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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan kerjasama regional telah meningkat secara signifikan 

dalam berbagai kawasan. Salah satunya dapat dilihat dari dibentuknya Assosiation 

of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai salah satu organisasi regional pada 

tahun 1967 di Bangkok, Thailand yang diinisiasi oleh negara-negara di Asia 

Tenggara.1 Negara-negara anggota ASEAN telah menjadikan kerjasama ekonomi 

sebagai salah satu pilar utama yang perlu dikembangkan. Hal tersebut dimulai pada 

dekade 80-an sampai dengan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia 

mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan 

ekonomi. 

Negara-negara anggota ASEAN juga semakin menyadari bahwa cara 

terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka 

guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Hal ini ditandai dengan diadakannya 

pertemuan antara negara-negara ASEAN yang melahirkan kesepakatan yang 

dikenal dengan Bali Concord II dalam KTT ke-9 ASEAN tahun 2003.2  Kerjasama 

ini menyepakati pembentukan komunitas ASEAN. Salah satu pilar komunitas 

                                                           
1 A Blueprint for Growth ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements , 

ASEAN, diakses dalam: http://www.asean.org/storage/images/2015/November/aec-page/AEC-

2015-Progress-and-Key-Achievements.pdf (03/05/2016 ,07.30 WIB). 
2 Hal ini diberitakan oleh Beijing times dengan pernyataan “The Declaration of ASEAN Concord II, 

also known as Bali Concord II, which was endorsed at the just-ended Ninth ASEAN Summit, is a 

historic step toward regional integration.’  dapat dilihat dalam Bali Concord II, historic step toward 

regional integration, Beijing Time,  Wednesday, October 08, 2003, diakses melalui 

http://en.people.cn/200310/08/eng20031008_125565.shtml (03/05/2016 , 19.25 WIB). 

http://www.asean.org/storage/images/2015/November/aec-page/AEC-2015-Progress-and-Key-Achievements.pdf
http://www.asean.org/storage/images/2015/November/aec-page/AEC-2015-Progress-and-Key-Achievements.pdf
http://en.people.cn/200310/08/eng20031008_125565.shtml
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ASEAN adalah ASEAN Economic Community (AEC).3 Terdapat sebelas sektor 

yang menjadi usulan untuk diintegrasikan dalam ASEAN Economic Community, 

salah satunya adalah dalam sektor liberalisasi jalur penerbangan atau transportasi 

udara.4 

Transportasi udara telah berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade 

terakhir ini. Industri penerbangan dunia telah diramaikan oleh banyaknya aktivitas 

kerjasama jasa transportasi udara yang dilakukan oleh berbagai negara. 

Berdasarkan data dari  World Bank dijelaskan bentuk kerjasama tersebut dapat 

dilihat dalam kesepakatan negara-negara Uni Eropa dalam bidang penerbangan 

seperti The Single European Sky Air Traffic Management Research Program 

(SESAR) yaitu sebuah kerjasama penelitian mengenai jalur transportasi udara yang 

menghabiskan dana sekitar 30 milyar Euro dengan tujuan untuk mengembangkan 

program manajemen modernisasi jalur transportasi udara diantara negara-negara 

Uni Eropa.5 Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang 

terjadi di dalam industri penerbangan tersebut, menyusul banyaknya maskapai baru 

baik domestik maupun non domestik yang bermunculan. Tidak hanya di Uni Eropa 

tetapi kerjasama dalam jalur transportasi udara juga mulai berkembang di kawasan 

                                                           
3   Declaration Of Asean Concord II (Bali Concord II), ASEAN,  diakses dalam: 

http://www.asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii (18/05/2016, 

,07.30 WIB). 
4Maximizing Civil Avitation ‘s Contribution to Global Development , ICAO and The Development 

Bank Forum,  diakses dalam: 

http://www.icao.int/Meetings/wrdss2011/Documents/DevelopmentForum2008/Bofinger.pdf 

(03/05/2016, 09.30 WIB). 
5   Air Transport and Energy Efficiency , The International Bank for Reconstruction and 

Development / The World Bank , 2012 journal,  diakses dalam: 

http://siteresources.worldbank.org/INTAIRTRANSPORT/Resources/TP38.pdf  (18/05/2016, 09.30 

WIB). 

http://www.asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii
http://www.icao.int/Meetings/wrdss2011/Documents/DevelopmentForum2008/Bofinger.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTAIRTRANSPORT/Resources/TP38.pdf
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lain seperti kawasan Amerika Utara, Amerika Latin, Pasifik, bahkan hingga ke Asia 

Tenggara. 

Negara-negara ASEAN telah menginisiasi sebuah kebijakan Open Sky 

Policy sebagai bentuk kebijakan liberalisasi udara di wilayah ASEAN yang 

merupakan bagian penting dari rencana besar untuk membentuk ASEAN Single 

Aviation Market (ASAM) dengan tujuan untuk memperluas dan memperdalam 

integrasi di semua aspek sektor penerbangan, termasuk liberalisasi jasa transportasi 

udara, keselamatan penerbangan dan keamanan, dan manajemen lalu lintas udara 

yang mulai diberlakukan pada tahun 2015.6 Open Sky Policy awalnya merupakan 

salah satu bentuk perjanjian mengenai penerbangan yang digagas oleh negara-

negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darusalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, 

Myanmar, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.7 Tujuan dari digagasnya 

Open Sky Policy adalah untuk meliberalisasi jasa transportasi udara secara penuh. 

Dalam kerja sama Open Sky ini terdapat sekumpulan aspek kebijakan yang 

dilakukan secara berbeda, misalnya deregulasi kapasitas dan penghapusan kendali 

pemerintah atas harga yang ditetapkan, sehingga akan berdampak pada 

melonggarnya peraturan-peraturan dalam industri jasa transportasi udara. Secara 

khusus, Open Sky Policy mendorong terjadinya kompetisi yang makin ketat antara 

maskapai-maskapai penerbangan, hal ini akan memungkinkan maskapai-maskapai 

dari negara-negara di Asia Tenggara dapat melayani rute-rute yang ada di sesama 

                                                           
6 Building the ASEAN Community, ASEAN Single Aviation Market One Sky, One Region diakses 

dalam: http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20ASAM-

2.pdf (19/05/2016, 10.00 WIB) 
7 Alan Tan Khee Jin, 2013,  Clear take-off on Asean Open Skies, journal, Straits Times, diakses 

dalam: http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/12/AlanTan-ASEAN-Open-Skies.pdf 

(03/05/2016, 10.00 WIB) 

http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20ASAM-2.pdf
http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20ASAM-2.pdf
http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/12/AlanTan-ASEAN-Open-Skies.pdf
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negara-negara ASEAN.8  Selain itu, adanya persetujuan Open Sky Policy dapat 

memberi keleluasaan bagi para maskapai untuk melakukan aktivitas penerbangan 

sesuai dengan rute yang diatur dalam perjanjian tersebut. Konsekuensi dari Open 

Sky Policy yang resmi diberlakukan pada tahun 2015 diantaranya adalah 

ketidakseimbangan jumlah armada penerbangan yang dimiliki negara-negara 

ASEAN, intensitas dan jumlah rute penerbangan pada negara-negara yang 

mengimplementasikan Open Sky Policy, serta volume penumpang. Secara garis 

besar, implementasi dari Open Sky Policy akan mempengaruhi tingkat persaingan 

industri penerbangan masing-masing negara. 

Terdapat tiga framework dalam kebijakan ASEAN Open Sky ini yaitu 

meliputi perjanjian multilateral liberalisasi penuh jasa angkutan kargo udara 

(Mulilateral Agreement on the Full Liberalization of Air Freight Services) pada 

November 2009, perjanjian multilateral pelayanan udara (Multilateral Agreement 

on the Air Services) pada Mei 2009 serta perjanjian multilateral liberalisasi penuh 

jasa angkutan penumpang (Multilateral Agreement on the Full Liberalization of 

Passenger Air Services) pada November 2010.9  Beberapa upaya menuju tahap 

liberalisasi mulai dilakukan negara-negara ASEAN sebagai bentuk kerjasama 

untuk menyiapkan hal-hal  yang menjadi kebutuhan dalam ASEAN Open Sky . 

Demi tercapainya Open Sky Policy ini maka diperlukan kesepakatan dari kesepuluh 

                                                           
8 Richard Maslen, ASEAN Open Skies – What does it mean for airlines and airports?, diakses 

dalam: http://www.routesonline.com/news/29/breaking-news/253634/asean-open-skies-what-does-

it-mean-for-airlines-and-airports/ (03/05/2016, 21.00 WIB). 
9 Building the ASEAN Community, ASEAN Single Aviation Market One Sky, One Region, journal, 

doiakses dalam:  http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-

document/Edited%20ASAM-2.pdf (03/05/2016, 10.30 WIB). 

  

http://www.routesonline.com/news/29/breaking-news/253634/asean-open-skies-what-does-it-mean-for-airlines-and-airports/
http://www.routesonline.com/news/29/breaking-news/253634/asean-open-skies-what-does-it-mean-for-airlines-and-airports/
http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20ASAM-2.pdf
http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20ASAM-2.pdf
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negara ASEAN yang terlibat di dalamnya.10 Namun dalam perjalanannya Open Sky 

Policy ini menghadapi beberapa hambatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan 

belum mencapai proses negosiasi yang maksimal, dikarenakan beberapa negara 

masih enggan untuk menyepakati aturan-aturan  yang ditetapkan dalam  perjanjian 

ini salah satunya adalah Indonesia. 

Berdasarkan data terakhir hingga pada tahun 2016 Indonesia sebagai salah  

satu negara pendiri ASEAN dan memiliki peran yang signifikan dalam ASEAN 

tercatat belum mengesahkan perjanjian liberalisasi secara penuh. Salah satu 

framework yang tidak diratifikasi oleh Indonesia adalah Multilateral Agreement on 

the Full Liberalization of Passenger Air Services (MAFLPAS). 11  Isi dari 

kesepakatan ini meliputi12 : 

Protocol 1 Unlimited third and fourth freedom traffic rights between any 

ASEAN cities yaitu hak untuk mengangkut penumpang secara komersial dari negara 

sendiri ke pihak lain dan hak untuk mengangkut penumpang secara komersial dari 

pihak lain ke negara sendiri pada semua kota yang memiliki bandara.  Protocol 2 

Unlimited fifth freedom traffic rights between any ASEAN cities yaitu hak untuk 

mengangkut penumpang secara komersial dari atau negara ketiga pada setiap kota 

di ASEAN. 

                                                           
10 Alan Tan Khe Jin, Op.Cit. 
11 ASEAN, Op.Cit.  
12 2010 Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Passenger Air Services Signed 

By Transport Ministers In Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam On 12 November 2010, 

diakses dalam: 

https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/2010%20ASEAN%20Multilateral%20Agreement%20on%20Full%20

Liberalisation%20of%20Passanger%20Air%20Services-pdf.pdf  (19/05/2016, 10.30 WIB). 

https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/2010%20ASEAN%20Multilateral%20Agreement%20on%20Full%20Liberalisation%20of%20Passanger%20Air%20Services-pdf.pdf
https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/2010%20ASEAN%20Multilateral%20Agreement%20on%20Full%20Liberalisation%20of%20Passanger%20Air%20Services-pdf.pdf
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Hal ini menandakan Indonesia masih berstatus sebagai negara ASEAN –X, 

yang berarti negara yang belum siap secara penuh meliberalisasi aspek-aspek 

kebebasan dalam kerangka ASEAN Open Sky sehingga kebijakan inipun belum 

dapat diberlakukan secara penuh.13 Oleh karena itu penelitian akhir penulis ini 

selanjutnya akan berusaha menjelaskan apa saja yang melatarbelakangi kebijakan 

Indonesia sehingga tidak meratifikasi salah satu kerangka kebijakan  Open Sky 

Policy  khususnya dalam  Multilateral Agreement on the Full Liberalization Of 

Passenger Air Services  (MAFLPAS) tahun 2010. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Mengapa Indonesia tidak meratifikasi Multilateral Agreement on the Full 

Liberalization Of Passenger Air Services  (MAFLPAS) Tahun 2010 dalam ASEAN 

Open Sky Policy?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui rasionalitas pemerintah Indonesia tidak 

meratifikasi terhadap Multilateral Agreement on the Full Liberalization Of 

Passenger Air Services  (MAFLPAS) Tahun 2010 . 

                                                           
13 Designated Airlines Under Asean Open Skies Instruments As Of 11 December 2015, ASEAN, 

diakses dalam: http://www.asean.org/storage/2015/12/air-transport/Designated-Airlines-of-Open-

Skies-Agreements.pdf  (19/05/2016, 09.45 WIB). 

http://www.asean.org/storage/2015/12/air-transport/Designated-Airlines-of-Open-Skies-Agreements.pdf
http://www.asean.org/storage/2015/12/air-transport/Designated-Airlines-of-Open-Skies-Agreements.pdf
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi pengembangan studi 

Hubungan Internasional di masa mendatang, khususnya sumbangsih dalam 

bidang politik internasional suatu negara dalam ruang lingkup kebijakan Open 

Sky. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menjadi bahan kajian 

mahasiswa, khususnya studi Hubungan Internasional serta pemerhati isu-isu 

dunia internasional khususnya bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara 

terhadap suatu bentuk kerjasama internasional dalam bidang Open Sky. 

1.4 Penelitian Terdahulu  

Penelitian Terdahulu dibutuhkan guna sebagi informasi tambahan bagi 

para pembaca terkait penelitian-penelitian serupa yang erat relevansinya dengan 

penelitian penulis. Selain itu,  kegunaan lainnya adalah untuk meminimalisir 

kesamaan dengan penelitian-penelitian lainnya, penulis juga sedikit mengulas 

penilitian-penelitian sebelumnya yang membahas seputar isu-isu yang saling 

berkaitan dengan penelitian penulis.  

Penelitian pertama oleh Brillian Budi Nurani, Pra Adi Soelistijono  dan 

Adhiningasih Prabhawati berjudul Peluang dan Tantangan Indonesia Terhadap 
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ASEAN Multilateral Agreement On Air Services 2009 (ASEAN Open Sky Policy).14 

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui konsep 

Cost and Benefit Thomas Oatley yang berusaha memaparkan peluang dan tantangan 

yang dihadapi oleh Indonesia dalam kebijakan ASEAN Open Sky yaitu kesepakatan 

Open Sky menegaskan bahwa layanan udara yang kompetitif sangat penting untuk 

mengembangkan perdagangan. Penelitian terdahulu ini menyebutkan bahwa 

Indonesia memiliki beberapa peluang dalam ASEAN Open Sky, diantaranya: 1. 

Berkembangnya perniagaan. Banyak industri-industri lain yang ikut berkembang 

seiring semakin dikembangkannya transportasi udara; 2. Peningkatan daya tarik 

daerah (pariwisata) serta wisatawan yang lebih besar ; 3. Peningkatan jumlah 

perjalanan udara berpengaruh langsung kepada mobilitas sosial, peningkatan 

kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan tantangannya adalah; 1. 

Indonesia masih harus menambah dan memperbaiki banyak sektor dengan 

keikutsertaannya dalam open sky; 2. Indonesia dengan jumlah populasi yang lebih 

banyak dibandingkan dengan negara ASEAN yang lainnya harus berusaha untuk 

menjadi pelakubukan pasar. Indonesia harus memperbaiki manajemen human 

resource dalam bidang penerbangan 

Menurut penelitian terdahulu ini Open Sky diharapkan dapat 

menguntungkan konsumen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia 

sebagai negara anggota ASEAN dengan keunggulan luas negara secara geografis 

                                                           
14 Brillian Budi Nurani, Pra Adi Soelistijono  dan Adhiningasih Prabhawati, Indonesia’s Challenges 

And Opportunities Toward 

Asean Multilateral Agreement On Air Services 2009 

(Asean Open Sky Policy, skripsi, diakses dalam: 

http://dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/56210/Brilliam%20Budi%20Nurani%20-

%20090910101066_1.pdf?sequence=1  (10/05/2016, 20.00 WIB). 

http://dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/56210/Brilliam%20Budi%20Nurani%20-%20090910101066_1.pdf?sequence=1
http://dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/56210/Brilliam%20Budi%20Nurani%20-%20090910101066_1.pdf?sequence=1
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memiliki berbagai macam peluang dan tantangan. Pada satu sisi, Indonesia 

menyadari bahwa ASEAN yang terintegrasi secara ekonomi menawarkan akses 

pasar yang lebih besar, dan peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. 

Namun di sisi lain, dengan tingkat daya saing Indonesia yang secara umum belum 

mampu bersaing dengan negara-negara tetangga, sehingga menimbulkan 

kekhawatiran yang meluas dengan makin dekatnya tahun 2015. Pasar Indonesia 

yang merupakan pasar terbesar di ASEAN dikhawatirkan akan lebih banyak 

dirambah oleh pelaku-pelaku usaha dari negara tetangga. 

Penelitian kedua oleh Oki Pramana Putra berjudul Upaya Indonesia Dalam 

Menghadapi Implementasi ASEAN Open Sky Tahun 2015.15 Dalam penelitian sang 

penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif dengan menggunakan teori 

integrasi ekonomi oleh Dominick Salvatore sebagai alat analisa datanya. Penelitian 

ini berusaha menjelaskan mengenai beberapa upaya yang telah ditempuh oleh 

Indonesia dalam upaya menghadapi implementasi kebijakan ASEAN Open Sky.  

Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah yaitu 

dengan pemenuhan standarisasi dalam pelaksanaan ASEAN Open Sky dengan 

melakukan perbaikan dalam hal regulasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan 

kualitas penerbangan, dan bahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal 

tersebut bertujuan agar Indonesia selaku negara siap dalam menghadapi kebijakan 

                                                           
15 Oki Pramana Putra, 2015, Upaya Indonesia Dalam Menghadapi Implementasi Asean Open Sky 

Tahun 2015, skripsi, Jurusan HI, FISIP, Universitas Riau, diakses melalui 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=185945&val=6444&title=UPAYA%20INDO

NESIA%20DALAM%20MENGHADAPI%20IMPLEMENTASI%20ASEAN%20OPEN%20SK

Y%20TAHUN%202015 (10/05/2015, 20.30 WIB). 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=185945&val=6444&title=UPAYA%20INDONESIA%20DALAM%20MENGHADAPI%20IMPLEMENTASI%20ASEAN%20OPEN%20SKY%20TAHUN%202015
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=185945&val=6444&title=UPAYA%20INDONESIA%20DALAM%20MENGHADAPI%20IMPLEMENTASI%20ASEAN%20OPEN%20SKY%20TAHUN%202015
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=185945&val=6444&title=UPAYA%20INDONESIA%20DALAM%20MENGHADAPI%20IMPLEMENTASI%20ASEAN%20OPEN%20SKY%20TAHUN%202015
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tersebut dan tentunya Indonesia tidak dirugikan dalam penerapan kebijakan 

tersebut.  

ASEAN Open Sky jika dilihat dari jumlah pasar yang bertambah tentunya 

hal tersebut menguntungkan, tetapi di kawasan Asia Tenggara Indonesia 

mempunyai pasar yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara ASEAN 

lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah bandara di Indonesia yang 

mencapai 26 bandara sedangkan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, 

Singapura dan Brunei berturut-turut jika dijumlahkan bandara negara-negara 

tersebut tidak sampai 26 bandara. Inti dari upaya Indonesia dalam menghadapi 

ASEAN Open Sky adalah dengan pemenuhan standarisasi dalam pelaksanaan 

ASEAN Open Sky dengan melakukan perbaikan dalam hal regulasi, pembangunan 

infrastruktur, peningkatan kualitas penerbangan, dan bahkan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia.  Hal tersebut dibuktikan dengan usaha Indonesia dalam 

mengikuti ketentuan ICAO selaku organisasi internasional yang mengatur 

standarisasi maupun lisensi dalam dunia penerbangan yang diwujudkan dalam 

peraturan menteri perhubungan KM 8 tahun 2010 yakni dengan program 

keselamatan penerbangan nasional 

Penelitian ketiga oleh Predrik Laurang berjudul Ancaman Kedaulatan 

Udara Indonesia Dengan Adanya Kebijakan ASEAN Open Sky 2015.16 Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan konsep 

kedaulatan negara, keamanan nasional dan konsep ancaman.  Penelitian ini 

                                                           
16 Predrik Laurang, 2015, Ancaman Kedaulatan Udara Indonesia  dengan Adanya Kebijakan Asean 

Open Sky 2015, Skripsi, Jurusan HI, FISIP, Universitas Mulawarman, 2014, diakses melalui 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/predrik%20(09-03-14-01-42-

25).pdf  (10/05/2015, 20.38 WIB). 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/predrik%20(09-03-14-01-42-25).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/predrik%20(09-03-14-01-42-25).pdf
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berusaha memaparkan apa saja ancaman yang ditimbulkan dari kebijakan ASEAN 

Open Sky 2015 terhadap kedaulatan negara Indonesia. Hasil yang dicapai dalam 

penelitian ini yaitu ASEAN Open Sky Policy adalah sebuah kebijakan ruang udara 

terbuka di kawasan Asia Tenggara, khususnya untuk negara-negara anggota 

ASEAN melalui “Roadmap for Integration of ASEAN Competitive Air Service 

Policy” yang telah ditindaklanjuti juga oleh Indonesia melalui pengesahan Undang- 

Undang No. 1 Tahun 2009 pasal 90 tentang penerbangan. Kebijakan ini  membuat 

Indonesia menghadapi beberapa masalah yang pertama yaitu Air Traffic Controler 

dalam hal ini apabila Indonesia dianggap tidak memiliki kemampuan yang setara 

dengan persyaratan keamanan terbang internasional, seperti yang telah ditetapkan 

oleh ICAO, maka wewenang pengaturan lalu lintas udara di atas kawasan wilayah 

kedaulatan RI akan diserahkan kepada negara lain yang sudah lebih siap, dan yang 

kedua adalah black flight, lalu lintas wilayah udara Indonesia yang padat 

menyulitkan bagi para petugas ATC untuk mengontrol wilayah udara Indonesia 

dari black flight apa lagi dengan dibukanya wilayah udara Indonesia pada tahun 

2015. Hal ini dikarenakan jumlah Traffic akan bertambah dan dengan terbatasnya 

teknologi yang ada saat ini. 

Menurut penelitian terdahulu ini, kebijakan ASEAN Open Sky  2015 menjadi 

ancaman bagi kedaulatan udara Indonesia. Pertama,  dikarenakan masalah air 

traffic controler bila Indonesia dianggap tidak memiliki kemampuan yang setara 

dengan persyaratan keamanan terbang internasional, seperti yang telah ditetapkan 

oleh ICAO, maka wewenang pengaturan lalu lintas udara di atas kawasan wilayah 

kedaulatan RI akan diserahkan kepada Negara lain yang sudah lebih siap, dan yang 



12 
 

kedua adalah black flight, lalu lintas wilayah udara Indonesia yang padat 

menyulitkan bagi para petugas ATC untuk mengontrol wilayah udara Indonesia 

dari black flight apa lagi dengan dibukanya wilayah udara Indonesia pada tahun 

2015.  

Penelitian keempat oleh Sri Nurhendriani yang berjudul The Effect Of 

ASEAN Open Skies Policy 2015 Upon Opportunities For Low Cost Carriers In 

Indonesia – A Case Study Of  PT Citilink.17 Peneltian ini dianalisa menggunakan 

metode deskriptif dengn konsep awareness level untuk melihat tingkat kesadaran 

PT Citilink dalam menerapkan strategi untuk menjadi “market leader’ dalam sektor 

penerbangan bertarif rendah melalui analisis SWOT menggunakan IFE dan EFE 

Matrix. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada tema besar 

yang sama-sama membahas industri penerbangan. Perbedaannya terdapat pada 

pembahasan dan analisa. Jika dalam penelitian penulis hanya membahas seputar 

tindakan Indonesia dalam merespon kebijakan ASEAN Open Sky, sedangkan dalam 

penelitian terdahulu ini lebih menganalisa upaya brand Industry penerbangan 

dalam negeri (Citilink) dalam menggaet market size dalam rangka menghadapi 

ASEAN Open Sky. Berdasarkan penelitian terdahulu ini, upaya Citilink merupakan 

upaya yang dilakukan sebagai suatu inovasi untuk melawan persaingan maskapai 

asing yang juga menerapkan low cost guna menghadapi Asian Open Sky.  

                                                           
17 Sri Nurhendriani,  2014, The Effect Of Asean Open Skies Policy 2015 Upon Opportunities For 

Low Cost Carriers In Indonesia – A Case Study Of  PT Citilink, jurnal, Vol . 9, No. 1, FISIP, UI, 

2015 diakses dalam: http://journal.ui.ac.id/index.php/tseajm/article/view/4371 (02/09/2016, 20.40 

WIB) 

http://journal.ui.ac.id/index.php/tseajm/article/view/4371
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Penelitian kelima yaitu oleh Endang Puji Lestari yang berjudul Rekonsepsi 

Hak Penguasaan Negara Atas Wilayah Udara Di Tengah Kebijakan Liberalisasi 

Penerbangan. 18  Penelitian menggunakan analisis hukum normatif dan konsep 

hukum internasional. Dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai adanya 

hukum internasional  melalui konverensi Chicago yang telah mengukuhkan 

kedaulatan  negara atas ruang yang bersfat complete dan exclusive. Namun hak atas 

wilayah udara tersebut telah terkikis dengan banyaknya perjanjian internasional 

yang bersifat multilateral seperti WTO, oleh karena itu penulis menyarankan untuk 

mengembangkan teori nusantara dan rekonstruksi peran pemerintah untuk 

menciptakan peraturan perundang-undangan dan reformasi dibidang penerbangan. 

Kelima penelitian tersebut juga memiliki beberapa persamaan dalam hal 

menjelaskan mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam 

implementasi ASEAN Open Sky serta beberapa persiapan yang dilakukan dalam 

menghadapi ASEAN Open Sky.  Dalam penelitian tersebut menjelaskan secara 

umum dampak yang mungkin akan dihadapi oleh Indonesia dalam hal keamanan 

kedaulatan negara ataupun ekonomi. Namun dari penelitian tersebut tidak 

menjelaskan mengapa Indonesia tidak bersedia meratifikasi salah satu framework 

dari Open Sky tersebut. 

Tabel 1.1  Posisi Penelitan  

No Nama Peneliti /Judul 

Penelitian 

Metode dan 

pendekatan 

Hasil 

                                                           
18  Endang Puji Lestari, Rekonsepsi Hak Penguasaan Negara Atas Wilayah Udara Di Tengah 

Kebijakan Liberalisasi Penerbangan, Jurnal, Vol. 4, No. 2, FISIP, Pasca Sarjana, UNPAD, diakses 

melalui http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%209%20JRV%204.2%20WATER.pdf  

(02/09/2016, 20.38 WIB). 

http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%209%20JRV%204.2%20WATER.pdf
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1 Brillian Budi Nurani/ 

Peluang dan 

Tantangan Indonesia 

Terhadap ASEAN 

Multilateral 

Agreement On Air 

Services 2009 (ASEAN 

Open Sky Policy) 

 

- Deskriptif, 

Konsep Cost and 

Benefit Thomas 

Oatley 

Berdasarkan penelitian ini, 

berikut peluang yang akan 

dihadapi Indonesia pada 

ASEAN Open Sky: 

1. Berkembangnya 

perniagaan. Banyak 

industriindustri lain 

yang ikut berkembang 

seiring semakin 

dikembangkannya 

transportasi udara. 

2. Peningkatan daya tarik 

daerah (pariwisata) 

serta wisatawan yang 

lebih besar. 

3. Peningkatan jumlah 

perjalanan udara 

berpengaruh langsung 

kepada mobilitas sosial, 

peningkatan 

kesejahteraan dan 

lapangan pekerjaan 

Tantangan: 

1. Perbaikan standarisasi 

Industri Penerbangan. 

2. Perbaikan managemen 

Sumber Daya Manusia. 

2 Oki Pramana Putra/ 

Upaya Indonesia 

Dalam Menghadapi 

Implementasi ASEAN 

Open Sky Tahun 2015 

 

- Eksplanatif, 

Teori Integrasi 

ekonomi oleh 

Dominick 

Salvatore 

-  

Berdasarkan penelitian ini, 

upaya yang dilakukan 

Indonesia dalam rangka 

menghadapi ASEAN Open Sky 

meliputi:  

1. Pemenuhan standarisasi 

dalam pelaksanaan 

ASEAN open sky 

dengan melakukan 

perbaikan dalam hal 

regulasi. 

2. Pembangunan 

infrastruktur, 

peningkatan kualitas 

penerbangan. 

3. Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. 
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3 Predrik Laurang 

/Ancaman Kedaulatan 

Udara Indonesia 

Dengan Adanya 

Kebijakan ASEAN 

Open Sky 2015 

 

- Deskriptif. 

Konsep Konsep 

Kedaulatan 

Negara  

Konsep 

Keamanan 

Nasinal 

Konsep 

Ancaman 

Berdasarkan penelitian ini, 

berikut ancaman yang akan 

dihadapi Indonesia dalam 

menghadapi ASEAN Open Sky: 

1. Ancaman permasalahan 

Air Traffic Controler 

,bila Indonesia dianggap 

tidak memiliki 

kemampuan yang setara 

dengan persyaratan 

keamanan terbang 

internasional, seperti 

yang telah ditetapkan 

oleh ICAO, maka 

wewenang pengaturan 

lalu lintas udara di atas 

kawasan wilayah 

kedaulatan RI akan 

diserahkan kepada 

Negara lain yang sudah 

lebih siap. 

2. Ancaman  Black Flight, 

lalu lintas wilayah udara 

Indonesia yang padat 

menyulitkan bagi para 

petugas ATC untuk 

mengontrol wilayah 

udara Indonesia dari 

Black Flight apa lagi 

dengan dibukanya 

wilayah udara Indonesia 

pada tahun 2015. 

4. Sri Nurhendriani 

Nila. K Hidayat 

Linus Pasasa/ 

The Effect Of ASEAN 

Open Skies Policy 

2015 Upon 

Opportunities For 

Low Cost Carriers In 

Indonesia – A Case 

Study Of  PT Citilink. 

 

- Deskriptif 

- Konsep 

awareness level 

Berdasarkan penelitian ini, 

Citilink mempunyai peluang 

yang cukup menjanjikan dalam 

menggaet market size dalam 

rangka ASEAN Open Sky, 

mengingat banyaknya 

permintaan atas low cost airline 

dalam industri penerbangan 

ASEAN. 

5. Endang Puji Lestari 

/Rekonsepsi Hak 

Penguasaan Negara 

- Penelitian 

hukum normatif, 

Hukum internasional  melalui 

konverensi Chicago telah 

mengukuhkan kedaulatan  
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Atas Wilayah Udara 

Di Tengah Kebijakan 

Liberalisasi 

Penerbangan  

 

konsep hukum 

internasional. 

negara atas ruang yang bersfat 

complete dan exclusive. Namun 

hal ini telah terkikis dengan 

banyaknya perjanjian 

internasional yang bersifat 

regional oleh karena itu penulis 

menyarankan untuk 

mengembangkan teori 

nusantara dan peran pemerintah 

untuk menciptakan peraturan 

perundang-undangan dan 

reformasi birokrasi dibidang 

penerbangan. 

6. Fitri Firlia 

Sari/Rasionalitas 

Indonesia Tidak 

Meratifikasi ASEAN 

Open Sky  Policy 

Multilateral : 

Agreement on the Full 

Liberalization Of 

Passenger Air 

Services  (Maflpas) 

Tahun 2010  

 

- Eksplanatif, 

Rational Actor 

theory 

- Oleh Graham T 

Allison 

- Konsep 

Kebijakan Luar 

Negeri 

Penelitian ini menjelaskan 

bagaimana rasionalitas 

pemerintah Indonesia dalam 

mengeluarkan kebijakan untuk 

tidak meratifikasi terhadap 

MAFLPAS 2010 dengan 

berdasarkan beberapa kalkulasi 

mengenai cost dan benefit yang 

menjadi pertimbangan 

pemerintah Indonesia terhadap 

penolakan ratifikasi pada 

MAFLPAS 2010. 

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

Penelitian ini akan menjelaskan alasan Indonesia tidak meratifikasi 

Indonesia dalam ASEAN Open Sky Policy. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, 

penulis akan menganalisa penelitian ini dengan menggunakan Rational Actor 

Model dalam Foreign Policy Analysis. 

 

1.5.1 Model Aktor Rasional 

Menurut Graham T. Allison, proses pembuatan kebijakan luar negeri dapat 

dianalisa menggunakan tiga model, salah satunya adalah aktor rasional. Dalam 

model aktor rasional menurut Allison, sebuah pemerintah yang monolit atau dalam 
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hal ini adalah negara dapat menjadi sebuah aktor yang secara rasional mengambil 

keputusan untuk mencapai kepentingannya. Negara harus bertindak untuk 

memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian sementara tetap 

mempertimbangkan sistem internasional ketika ingin merumuskan sebuah 

kebijakan. Oleh karena itu, siapapun yang bertindak sebagai aktor rasional harus 

menjaga kedaulatan negaranya disamping mendapatkan keuntungan juga.19  

Dalam model ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari 

tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit yang 

dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu  tujuan. Pada analogi ini 

pemerintah melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan 

penalaran yang sungguh-sungguh dan berusaha menerapkan pilihan atas alternatif-

alternatif yang ada. Maka unit analisis pembuatan keputusan ini adalah pilihan-

pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri 

harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari 

suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil dan 

perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.20   

Pemerintah atau negara diasumsikan sebagai perilaku individu yang 

memakai proses intelektual. Kepentingan nasional serta tujuan bangsa harus 

dianalisa berdasarkan untung-rugi atas masing-masing alternatif.  Konsep model 

                                                           
19  Graham T. Allison, Conceptual Models and The Cuban Missile  Crisis, California: Sage 

Publication, 2003, h. 187. 
20 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional:Disiplin dan Metodologi, Jakarta :LP3ES, 1990, 

h. 234. 
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aktor rasional milik Graham T. Alisson yang digunakan untuk menjelaskan tahapan 

pengambilan keputusan pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut21 : 

1. Goals and Objectives ( Tujuan dan Objek) 

Pada awal sebuah permasalahan, seorang aktor pengambil kebijakan 

mengurutkan seperangkat kemungkinan konsekuensi dalam nilai dan tujuan yang 

dipengaruhi oleh kondisi domestik ataupun internasional. Setiap konsekuesi juga 

memiliki kerugian. Oleh karena itu seorang pengambil keputusan harus dapat 

membuat urutan pada setiap kemungkinan konsekuensi yang akan muncul dari 

sebuah tindakan.  

2. Alternatives (Alternatif) 

Aktor yang bertindak secara rasional harus memilih di antara alternatif 

yang ada. Dalam teori ini, bisa terdapat lebih dari satu alternatif yang 

membedakannya dari alternatif lain. 

3. Consequences (Konsekuensi) 

Setiap alternatif mempunyai konsekuensi atau hasil dari pilihan yang akan 

terjadi jika alternatif tersebut dipilih. Hal tersebut juga memiliki asumsi yang 

berbeda karena masing-masing alternatif dihadirkan dengan pengetahuan yang 

berbeda pula. 

4. Choices (Pilihan) 

Tahap terakhir dari model ini yaitu memilih yang alternatif yang 

konsekuensinya berada dalam peringkat atau urutan  tertinggi.  

                                                           
21Graham T. Allison, 1971, Essence of Decission ; Explaining the Cuban Missile Crisis, Canada : 

Little, Brown and Company Limited, hal. 29-30 
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Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, aktor yang bertindak secara 

rasional berfokus pada tujuan dan kepentingan nasionalnya. Hal ini didasarkahn 

pada tahapan pertama yaitu goal. Kebijakan yang diambil oleh aktor rasional juga 

berdasarkan kalkulasi untung rugi dari setiap alternatif layaknya yang ada pada 

tahapan kedua, dalam kasus MAFLPAS, Indonesia akan meratifikasi atau memilih 

alternatif lain selain meratifikasi agar tidak berlawanan dengan goal yang berupa 

kepentingan nasional. Tahapan ketiga yaitu konsekuensi, dalam hal ini posisi 

Indonesia yang tidak meratifikasi MAFLPAS di antaranya adalah semakin tidak 

terstimulasi dalam membangun infrastruktur negara dalam bidang penerbangan. 

Tahapan yang terakhir adalah choice. Tahapan ini merupakan tahapan akhir, di 

mana Indoneia memilih tidak meratifikasi MAFLPAS. 

 Model aktor rasional digunakan untuk mempermudah mendeskripsikan 

mengenai proses pengambilan keputusan dalam penelitian ini dan secara detail akan 

dijelaskan pada Bab selanjutnya. Teori Rational Actor akan digunakan dalam 

menjelaskan beberapa pertimbangan mengenai kalkulasi untung rugi oleh 

pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan Open Sky Policy khususnya dalam 

proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak meratifikasi salah 

satu framework kerjasama dalam ASEAN yaitu Multilateral Agreement on the Full 

Liberalization Of Passenger Air Services  (MAFLPAS) Tahun 2010. 

 

1.5.2 Konsep Kebijakan Luar Negeri 

Kebijakan luar negeri luar negeri atau foreign policy merupakan salah satu 

bidang kajian studi Hubungan Internasional. Kebijakan Luar Negeri merupakan 
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suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan 

tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. 22 Negara, sebagai aktor yang 

melakukan kebijakan luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem 

hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan 

peran pentingnya dalam hubungan internasional. 

Dalam kajian kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari 

lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi kebijakan 

luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu 

proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan 

kebijakan luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang 

berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan 

mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang 

dimilkinya.23 

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang 

dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit 

politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional 

spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.24 Kebijakan luar 

negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk 

mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun 

kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang 

                                                           
22James N.Rosenau, Gavin Boyd dan  Kenneth W. Thompson, World Politics: An Introduction. New 

York: The Free Press, 1976, h.  15. 
23James N. Rosenau, The Scientific Study of Foreign Policy, New York: The Free Press, 1980, h. 

171-173. 
24Jack C. Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, Bandung: Abardin, 1999,  h. 5 
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berkuasa pada waktu itu. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-

negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama 

diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.25 

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu 

negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan 

memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. 26  Kebijakan luar negeri 

menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup 

suatu negara.27Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar 

negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, 

meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal 

needs) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti 

aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas 

rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan 

geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.28 

Penjelasan di atas merupakan pemaparan mengenai kebijakan luar negeri, 

jika dikaitkan dengan masalah pertimbangan kebijakan Indonesia yang 

mengeluarkan kebijakan untuk tidak meratifikasi kebijakan ASEAN Open Sky 

Policy maka dapat dilihat kebijakan ini didasari pada pertimbangan mengenai 

tujuan dikeluarkannya kebijakan penolakan Indonesia terhadap kebijakan tersebut. 

Oleh karena itu  penting untuk dibahas lebih lanjut mengenai pertimbangan seperti 

                                                           
25 Mochtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi,  Jakarta: LP3ES, 

1994, h. 184. 
26James N.Rosenau, Gavin Boyd dan  Kenneth W. Thompson, Op.Cit., h. 27 
27Ibid., h. 32 
28Ibid.,h. 15 
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apa yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam penelitian ini. 

Selanjutnya konsep ini akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana gambaran 

kebijakan luar negeri Indonesia dalam ASEAN Open Sky. 

 

1.6 Metodelogi penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Dalam tulisan ini, metode yang tepat untuk digunakan adalah eksplanatif, 

penulis ingin mengkaji alasan pemerintah Indonesia yang tidak meratifikasi 

terhadap Multilateral Agreement on the Full Liberalization Of Passenger Air 

Services  (MAFLPAS) Tahun 2010. Karena penelitian ini merupakan penelitian 

eksplanatif, maka penulis akan menjawab alasan-alasan yang menjadi rasionalitas 

Indonesia dalam pembahasan penelitian ini. 

1.6.2 Tingkat dan Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan unit analisa  berupa rasionalitas 

pemerintah Indonesia  tidak meratifikasi MAFLPAS  dan unit eksplanasinya berupa 

kebijakan tidak meretifikasi Multilateral Agreement on the Full Liberalization Of 

Passenger Air Services  (MAFLPAS) Tahun 2010. Dalam hal ini unit analisa setara 

dengan unit eksplanasi sehingga penelitian ini digolongkan dalam penelitian 

korelasionis. 
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1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Layaknya penelitian pada umumnya,  dalam penelitian ini penulis 

mengumpulkan data yang penulis peroleh dari library research yang berasal dari 

buku, jurnal online maupun offline, website resmi, dan sumber-sumber akurat 

lainnya. Teknik pengumpulan data ini penulis pilih untuk mempermudah 

perampungan materi. Data hasil dari teknik ini selanjutnya disebut data sekunder 

 

1.6.4  Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dalam penelitian adalah dengan menggunakan teknik 

analisis kualitiatif karena sebagian besar data empiris yang penulis sajikan dalam 

penelitian ini, merupakan data yang berbentuk kata-kata, bukan rangkaian angka. 

Dalam teknik analisis ini, alur yang penulis tempuh dimulai dari reduksi data, 

penyajian data dan kemudian menarik kesimpulan. 

 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan waktu 

Batasan waktu yang digunakan adalah dimulai dari tahun 2003 hingga 

2010. Tahun 2003 merupakan pembentukan pilar ASEAN Economic Community 

dalam Bali Concord II  yang merupakan awal munculnya gagasan mengenai  

ASEAN Single Avitation Market hingga pada tahun 2010 dibentuknya framework 

dari ASEAN Open Sky mengenai Multilateral Agreement on the Full Liberalization 

of Passenger Air Services. 
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1.6.5.2 Batasan materi  

Batasan materi dalam pembahasan ini difokuskan pada alasan pemerintah 

Indonesia tidak meratifikasi kebijakan Multilateral Agreement on the Full 

Liberalization of Passenger Air Services (MAFLPAS) tahun 2010. 

 

 

1.7 Hipotesa   

Melalui telaah latar belakang didapatkan hipotesis awal bahwa Indonesia 

tidak meratifikasi MAFLPAS pada tahun 2010 karena beberapa hal yaitu Pertama 

Indonesia masih belum siap secara struktural maupun sistem. Kedua, Indonesia 

masih mempertimbangkan kedaulatan wilayah udara. Ketiga, Indonesia belum 

mampu dalam hal adjustment standarisasi di dalam Open Sky Policy. 

Rasionlitas diatas sesuai dengan penggunaan teori Graham T. Allison 

bahwa rasionalitas Indonesia melihat pada beberapa alternative pilihan seperti 

Goals, Alterntives, Consequences dan Choice. Dari pilihan tersebut paling dominan 

adalah alternative dan Choice kebijakan. Pilihan alternative merujuk pada 

kebiijakan reservasi. Kebijakan reservasi tersebut dilihat dari penandatangan secara 

parsial. Sedangkan pilihan kebijakan Choice merujuk pada penyediaan 5 Airport 

berstandar internasional.  

Adapun alasan dari pilihan kebijakan tersebut karena penerapan dari 

MAFLPAS ini dianggap akan merugikan Industri penerbangan domestik, oleh 

karena itu Indonesia memilih untuk tidak meratifikasi agreement tersebut. Alasan 
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kedua sebagai penguat alasan Indonesia tidak meratifikasi karena Indonesia masih 

mempunyaii kepentingan dalam hal kedaulatan udara negara.    

 

 

1.8 Sistematika Penulisan   

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab I merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penulisan, penelitian terdahulu, landasan konseptual, metode 

penelitian yang meliputi model penelitian, level analisis, ruang lingkup penelitian, 

teknik pengumpulan data, hipotesa, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. 

BAB II: SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASEAN OPEN SKY POLICY. 

Bab II merupakan isi pembahasan pertama yang akan membahas seputar 

gambaran umum ASEAN Open Sky Policy yang meliputi sejarah dan 

perkembangan, tujuan kebijakan Open Sky Policy. Selain itu, bab ini juga akan 

membahas secara spesifik kebijakan Multilateral Agreement For Full 

Liberalization Of Passenger Air Services  (MAFLPAS) dan protocol-protcol yang 

ada di dalamnya. 

BAB III RASIONALITAS INDONESIA TIDAK MERATIFIKASI 

KEBIJAKAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL 

LIBERALIZATION OF PASSENGER AIR SERVICES  (MAFLPAS). 

Bab III merupakan bab analisa yang akan membahas seputar alasan dan 

rasionalitas yang melatar belakangi Indonesia tidak meratifikasi kebijakan 
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Multilateral Agreement On The Full Liberalization Of Passenger Air Services  

(MAFLPAS). 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi penulis 

seputar penelitian berikutnya yang merupakan penelitian lanjutan dari hal-hal yang 

belum terjawab dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


