan membuka 

banyak peluang bisnis bagi pelaku usaha yang tertarik menanamkan usahanya dalam 

jasajasa  tersebut.  Oleh  karena  BUMN  ini  memiliki  hak  untuk  memonopoli 

penyelenggaraan  jasa pengelolaan bandar udara. Mulai  dari pengelolaan, pemanfaat 

jasa pelayanan bandara hingga pada penjualan jasa tersebut pada penumpang, BUMN 

memiliki  otoritas  penuh  dalam  tiap  kebijakan  serta  keputusan  yang  dikeluarkan. 

Namun  otoritas  tersebut  hanya  berlaku  bagi  pengusahaan  jasa  aeronautika  yang 

memang secara langsung di monopoli oleh perusahaan ini, sedangkan untuk jasa non 

3 Manurung, Laurencius, 2005, Ekspose Direktur Keuangan PT  (Persero) Angkasa Pura I Tahun 
2005”.
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aeronautika  diberikan  peluang  sebesarbesarnya  bagi  investor  atau  pelaku  usaha 

untuk bergabung dalam kegiatan usaha tersebut. 

Namun  pada  kenyataannya  hal  ini  justru  kerap  kali  menimbulkan 

permasalahan yang cukup meresahkan iklim dalam persaingan usaha. Seperti halnya, 

praktek monopoli  yang  terjadi  dalam  jasa  pelayanan  taksi  bandara  oleh  Primkopal 

(Primer  Koperasi  Angkatan  Laut)  yang  beberapa  waktu  lalu  telah  diputus  oleh 

Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dan  beberapa  kegiatan  usaha  lainnya 

yang  terindikasi  melakukan  praktek  monopoli.  Kewenangan  BUMN  ini  akan 

penyelenggaraan jasa pengelolaan, pemanfaat jasa hingga sampai pada penjualan jasa 

tersebut  pada  penumpang,  menghasilkan  sebuah  produk  kebijakan  terkait  dengan 

penyelenggaraan  kegiatan usaha  jasa  pelayanan bandar  udara.  seperti  halnya  dalam 

penyeleksian  calon mitra  usaha  yang  dapat  dilakukan  penunjukan  secara  langsung 

oleh  PT.  Angkasa  Pura  I  dalam  beberapa  kriteria  usaha  tertentu  yang  berada  di 

lingkungan bandara. Hal  itu  tentunya  akan memunculkan kondisi yang kurang baik 

dalam persaingan usaha serta dapat menimbulkan monopoli oleh satu atau beberapa 

pelaku  usaha  saja,  jika  dalam  hal  penunjukkannya  tidak  mengutamakan  aspek 

transparasi dan kriteria kejelasaan kegiatan usaha yang dapat dilakukan penunjukan 

secara  langsung. Hal  tersebut dapat dikatakan melanggar Undangundang Monopoli 

dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  dimana  dalam  Undangundang  tersebut 

mengamanatkan  untuk  menciptakan  keadilan  dalam  kegiatan  usaha  dengan 

menghilangkan praktekpraktek curang yang dalam menciptakan pemusatan kegiatan
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usaha oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang akan menghasilkan persaingan tidak 

sehat. 

Penguasaan terhadap produksi dan atau pemasaran yang dapat mengakibatkan 

monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  tersebut  dapat  terjadi  dengan 

berbagai cara. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan  atas 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, apabila : 

a.  Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subsitusinya 

b.  Mengakibatkan  pelaku  usaha  lain  tidak  dapat  masuk  ke  dalam  persaingan 

usaha barang dan atau jasa yang sama 

c.  Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% 

(lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu 

Dalam  hukum  ekonomi  persaingan  dalam  memperoleh  keuntungan  serta 

posisi  dalam pangsa  pasar merupakan hal  alamiah,  meskipun badan usaha  tersebut 

dimiliki  oleh  negara  walaupun  tidak  terlalu  mengedepankan  profit  oriented  seperti 

badan usaha milik swasta. Tak pelak persaingan ini terwujud dalam berbagai bentuk 

mulai dari persaingan harga, kapasitas, mutu pelayanan dan berbagai bentuk lainnya 

yang  nantinya  mempengaruhi  tingkat  konsumsi  pembeli/pengguna  dalam 

menggunakan  barang  dan/atau  jasa  tersebut.  Namun  memang  tidak  selamanya 

persaingan  ataupun monopoli  dinilai  negatif  jika  dilakukan  dengan  caracara  yang 

sehat dan tidak melawan hukum. 

Untuk mengantisipasi permasalahan persaingan usaha agar tercipta persaingan 

usaha  yang  sehat  pemerintah membuat  suatu  aturan mengenai  larangan melakukan
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praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UndangUndang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Yang  mana  tujuan  dari  dibuatnya  Undangundang  ini  sematamata  untuk 

mewujudkan demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama 

bagi  setiap  warga  negara  yang  ikut  serta  dalam  proses  produksi  dan  pemasaran 

barang dan  atau  jasa dalam  iklim usaha yang sehat  dan kondusif bagi  pertumbuhan 

ekonomi  dan  bekerjanya  mekanisme  ekonomi  pasar  secara  wajar.  Dan  mencegah 

terjadinya  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  pelaku  usaha  tertentu.  Tujuan  dan 

maksud Undangundang ini sangatlah mulia bagaimana negara memberikan peluang 

yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi 

dan  dapat  berkompetisi  secara  sehat  tanpa  melakukan  tindakantindakan  melawan 

hukum. 

Berdasarkan hal  yang  terurai  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk membahas 

serta  mengkaji  mengenai  permasalahan  diatas  dalam  penulisan  tugas  akhir  hukum 

tentang  “TINJAUAN  YURIDIS  SOSIOLOGIS  TERHADAP  PRAKTEK 

MONOPOLI DALAM JASA NONAERONAUTIKA DITINJAU DARI UNDANG 

UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  5  TAHUN  1999  (Studi  di  PT. 

Angkasa Pura I Cabang BandaraJuanda)”
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  pemaparan  yang  tertuang  dalam  latar  belakang  diatas,  penulis 

dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1.  Jasa  Nonaeronautika  manasaja  yang  tergolong  dalam  praktek  monopoli  yang 

dijalankan oleh PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Juanda Surabaya ? 

2.  Apakah yang menjadi alasan atau penyebab tindakan  praktek monopoli tersebut 

terjadi dalam kegiatan usaha jasa nonaeronautika di Bandara Juanda ? 

C.  Tujuan Penelitian 

Sebagaimana  rumusan  masalah  yang  terurai  di  atas  maka  tujuan  dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui jasa nonaeronautika mana saja yang tergolong dalam praktek 

monopoli  yang  dijalankan  oleh  PT.  Angkasa  Pura  I  Cabang  Bandara  Juanda 

Surabaya. 

2.  Untuk  mengetahui  yang  menjadi  alasan  atau  penyebab  tindakan  praktek 

monopoli tersebut terjadi dalam kegiatan usaha jasa nonaeronautika di Bandara 

Juanda.
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D.  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Praktis 

a.  Bagi Aparat penegak hukum/praktisi hukum 

Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  pemahaman  baru 

kepada Komisi  Pengawasan  Persaingan Usaha  (KPPU)  sebagai  lembaga 

yang bertugas mengawasi  persaingan usaha di  Indonesia  akan perbuatan 

atau  tindakan pelaku usaha dalam mengelola dan menjalankan usahanya 

dalam sektor  jasa pelayanan bandara bertentangan dengan prinsipprinsip 

berkeadilan  sosial.  Sehingga  lebih  mematangkan  kembali  konsep 

mengenai  perbuatan  atau  kegiatan  yang  dilarang  oleh  Undangundang 

Monopoli dengan mengkaji fakta dan datadata yang ada di lapangan serta 

alasan  yang  melatarbelakangi  tindakan  tersebut  dilakukan  oleh  pelaku 

usaha.  Sehingga  akan  lebih menambah bahan  kajian  serta  pertimbangan 

KPPU  dalam  menjalankan  peran  serta  fungsinya  sebagai  lembaga  yang 

berwenang  melakukan  pengawasan  (monitoring)  kegiatan  usaha  di 

Indonesia. 

b.  Bagi Instansi Terkait 

Diharapkan  hasil  penelitian  ini  memberikan  kontribusi  bagi  PT. 

ANGKASA PURA I CABANG BANDARA JUANDA agar menghindari 

praktekpraktek  yang  tidak dibenarkan  oleh  UndangUndang,  khususnya 

dalam  menjalankan  jasa  nonaeronautika  agar  tercipta  iklim  usaha  yang
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sehat  serta  terhindar  dari  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  satu  atau 

beberapa pelaku usaha. 

c.  Bagi Penulis 

Bahwa penulisan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk meraih 

gelar  kesarjanaan  (S1)  Hukum  di  Fakultas  Hukum  Universitas 

Muhammadiyah Malang dan dapat dijadikan penulis sebagai penambahan 

ilmu atau memperluas wawasan mengenai kegiatan usaha yang tergolong 

dalam  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  tidak 

dibenarkan oleh undangundang. 

2.  Manfaat Teoritis 

Untuk  menambah  informasi  serta  memahami  konsep  praktek  monopoli 

dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  merupakan  dari  bagi  kajian  Ilmu 

Hukum  Dagang  dan  Hukum  Persaingan  Usaha.  Yang  mana  dalam  kedua 

kajian  ilmu  tersebut  terdapat  ketentuan  yang  mengatur  perbuatan  atau 

kegiatan  yang  dilarang  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan 

oleh pelaku usaha sehingga tercipta situasi dan kondisi persaingan usaha yang 

sehat serta menghindari pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau beberapa 

pelaku  usaha  dalam  pangsa  pasar  yang  sama.  Dan  hal  tersebut  dituangkan 

dalam Undangundang Monopoli  harapannya  agar  tercipta  kesempatan yang 

sama  bagi  setiap  warga  negara  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  proses 

produksi dan pemasaran barang atau jasa.
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E.  Metode Penelitian 

1.  Metode Pendekatan 

Agar  penelitian  yang  dilakukan  dapat  menghasilkan  suatu  pemecahan 

serta  datadata  yang  akurat  dan  sejalan  dengan  pokok  permasalahan  maka 

metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan 

yuridis  sosiologis. Dimana dalam  penelitian  yang  bersifat  yuridissosiologis 

hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial dengan mengaitkan hukum 

pada masalahmasalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. 4 Sehingga dalam 

penulisan ini yang dimaksud dengan yuridissosiologis adalah melihat hukum 

sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini 

bertujuan  untuk mengkaji  perbuatan  atau  kegiatan  pelaku  usaha  dalam  jasa 

nonaeronautika yang dilarang dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

2.  Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian  ini penulis memilih dan menentukan lokasi penelitian 

ini  bersifat  empiris,  guna  mendapatkan  datadata  terkait  jasa  pengelolaan 

bandara  bagian  NonAeronautika  baik  yang  dikelola  langsung  oleh  PT. 

Angkasa Pura  I maupun oleh  rekanannya yang diduga  terdapat praktek  atau 

tindakan  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Dalam  hal  ini 

4 Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hal. 87.
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penulis memilih lokasi penelitian di PT. Angkas Pura I Cabang Juanda yang 

beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.1 SidoarjoSurabaya 61253 A. 

3.  Jenis Data 

Untuk  mendapatkan  data  yang  sesuai  dengan  sasaran  maka  penulis 

menggunakan data sebagai berikut : 

a.  Data Primer 

Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari 

sumbernya  dengan melakukan penelitian  di  lapangan  yaitu Bandara  Juanda. 

Dimana penelitian  ini  dengan melakukan wawancara  pada narasumber  yang 

berkompeten  memberikan  data  serta  informasi  terkait,  dan  dokumen  terkait 

kegiatan  usaha  jasa  pelayanan  NonAeronautika  yang  terdapat  di  Bandara 

Juanda. Dan sumber data yang berupa peraturan perusahaan berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat. 

b.  Data Sekunder 

Data  sekunder  yaitu  sumber  data  yang  memberikan  penjelasan 

mengenai bahan hukum yang diperoleh dari undangundang, buku, makalah, 

artikel  dan  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang 

akan diteliti. Adapun peraturan perundangundangan yang digunakan sebagai 

data adalah UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UndangUndang Nomor 1 

Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
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c.  Data Tersier 

Bahan tersier yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  Peraturan 

Pemerintah, Keputusan Direksi, kamus dan lainlainya, yaitu : 

1)  KEPUTUSAN  DIREKSI  PT.  ANGKASA  PURA  I  NO. 

KEP.15/KB.03/2010  tentang  USAHA  KEGIATAN 

PELAYANANJASA  TERKAIT  BANDAR  UDARA 

DILINGKUNGAN  BANDAR  UDARA  YANG  DIKELOLA  OLEH 

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO). 

2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2001  Tentang 

Kebandarudaraan. 

3)  Kamus  Hukum  dan Regulasi  Penerbangan  Alfabet  IndonesiaInggris 

dan Alfabet InggrisIndonesia. 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

a.  Wawancara 

Dalam  wawancara  ini  untuk  memperoleh  hasil  yang  dapat 

dipertanggung  jawabkan  keakuratannya,  maka  dilakukan  wawancara 

dengan beberapa pihak terkait, diantaranya: 

1)  Bagian  Unit  Kerja  Bidang  Komersil  dan  Pengembangan  Usaha  PT. 

Angkasa Pura I Cabang Bandar Juanda. 

2)  Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya (Primkopal).
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3)  Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Cabang Jawa Timur. 

b.  Studi Dokumentasi 

Disamping melakukan  wawancara  serta  tanya  jawab,  penelitian  juga 

dengan  menggunakan  metode  studi  dokumentasi  yaitu  berupa 

pengumpulan  serta  penelusuran  datadata  perusahan  yang  dimiliki  oleh 

perusahaan terkait yang berhubungan dengan proses penelitian ini. 

5.  Teknik Analisa 

Berdasarkan  dari  data  yang  diperoleh  kemudai  diuraikan  dengan 

menggunakan  Deskriptif  kualitatif.  Deskriptif  artinya  penelitian  yang 

berusaha  menggambarkan  dan  menginterpretasikan  kondisi  atau  hubungan 

yang  ada,  pendapat  yang  sedang  tumbuh,  proses  yang  berlangsung,  akibat 

yang sedang terjadi atau kecenderungan yang berkembang. Kualitatif artinya 

penelitian yang menyajikan atau memaparkan data tidak berupa angkaangka, 

melainkan lebih kepada dalam bentuk uraian katakata dan gambar. 

Sehingga  penelitian  Deskriptif  Kualitatif  adalah  penelitian  yang 

menggambarkan secara mendetail dan menyeluruh beberapa bentuk perbuatan 

atau kegiatan usaha dalam jasa nonaeronautika yang tergolong dalam praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan mengkajinya berdasarkan 

UndangUndang No. 5 Tahun 1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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F.  Sistematika Penulisan 

Dalam  penyusunan  Penulisan  Hukum  ini,  penulis  membagi  dalam  4 

(empat)  bab  dan  masingmasing  bab  terdiri  atas  bagian  bab  yang  bertujuan 

mempermudah dalam memahaminya. Adapun sistematika penulisannya, sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab  ini  berisikan  uraian  latar  belakang,  permasalahan,  tujuan  penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian yang digunakan oleh penulis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam  bab  ini  penulis  akan  memaparkan  landasan  teoriteori  ataupun 

kajian  teori  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  oleh  penulis 

yaitu  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam  jasa 

kebandarudaraan yang ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli  dan  Persaiangan  Usaha  Tidak  Sehat  yaitu  berkaitan  dengan 

tinjauan umum tentang monopoli, tinjauan umum tentang persaingan usaha tidak 

sehat, tinjauan tentang penerbangan, tinjaun umum tentang kebandarudaraan dan 

tinjauan tentang Undangundang Nomor 5 Tahun 1999. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam  bab  ini  penulis  akan  menganalisa  permasalahan  yang  diangkat 

dengan  titik  fokus pada  analisa peraturan perundangundangan yang berlaku di 

Indonesia  dengan  fakta  yang  ditemuka  di  Lapangan  dimana  praktek  monopoli
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dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  kerap  kali  terjadi  dalam  usaha  jasa 

kebandarudaraan dikarenakan dimungkinkan usaha tersebut dilakukan monopoli 

oleh  BUMN.  Namun  hal  tersebut  tidak  dapat  dipungkiri  pada  kenyataannya 

banyak  menciptakan  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat 

khususnya pada usaha jasa nonaeronautika. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum ini dimana berisikan 

kesimpulan  dari  pembahasan  bab  sebelumnya  serta  berisi  saran  dari  penulis 

terhadap permasalahan yang diangkat penulis ini dalam penelitian ini.


