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BAB II 

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASEAN OPEN SKY POLICY 

 

Bab ini akan membahas seputar gambaran umum ASEAN Open Sky 

Policy yang meliputi sejarah perkembangan dan tujuan dibentuknya kebijakan ini 

oleh ASEAN. Setelah penulis membahas seputar gambaran umum ASEAN Open 

Sky Policy, penulis kemudian akan membahas seputar  Multilateral Agreement On 

The Full Liberalization Of Passenger Air Services  (MAFLPAS) beserta potensi-

potensi yang diprediksikan oleh negara-negara ASEAN.   

 

2.1 Gambaran Umum ASEAN Open Sky Policy 

2.1.1 Sejarah dan perkembangan 

 Dewasa ini, industri penerbangan mengalami perkembangan yang cukup 

signifikan. Konektivitas negara-negara di dunia yang semakin bersifat non 

boundaries menjadi salah satu faktor semakin meningkatnya arus transportasi udara 

antara negara di dunia. Dengan semakin meningkatnya arus transportasi udara ini, 

maka otomatis jalur penerbangan juga menjadi semakin padat dan membutuhkan 

deregulasi jalur lintasan udara kembali. 

Perubahan yang signifikan dalam pengaturan kebijakan transportasi udara 

serta aktivitas kerja sama jasa transportasi udara yang dilakukan oleh negara-negara 

di dunia terjadi dalam waktu dua dekade ini. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi 

perubahan lingkungan dalam industri tersebut menyusul kemunculan banyak 

maskapai baru yang menambah padat jumlah pemain dalam bisnis ini, serta adanya 
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perubahan situasi ekonomi, maupun karena ketatnya aturan main yang diterapkan 

secara berbeda-beda oleh masing-masing negara.29 Oleh karena itu, saat ini banyak 

negara-negara di dunia yang bekerja sama dalam merumuskan kembali kebijakan-

kebijakan aktivitas transportasi udara. 

Bentuk kerja sama yang kini banyak terjadi antar negara adalah kebijakan  

open sky, yang tujuannya adalah untuk meliberalisasi jasa transportasi udara baik 

secara parsial maupun secara penuh. Dalam kerja sama open sky, terdapat 

sekumpulan aspek kebijakan yang dilakukan secara berbeda, misalnya deregulasi 

kapasitas dan penghapusan kendali pemerintah atas harga yang ditetapkan, yang 

berdampak pada melonggarnya peraturan-peraturan dalam industri jasa transportasi 

udara.30 

Kebijakan open sky ini sendiri dapat dilakukan oleh negara-negara baik 

secara bilateral, regional, maupun multilateral. 31  Inisiatif untuk meliberalisasi 

penuh pasar transportasi udara melalui perjanjian open sky  sesungguhnya pertama 

kali datang dari Amerika Serikat yaitu pada tahun 1979, sampai pada perjanjian The 

Single European Sky Air Traffic Management Research program (SESAR)   dan 

kebijakan Open Sky antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang berlaku sejak 

tanggal 2 Maret 2007.32 Setelah diimplementasikan di beberapa kawasan, ASEAN 

pada akhirnya menjadi kawasan yang juga turut serta berencana 

mengimplementasikan kebijakan open sky. 

                                                           
29 Fachri Mahmud, ASEAN Open Sky, Dan Tantangan Bagi Indonesia, Jakarta: PT. Mahmud Yunus 

Wadzuriyah, 2012, h. 91 
30 Sakti Adji Sasmita, Penerbangan dan Bandar Udara, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h,  66. 
31 Martono dan Ahmad Sudiro, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik, Jakarta: Raja 

Grafindo, 2012, h. 4 
32 Fachri Mahmud,Op.Cit, h. 91 
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Berkaitan dengan terus bertumbuhnya perekonomian ASEAN sebagai 

kawasan regional, negara-negara anggota ASEAN ingin mewujudkan suatu pasar 

tunngal penerbangan ASEAN pada akhir tahun 2015. Kebijakan regional tersebut 

telah disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN yang tertuang dalam ASEAN 

Multilateral Agreement on Air Services (ASEAN MAAS)  yang ditandatangani 

pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina.33 

Kesepakatan regional ASEAN MAAS tersebut berlandaskan deklarasi 

ASEAN Bali Concord II pada KTT ASEAN ke-9 bulan Oktober tahun 2003 di Bali, 

Indonesia. Deklarasi tersebut menghasilkan suatu sasaran ekonomi regional dengan 

membentuk Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) yang 

berlandaskan 3 pilar yakni Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security 

Community), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), dan 

Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). 34 

Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) inilah yang 

selanjutnya menghasilkan kebijakan Open Sky.35  Secara spesifik, dapat penulis 

asumsikan bahwa kebijakan Open Sky hanya terfokus pada tujuan yang terkandung 

dalam ASEAN Economic Community, karena pada dasarnya, kebijakan Open Sky 

merupakan instrumen yang dapat meningkatkan program ASEAN Economic 

Community. Asumsi penulis ini berdasarkan pada artikel Farida Susanty yang 

menyatakan bahwa ASEAN Open Sky mempunyai peranan penting dalam 

                                                           
33 Peter Forsyth, Preparing ASEAN for Open Sky. Monash International Pty. Ltd, 2004, h. 5 
34 Fachri Mahmud,Op.Cit, h. 51 
35  Edwin Sudarmo, ASEAN Open Sky, diakses dalam: http://www.cse-aviation.biz/wp-

content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-Edwin-Soedarmo.pdf, (30/1/2017, 20.00 WIB) 

http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-Edwin-Soedarmo.pdf
http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-Edwin-Soedarmo.pdf
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mendukung berjalannya AEC, karena transportasi udara merupakan salah satu 

instrumen paling penting dari transaksi ekonomi antara negara di sebuah kawasan.36 

Gambar 2.1 Bagan Ringkasan Pembentukan ASEAN Economic Community 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-Edwin-

Soedarmo.pdf. 

                                                           
36  Farida Susanty, Cargo flights to benefit from ASEAN Open Skies, diakses dalam: 

http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/12/cargo-flights-benefit-asean-open-skies.html, 

(31/1/2017, 22.00 WIB) 

1. MAAS 

2. MAFLPAS 

3. MAFLAFS 

http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-Edwin-Soedarmo.pdf
http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-Edwin-Soedarmo.pdf
http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/12/cargo-flights-benefit-asean-open-skies.html
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Berdasarkan gambar tersebut, dapat dipahami, bahwasannya kebijakan 

Open Sky merupakan elemen dari ASAM yang merupakan manifestasi dari ASEAN 

Economic Community. Pada bagian yang dilingkari lingkaran merah dapat dilihat 

bahwasannya akses pasar dalam ASEAN Economic Community dapat dicapai 

dengan adanya Open Sky Policy  yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu Mulilateral 

Agreement on the Full Liberalization of Air Freight Services (MAFLFS) yang 

disepakati pada November 2009, Multilateral Agreement on the Air Services 

(MAAS) yang disepakati pada Mei 2009, Multilateral Agreement on the Full 

Liberalization of Passenger Air Services (MAFLPAS) yang disepakati pada 

november 2010. 

Pada dasarnya tiga jenis kebijakan ASEAN Open Sky tersebut mempunyai 

perbedaan yang cukup signifikan, dalam kebijakan MAFLFS misalnya, yang hanya 

mengatur kebijakan pengangkutan kargo dan barang, baik antara semua negara 

ASEAN maupun sub region. Berbeda halnya dengan MAAS yang mengatur 

pelayanan penumpang anatar sub region ASEAN secara khusus, misalnya, bandara 

di Balikpapan yang bekerjasama dengan beberapa bandara di Malaysia atau sub 

region lain ASEAN, dapat mengoperasikan penerbangan tanpa melakukan transit 

di bandara-bandara Internasional tertentu yang telah ditentukan negara terkait. 

Konteks liberalisasi penuh ASEAN Open Sky dalam hal pelayanan penumpang 

hanya dapat kita temui pada kebijakan MAFLPAS yang penulis bahas, karena 

kebijakan ini mencakup pelayanan secara menyeluruh antara bandara-bandara di 

negara ASEAN. 
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2.1.2 Tujuan Kebijakan Open Sky Policy 

Setiap kebijakan mempunyai tujuan masing-masing sesuai pertimbangan 

dan proporsi  yang diinginkan aktor-aktor pembuat kebijakan, begitupun dengan 

kebijakan  ASEAN Open Sky. Sebelum penulis menjelaskan tentang tujuan yang 

ingin dicapai negara-negara ASEAN dalam pembentukan kebijakan Open Sky, 

penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tujuan kebijakan Open Sky secara umum. 

Menurut Sakti Aji Sasmita tujuan kebijakan Open Sky secara umum adalah 

untuk meliberalisasi jasa transportasi udara baik secara tidak penuh maupun secara 

penuh.37  Secara tidak penuh di sini adalah merelakan sebagian kawasan udara 

sebuah negara demi liberalisasi jasa transportasi. Dapat penulis pahami bahwa 

kebijakan Open Sky tidak hanya merujuk pada “pengikhlasan” seluruh kawasan 

udara sebuah negara, namun juga bisa sebagiannya (bagi negara yang mempunyai 

bentang udara yang luas secara geografis).38 

Seperti yang dirumuskan oleh Peter Forsyth, secara khusus, ada 3 tujuan 

dibentuknya kebijakan open sky, yaitu:39 

1. Mendorong terjadinya kompetisi yang makin ketat antara maskapai-

maskapai penerbangan. 

2. Memungkinkan maskapai-maskapai dari negara ketiga untuk dapat 

melayani rute-rute yang ada di antara dua negara. 

3. Untuk memberikan keleluasaan bagi para maskapai untuk mengembangkan 

rute-rute dan jaringan layanan yang ingin maskapai-maskapai tersebut pilih. 

                                                           
37 Sakti Adji Sasmita, Op.Cit., h. 66 
38 Bentang luas udara sebuah negara didasarkan pada bentang daratan dan lautan yang dimiliki 

negara tersebut. 
39 Peter Forsyth, Op.Cit., h. 12 
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Tujuan ASEAN dalam mengimplementasikan kebijakan Open Sky pada 

dasarnya sudah mewakili tujuan umum dan tujuan khusus yang penulis paparkan di 

atas, namun secara spesifik, ASEAN merumuskan tujuan utama dalam kebijakan 

open sky sebagai berikut:  

1. Meliberalisasikan lebih lanjut layanan penumpang udara ke setiap titik 

di ASEAN yang memiliki bandara Internasional berdasarkan protokol 

1 dan protokol 2 dan seluruh protokol yang ada.40 

2. Integrasi  dalam bidang transportasi udara negara-negara ASEAN.41 

3. Tujuan yang terakhir adalah guna memfasilitasi berjalannya ASEAN 

Economic Community dengan baik.42 

 

2.2 Multilateral Agreement On The Full Liberalization Of Passenger Air 

Services  (MAFLPAS)    

2.2.1 Potensi MAFLPAS 

Kebijakan ASEAN Open Sky dalam hal libralisasi transportasi 

penerbangan mempunyai tiga framework yang dibedakan berdasarkan fungsi 

kebijakannya, yaitu meliputi perjanjian multilateral liberalisasi penuh jasa angkutan 

kargo udara (Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Air Freight 

Services) pada November 2009, perjanjian multilateral pelayanan udara 

                                                           
40 ASEAN Open Sky 2015: Sebuah Kesempatan sekaligus Ancaman bagi Industri Penerbangan 

Indonesia, diakses dalam: http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-

2015-Edwin-Soedarmo.pdf, (12/10/2016, 20.30 WIB) 
41 Devi Fajria, 2015, Gagasan Asean Open Skies Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Kedaulatan 

Wilayah Udara Indonesia, No. 2., Vol 7. diakses dalam: 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=385570&val=6452&title=GAGASAN%20A

SEAN%20OPEN%20SKIES%20DI%20INDONESIA%20DAN%20KAITANNYA%20DENGA

N%20KEDAULATAN%20WILAYAH%20UDARA%20INDONESIA, (12/10/2016, 20.30 WIB) 
42 Berdasarkan gambar 2.1. 

http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-Edwin-Soedarmo.pdf
http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-Edwin-Soedarmo.pdf
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=385570&val=6452&title=GAGASAN%20ASEAN%20OPEN%20SKIES%20DI%20INDONESIA%20DAN%20KAITANNYA%20DENGAN%20KEDAULATAN%20WILAYAH%20UDARA%20INDONESIA
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=385570&val=6452&title=GAGASAN%20ASEAN%20OPEN%20SKIES%20DI%20INDONESIA%20DAN%20KAITANNYA%20DENGAN%20KEDAULATAN%20WILAYAH%20UDARA%20INDONESIA
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=385570&val=6452&title=GAGASAN%20ASEAN%20OPEN%20SKIES%20DI%20INDONESIA%20DAN%20KAITANNYA%20DENGAN%20KEDAULATAN%20WILAYAH%20UDARA%20INDONESIA
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(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 2010.43 

Sebelum penulis menjabarkan potensi dari Multilateral Agreement on the 

Full Liberalization of Passenger Air Services (MAFLPAS), penulis akan terlebih 

dahulu menjelaskan potensi dari kebijakan Open Sky secara umum. Potensi-potensi 

kebijakan Open Sky di sini hanya terfokus pada potensi negara Indonesia dalam 

kebijakan ini.  

Potensi kebijakan Open Sky di Indonesia dapat dilihat berdasarkan dua 

faktor. Faktor yang pertama adalah letak geografis Indonesia sebagai negara 

kepulauan yang terdiri atas berbagai gugusan pulau. Faktor yang kedua adalah 

jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Dua faktor tersebut adalah hal dasar 

yang menjanjikan prospek bisnis penerbangan di Indonesia kedepannya. Dengan 

jumlah penduduk yang besar, letak geografis yang terpisah antara kepulauan, serta 

Indonesia yang memiliki 27 bandara internasional, mengadopsi kebijakan open sky  

ini merupakan kesempatan emas untuk menambah lapangan pekerjaan, menambah 

jumlah investor dalam industri penerbangan, meningkatkan konektivitas dalam 

aktivitas tujuan pariwisata Indonesia, bahkan dapat menstimulasi tumbuhnya 

produksi pesawat terbang dalam negeri serta masih banyak kesempatan lain yang 

bermuara pada meningkatnya jumlah devisa negara.44 

                                                           
43 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). 

  
44 Devi Fajria. Op.Cit.,  

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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Berikutnya adalah potensi dari Multilateral Agreement on the Full 

Liberalization of Passenger Air Services (MAFLPAS). MAFLPAS sendiri 

potensinya lebih merujuk pada potensi arus wisatawan asing yang datang ke 

Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya 

akan objek pariwisata. Dengan dilegalkannya MAFLPAS, otomatis akan semakin 

meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, mengingat 

kebijakan MAFLPAS akan berimplikasi pada kemudahan akses transportasi udara 

antara kawasan di Asia Tenggara dan berimplikasi pada semakin murahnya biaya 

transportasi udara mengingat mekanisme penerbangan yang menjadi semakin 

mudah dan efisien.  Potensi kunjungan tingkat wisatawan asing ini selanjutnya akan 

tetao bermuara pada devisa negara.45 

MAFLPAS merupakan pintu terakhir yang masih belum disepakati secara 

penuh oleh beberapa negara ASEAN dalam konteks Open Sky dan ASEAN Single 

Aviation Marke (ASAM), yang ditargetkan tahun 2015. Indonesia, sampai dengan 

saat ini, mempunyai perjanjian hubungan udara dengan 73 negara, sedangkan untuk 

perjanjian ASEAN Indonesia. telah meratifikasi ASEAN Multilateral Agreement on 

Air Services (MAAS). Sedangkan untuk ASEAN MALFPAS, Indonesia tidak 

meratifikasi kebijakan ini.46 

 

                                                           
45  Andi Arham Bunyamin, Peluang Dan Tantangan Asean Open Sky PolicyTerhadap Industri 

Penerbangan Di Indonesia, diakses dalam: 
http://repository.unhas.ac.id:4002/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=--andiarhamb-

9360&PHPSESSID=f528421bf0dc3de9d7c91897eaa649fc,  (13/10/2016, 8.00 WIB) 
46 Adi Kusumaningrum,  Pelaksanaan Pasal 5 (1) Charter Of The Association Of Southeast Asian 

Nation Bidang Jasa Angkutan Udara Di Indonesia, diakses dalam: 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=329586&val=7697&title=Pelaksanaan%20Pa

sal%205%20(1)%20Charter%20Of%20The%20Association%20Of%20Southeast%20Asian%20N

ation%20Bidang%20Jasa%20Angkutan%20Udara%20Di%20Indonesia, (5/10/2016, 15.00). 

http://repository.unhas.ac.id:4002/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=--andiarhamb-9360&PHPSESSID=f528421bf0dc3de9d7c91897eaa649fc
http://repository.unhas.ac.id:4002/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=--andiarhamb-9360&PHPSESSID=f528421bf0dc3de9d7c91897eaa649fc
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=329586&val=7697&title=Pelaksanaan%20Pasal%205%20(1)%20Charter%20Of%20The%20Association%20Of%20Southeast%20Asian%20Nation%20Bidang%20Jasa%20Angkutan%20Udara%20Di%20Indonesia
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=329586&val=7697&title=Pelaksanaan%20Pasal%205%20(1)%20Charter%20Of%20The%20Association%20Of%20Southeast%20Asian%20Nation%20Bidang%20Jasa%20Angkutan%20Udara%20Di%20Indonesia
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=329586&val=7697&title=Pelaksanaan%20Pasal%205%20(1)%20Charter%20Of%20The%20Association%20Of%20Southeast%20Asian%20Nation%20Bidang%20Jasa%20Angkutan%20Udara%20Di%20Indonesia
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2.2.2  Protokol 1 dan 2 

ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Passenger 

Air Services (MAFLPAS) adalah sub sector angkutan udara ASEAN guna 

mewujudkan ASEAN Economic Community tahun 2015 yang telah menjadi 

komitmen para Kepala Negara ASEAN. Kebijakan MAFLPAS mempunyai 2 

protokol agreement yang harus diratifikasi negara-negara ASEAN, yaitu protokol 

1 dan protokol 2. Protokol 1 persetujuan ini mengatur tentang kebebasan hak angkut 

ke-3 dan ke-4 untuk semua point dengan bandara internasional di ASEAN, 

sedangkan Protokol 2 mengatur tentang kebebasan hak angkut ke-5 untuk semua 

point dengan bandara internasional di ASEAN. Khusus untuk Indonesia, ASEAN 

telah menyetujui bahwa bandara internasional yang akan dibuka adalah 5 bandara, 

yaitu: Soekarno Hatta, Cengkareng; Hasanuddin, Makassar; Ngurah Rai, Denpasar; 

Juanda, Surabaya; dan Polonia, Medan, sesuai dengan aturan nasional Indonesia 

(KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan) yang dalam 

pengelompokan bandara internasional, hanya mengijinkan kelima bandara tersebut 

untuk penerbangan dalam kerangka open sky (liberalisasi penuh). 47 

                                                           
47  Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, diakses dalam: 

http://dephub.go.id/welcome/readPost/stom-dan-atm-di-brunei-hasilkan-2-mou-dan-2-agreement-

2794?language=id, (8/11/2016, 16.00 WIB) 

http://dephub.go.id/welcome/readPost/stom-dan-atm-di-brunei-hasilkan-2-mou-dan-2-agreement-2794?language=id
http://dephub.go.id/welcome/readPost/stom-dan-atm-di-brunei-hasilkan-2-mou-dan-2-agreement-2794?language=id
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Gambar 2.2 Bagan prosedur Freedom Traffic  Right 

Sumber: http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-Edwin-

Soedarmo.pdf. 

 

Berdasarkan bagan tersebut, menunjukkan bahwa freedom no.1 

merupakan hak untuk terbang melewati negara lain. Freedom no. 2 hak untuk servis 

pesawat atau pengisian bahan bakar di negara non destinasi. Freedom no.3 adalah 

kebebasan untuk mengantarkan barang  ke negara lain. Freedom no. 4 adalah hak 

untuk mengantarkan barang dari negara lain ke negara sendiri. Freedom kelima 

merupakan hak untuk mengantarkan barang di antara negara asing. 

Protokol 1 sendiri mencakup pada freedom no 3 dan 4, sedangkan protokol 

dua hanya mencakup freedom no. 5. Protokol 1: Freedom no. 3 and 4 Traffic Rights 

http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-Edwin-Soedarmo.pdf
http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-Edwin-Soedarmo.pdf
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Within ASEAN Sub-Region, berlaku bila diratifikasi, begitu pula dengan protocol 

no. 2 Unlimited 5th Freedom Traffic Rights within ASEAN Sub Region, berlaku bila 

diratifikasi,.48 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Ibid 


