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BAB III 

RASIONALITAS INDONESIA TIDAK MERATIFIKASI KEBIJAKAN 

MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALIZATION OF 

PASSENGER AIR SERVICES  (MAFLPAS) 

 

Guna mengetahui rasionalitas Indonesia yang tidak meratifikasi 

MAFLPAS, penulis perlu mengalisa alasan-alasan yang melatar belakangi 

Indonesia tidak meratifikasi salah satu framework dari kebijakan Open Sky ini. Bab 

3 ini selanjutnya akan berisi tentang analisa rasionalitas tersebut. Sebelum penulis 

menganalisa rasionalitas penolakan kebijakan ini, penulis akan terlebih dahulu 

membahas seputar kebijakan penerbangan yang ada di Indonesia. 

 

3.1 Kebijakan Penerbangan di Indonesia 

Penguasaan negara terhadap sumber daya berupa ruang udara Indonesia 

sekarang ini merupakan isu krusial yang perlu dikaji. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui sejauh mana hak negara dalam menguasai sektor penting dan strategis 

dalam mekanisme globalisasi ini akan bertahan. Pertanyaan besar tentu muncul 

terkait dengan sesuai atau tidaknya penyelenggaraan liberalisasi dalam suatu 

perjanjian antar negara-negara dengan hukum nasional masing-masing negara, hal 

tersebutlah yang sekarang dihadapi Indonesia, tetap memilih mempertahankan 

kebijakan penerbangan nasional atau memilih berpartisipasi penuh dalam kebijakan 

penerbangan internasional yang berimplikasi terhadap kebijakan penerbangan 

nasional. 
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Adanya dalil Hukum Romawi yang berbunyi, “Cuius est solom, eius usgue 

ad coelum et ad inferos” melandasi dibentuknya Konvensi Paris 1919. Dalil itu 

berarti: “Barangsiapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki 

segala sesuatu yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan 

segala apa yang berada di dalam tanah tersebut”. Ruang udara adalah ruang yang 

terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan 

melekat pada bumi di mana suatu negara mempunyai hak yurisdiksi.49 

Dalam hukum udara, prinsip cabotage disebutkan dalam Pasal 7 Konvensi 

Chicago 1944 yang berbunyi :  

“Each contracting State shall have the right to refuse permission to the 

aircraft of other contracting States to take on in its territory passengers, mail and 

cargo carried for remuneration or hire and destined for another point within its 

territory. Each contracting State undertakes not to enter into any arrangements 

which specifically grant any such privilege on an exclusive basis to any other State 

or an airline of any other State, and not to obtain any such exclusive privilege from 

any other State.” 

 

 Pasal tersebut ditetapkan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk 

melakukan penolakan izin terhadap pesawat udara dari negara pihak lain untuk 

menaikkan penumpang, pos dan kargo yang diangkut dengan memungut biaya atau 

sewa yang mengangkutnya ke tempat lain di dalam wilayahnya. Setiap negara pihak 

berupaya untuk tidak mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang secara khusus 

memberikan hak-hak khusus atas pertimbangan eksklusif pada negara lain atau 

perusahaan penerbangan negara lain, dan tidak memperoleh hak ekslusif dari 

negara lain. 50 

                                                           
49  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Diakses dalam: 

http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/98, (18/11/2016, 09.30 WIB) 
50 Chicago Convention 1944 dan Terjemahannya, Dinas Hukum Angkatan Udara, 2011, Jakarta, h. 

6 

http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/98
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Pasal 84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

prinsip cabotage menetapkan bahwa : Angkutan udara niaga dalam negeri hanya 

dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat 

izin usaha angkutan udara niaga. Lebih lanjut prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 85 

yang mengatur bahwa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat 

dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional baik milik BUMN, 

BUMD maupun BUMS berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah mendapat 

ijin usaha angkutan udara niaga berjadwal.51 

Kedaulatan Negara Indonesia atas wilayah udaranya juga ditegaskan 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 

tersebut menyebutkan bahwa : Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat 

penuh dan eksklusif atas wilayah Republik Indonesia.52  

 Pengaturan tentang ruang udara Indonesia juga diatur dalam pasal 6 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ditegaskan bahwa : 

Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung 

jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian 

nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.53 

                                                           
51  Devi Fajria, Gagasan Asean Open Skies Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Kedaulatan 

Wilayah Udara Indonesia, Jurnal  Hukum Volume II No. II Oktober, Jurusan HI, FISIP, Universitas 

Riau, 2015, h. 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, (10/11/2016, 15.00 WIB).  
52 Ibid., h. 5. 
53 Ibid. 

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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Pasal 6 tersebut di latar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa wilayah 

udara yang berupa ruang di atas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia 

merupakan kekayaan nasional sehingga harus dimanfaatkan bagi kepentingan 

rakyat, bangsa, dan negara. Pasal 6 tersebut di atas, dijelaskan lebih lanjut oleh 

Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan bahwa: Dalam rangka melaksanakan 

tanggungjawab sebagaimana Pasal 6, pemerintah menetapkan kawasan udara 

terlarang dan terbatas.54 

Penjelasan Pasal 7 ayat (1)  di atas, adalah bahwa kewenangan menetapkan 

kawasan udara terlarang dan terbatas merupakan kewenangan dari setiap negara 

berdaulat untuk mengatur penggunaan wilayah udaranya, dalam rangka 

keselamatan masyarakat luas, keselamatan penerbangan, perekonomian nasional, 

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.55 

 

3.2 Alasan Indonesia Tidak Meratifikasi MAFLPAS 

 Penulis telah kemukakan sebelumnya pada bab pertama bahwa isu seputar 

penolakan ASEAN Open Sky Policy : Multilateral Agreement On The Full 

Liberalization of Passenger Air Services  (MAFLPAS) oleh Indonesia akan penulis 

analisa berdasarkan teori model aktor rasional Alisson. Dalam kaitannya dengan 

kasus ini, secara otomatis penulis harus menyesuaikan keputusan Indonesia dengan 

4 tahapan pengambilan keputusan (goal, alternative, consequences, dan choice ) 

                                                           
54 Ibid. 
55 Ibid.  
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berdasarkan konteks aktor rasional guna membuktikan rasionalitas Indonesia secara 

ilmiah. 

Alasan-alasan Indonesia tidak meratifikasi kebijakan MAFLPAS akan 

penulis jelaskan berdasarkan analisa 4 tahap aktor rasional Graham T. Allison. 

Alasan-alasan tersebut adalah melindungi kedulatan udara negara yang meliputi 

upaya melindungi market size domestik dan maskapai domestik. Alasan berikutnya 

adalah alasan standarisasi bandara. 

 

3.2.1 Melindungi Kedaulatan Udara Negara 

Tahapan pertama analisa dalam kasus ini adalah Goals and Objectives 

(Tujuan dan Objek). Tentunya dalam kasus ASEAN Open Sky Policy: Multilateral 

Agreement On The Full Liberalization of Passenger Air Services  (MAFLPAS) 

Tahun 2010 Indonesia mempunyai tujuan tersendiri dalam berpartisipasi dalam 

kerjasama ini. Menurut Emirsyah Satar selaku presiden utama INACA dalam 

laporan tahunan Indonesian National Air Carriers Association (INACA) 2012, 

Indonesia adalah pasar destinasi penerbangan terbesar di kawasan ASEAN, 

sehingga peluang komersial terbesar bagi kebijakan ini (Open Sky Policy: 

Multilateral Agreement On The Full Liberalization of Passenger Air Services) 

adalah kawasan Indonesia. Dalam konteks kebijakan ASEAN Open Sky, maka 

tujuan utama Indonesia pada dasarnya tetap menjaga kedaulatan udara negara, 

artinya Indonesia tetap ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri.56 

                                                           
56 Emirsyah Satar, INACA Annual Report 2012, h. 15. 
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Tahapan kedua analisa adalah alternatives. Artinya, ketika Indonesia 

memilih untuk tidak meratifikasi Open Sky Policy : Multilateral Agreement On The 

Full Liberalization of Passenger Air Services dalam protocol 1 dan 2 tentunya 

memiliki alternatif pilihan. Alternatif yang pertama meratifikasi secara penuh 

dalam liberalisasi transportasi udara dengan mengikut sertakan seluruh bandara 

udara Internasional di Indonesia dan alternatif kedua adalah mengikutsertakan 

sebagian bandara udara. Dalam hal alternatif ini menurut Emirsyah Satar, Indonesia 

memilih untuk mengikutsertakan lima kawasan bandara udara dalam Multilateral 

Agreement On The Full Liberalization of Passenger Air Services, yaitu bandara 

udara di kawasan Jakarta (Tangerang), Medan, Surabaya, Denpasar dan Makasar. 

Selain itu, Indonesia juga memilih untuk mempertahankan kerja sama sub regional 

yang menghubungkan Sumatera-Malaysia-Thailand, Sulawesi-Filipina-Malaysia 

dan Kalimantan-Malaysia (Kinabalu). Hal ini tentunya diputuskan berdasarkan 

pertimbangan agar Indonesia tetap bisa menguasai market size di negaranya sendiri, 

mengingat market size Indonesia merupakan market size penerbangan terbesar di 

kawasan ASEAN.57 

Tabel 3.1 Market Size Penerbangan Domestik dan Internasional kawasan 

ASEAN di Indonesia 

Tahun 2008 : 37,4 juta jiwa 

Tahun 2009 : 43,4 juta jiwa 

Tahun 2010 : 48,7 juta jiwa 

Sumber: http://www.seputarIndonesia.com/edisicetak/content/view/376114.  

                                                           
57 Ibid., h. 15-17 

http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/376114
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Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat seberapa besar potensi market 

size penumpang Indonesia dalam penerbangan domestik dan penerbangan lintas 

ASEAN. Pada tahun 2010, market size tersebut menunjukkan angka 48,7 juta 

pengguna transportasi Indonesia yang melakukan perjalanan domestik dan antara 

kawasan ASEAN. Jumlahnya hampir mencapai seperempat penduduk Indonesia. 

Jumlah tersebut jauh lebih besar daripada penduduk Malaysia, Singapura, 

Myanmar, Laos dan Brunei, bahkan hampir menyamai jumlah penduduk Thailand. 

Market size ini tentunya akan semakin bertambah setiap tahunnya. 

Asas kepentingan nasional tentunya menjadi salah satu dasar dari 

diputuskannya sebuah kebijakan luar negeri yang didasarkan pada aspek alternatif 

dalam  rational actor model. Pertimbangan untung rugi dalam penentuan kebijakan 

luar negeri sifatnya sangatlah krusial, begitupun yang terjadi pada  ratifikasi 

MAFLPAS oleh Indonesia. Selain dalam sektor market size, penerbangan domestik 

dinilai belum siap untuk mengimplementasikan rezim ASEAN Open Sky secara 

umum. Resiko terburuk dari liberalisasi angkutan udara bagi Indonesia adalah 

lemahnya posisi Indonesia yang memiliki jumlah bandara internasional terbanyak 

di antara negara-negara ASEAN, dengan 29 bandara. Situasi ini dapat membuat 

Indonesia menjadi pasar bagi negara-negara ASEAN lainnya. Situasi tersebut 

diperparah dengan kondisi infrastruktur bandara internasional di Indonesia. Sebagai 

contoh, perusahaan penerbangan berbendera Singapura, Singapore Airlines, dapat 

mengakses lima bandara internasional yang ada di Indonesia. Sebaliknya, maskapai 
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Indonesia hanya diperbolehkan terbang menuju satu bandara saja di Singapura. Hal 

yang sama berlaku bagi maskapai dari negara ASEAN lainnya.58 

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2009 tentang kedaulatan udara sebuah negara, kemudian seperti yang 

dijelaskan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan prinsip cabotage. Kedua undang-undang penerbangan yang kemudian 

menjelaskan kedaulatan Indonesia yang berhak mengatur ruang udaranya sendiri. 

Undang-undang di atas menunjukkan relevansi yang sangat kuat dengan 

putusan Indonesia yang tidak meratifikasi MAFLPAS. Alasan perekonomian 

nasional dan kepentingan industri penerbangan, terutama penerbangan domestik 

menjadi pertimbangan alternatif yang tidak dapat dikesampingkan dalam ratifikasi 

ini. Menurut Dexter Lee, Alasan Indonesia tidak meratifikasi kebijakan MAFLPAS 

adalah untuk memberi ruang kerja terhadap maskpai domestik, sehingga 

pengunjung asing hanya dapat mendarat di 5 bandara Internasional yang telah 

ditentukan, dan ketika mereka ingin berkeliling ke wilayah Indonesia yang lain, 

mereka hanya dapat menggunakan maskapai domestik, artinya resiko yang 

mengancam eksistensi maskapai domestik dapat dihindari.59 

Kebijakan penolakan ratifikasi juga sangat sesuai dengan pasal 84 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Hal ini dilakukan guna melindungi ruang 

kerja maskapai nasional yang melayani rute domestik dengan harapan ruang 

penerbangan domestik tidak dikuasai oleh maskapai asing. 

                                                           
58 Asean Open Sky 2015, Peluang Atau "Bencana"?, Harian Ekonomi Neraca, Sabtu 26 September 

2015, diakses dalam: http://www.neraca.co.id/article/59229/asean-open-sky-2015-peluang-atau-

bencana, (8/11/2016, 2.00 WIB) 
59 Dexter Lee, Op.Cit., h. 10 

http://www.neraca.co.id/article/59229/asean-open-sky-2015-peluang-atau-bencana
http://www.neraca.co.id/article/59229/asean-open-sky-2015-peluang-atau-bencana
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3.2.2 Alasan Standarisasi Bandara 

Tahapan ketiga analisa yaitu consequences (konsekuensi). Konsekuensi di 

sini merujuk pada resiko yang akan diterima jika sebuah negara telah 

mengimplementasikan kebijakan dan konsekuensi ketika negara tersebut tidak 

mengimplementasikan kebijakan. Menurut Emirsyah dalam Annual Report INACA 

2012, konsekuensi yang harus diterima Indonesia ketika berkomitmen untuk 

mengikutsertakan seluruh bandara udara internasional di Indonesia dalam 

liberalisasi Multilateral Agreement On The Full Liberalization of Passenger Air 

Services cukup kompleks. Konsekuensi tersebut harus dibebankan kepada 3 

struktur stakeholder dalam hal transportasi udara. Konsekuensi tersebut berupa 

optimalisasi yang harus dilakukan oleh National Airlines, Regulator dan 

Pemerintah yang cukup membutuhkan biaya yang sangat besar dan proses 

optimalisasi yang cukup panjang, di sisi lain jika tidak melakukan liberalisasi 

Multilateral Agreement On The Full Liberalization of Passenger Air dengan penuh, 

maka Indonesia akan semakin tidak terstimulasi untuk membenahi manajemen 

penerbangan dalam negeri.60 

Alasan Standarisasi Bandara dan perjanjian multilateral liberalisasi penuh 

jasa angkutan penumpang dan perlindungan maskapai penerbangan domestik 

merupakan alasan rasional yang menjadi latar belakang penolakan Indonesia 

meratifikasi MAFLPAS. Pada dasarnya cukup sulit untuk mempertimbangkan 

kebijakan ini, jika Indonesia tetap bergabung. Industri penerbangan di negara ini 

                                                           
60 Ibid., h.15-16 
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masih belum siap menghadapi MAFLPAS, jika tidak bergabung maka Indonesia 

telah membuat sedikit skat dalam integrasi negara ASEAN. 

Tabel 3.2 Konsekuensi Optimalisasi 

National Airlines : 1. Membenahi pelayanan. 

2. Meningkatkan teknologi. 

3. Meningkatkan brand 

awareness. 

4. Meningkatkan aspek security, 

safety dan complience sesuai 

standar Internasional 

Regulator : 1. Melaksanankan 

Benchmarking 

2. Menerapkan level playing 

field  

Pemerintah : Menjaga Keseimbangan dalam 

kebijakan-kebijakan agar 

membangun kualitas kekuatan 

airlines nasional di tengah kekuatan 

ekonomi Indonesia secara umum. 

Sumber: INACA Annual Report 2012 

 

Sebagai negara yang memiliki  keunggulan geografi terbesar di kawasan 

Asia Tenggara, Indonesia tentunya dituntut untuk menyediakan platform 

transportasi yang memadai. Dalam hal industri transportasi udara, platform yang 

paling penting adalah ketersedian bandara udara yang mudah dijangkau oleh 

penduduk Indonesia di setiap provinsinya. 

Indonesia telah memiliki sekitar 237  bandara yang tersebar di seluruh 

daerah di berbagai provinsi, dari ratusan jumlah bandara tersebut, 29 diantaranya 

merupakan Bandara Internasional. Penetapan 29 bandar internasional yang ada di 

Indonesia tersebut standarisasinya sebatas hanya ditentukan oleh Kementrian 
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Perhubungan di Indonesia.61 Dalam konteks Multilateral Agreement On The Full 

Liberalization of Passenger Air Services  (MAFLPAS) Tahun 2010, Indonesia 

hanya membuka 5 bandara Internasional guna berpatisipasi dalam kebijakan  open 

sky ini  

Alasan pemilihan lima bandara tersebut, karena dinilai sebagai bandara 

yang berada di daerah yang tingkat pertumbuhan ekonomi relatif tinggi. Wilayah 

tersebut dianggap terbesar dalam kuantitas penumpang dan kargo, baik dalam 

angkutan udara domestik maupun luar negeri, lalu memiliki cakupan rute dalam 

dan luar negeri terbanyak, termasuk dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan 

penerbangan terlengkap. Selain itu, kelima bandara tersebut tidak hanya lolos 

dalam sertifikasi kementerian perhubungan, melainkan juga telah mendapatkan 

sertifikasi dari otoritas internasional.62 

Hingga saat ini Indonesia juga belum berdaulat sepenuhnya atas bandara 

udaranya sendiri karena sebagian masih dikontrol oleh Singapura. Perlu diketahui 

bahwa pada 2010 sebagian wilayah udara Indonesia masih akan dikendalikan oleh 

pengatur lalu lintas udara milik Singapura. Karena bunyi Keputusan Presiden 

(Keppres) Nomor 7 Tahun 1996 tentang ratifikasi perjanjian FIR (Flight 

Information Region) dengan Singapura, yang menyatakan sistem navigasi timur di 

Indonesia dikuasai Singapura selama 15 tahun. Sistem pengamanan udara di 

wilayah timur Indonesia antara lain adalah sistem navigasi udara untuk Batam, 

Palembang, Medan, Pekanbaru, Pontianak dan Bangka Belitung. Hal ini 

                                                           
61 Dexter Lee, The European and Southeast Asian Single Aviation Markets,  Singapura: European 

Union Center in Singapore, no. 5, 2015, h. 10 
62 Predik Laurang, Ancaman Kedaulatan Udara Indonesia Dengan Adanya Kebijakan Asean Open 

Sky 2015,  Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 2, No. 3, FISIP UNMUL, 2014, h. 745 
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dikarenakan Indonesia belum mempunyai radar navigasi control yang memadai 

yang tersebar di seluruh wilayah negara.63  

Indonesia tentunya perlu mengeluarkan dana yang cukup besar jika ingin 

meningkatkan standariasi bandara Internasional lainnya guna bergabung dalam 

kebijakan open sky. Oleh karena itu, permasalahan dana ini yang selanjutnya 

menghambat standarisasi bandara Internasional di Indonesia. Standarisasi tersebut 

melibatkan seluruk aspek yang berhubungan dengan industri penerbangan, mulai 

dari aktornya, hingga operasionalisasinya.64 

Tahap analisa terakhir adalah choices. Setelah mempertimbangkan seluruh 

alternatif dan konsekuensinya, sebuah negara selanjutnya akan menentukan, 

kebijakan manakah yang akan diputuskan. Pada akhirnya Indonesia ikut 

menandatangani kesepakatan ASEAN Open Sky pada November 2010. Meski 

Indonesia ikut menandatangani kesepakatan tersebut yang dilakukan oleh Sesjen 

Tatang selaku ketua delegasi, ratifikasi MAFLPAS akan dilakukan secara bertahap 

dengan mempertimbangkan kesiapan stakeholder penerbangan nasional guna 

sebesar-besarnya dapat bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. 

Penandatangan Mou tersebut bukanlah bentuk ratifikasi Indonesia secara penuh.65 

Pada kenyataannya Indonesia tidak meratifikasi protokol 1 dan 2 dalam MAFLPAS 

dan selanjutnya hanya membuka 5 bandara Internasional dalam perjanjian ini, yaitu 

bandara udara di kawasan Jakarta (Tangerang), Medan, Surabaya, Denpasar dan 

                                                           
63 Ibid. h. 743 
64 Emirsyah Satar, Op.Cit., h. 16 
65 Stom Dan Atm Di Brunei Hasilkan 2 Mou Dan 2 Agreement, Departemen Perhubungan Indonesia, 

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

dan-2-agreement-2794?language=id, (10/12/2016, 20.10 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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Makasar. Selain itu, Indonesia juga memilih untuk mempertahankan kerja sama sub 

regional yang menghubungkan Sumatera-Malaysia-Thailand, Sulawesi-Filipina-

Malaysia dan Kalimantan-Malaysia (Kinabalu).66 Pada akhirnya, ASEAN sepakat 

untuk mengesahkan kebijakan Multilateral Agreement on the Full Liberalization of 

Passenger Air Service (MAFLPAS) pada November 2010. 67  Bukan hanya 

Indonesia yang absen dalam kebijakan ini, dari 10 anggota negara ASEAN, Laos 

juga absen bergabung dalam salah satu kebijakan open sky ini. 

Gambar 3.1 Sikap Negara-Negara ASEAN MAFLPAS 

 

  

Sumber: http://www.slideshare.net/MichelleDy/ASEAN-single-aviation-market. 

                                                           
66 Emirsyah Satar, Op.Cit., h. 15-17 
67 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.slideshare.net/MichelleDy/asean-single-aviation-market
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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Bagan 3,1 Peta Analisis Rasionalitas Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goal  

Alternative

s  

Melindungi kedaulatanudara negara 

Melindungi market size 

Tidak meratifikasi MAFLPAS 

Consequences:  

Semakin tidak terstimulasi untuk 
melakukan standarisasi bandara 
secara penuh sesuai dengan standar 
internasional. 

 

Tidak Meratifikasi 

Meratifikasi MAFLPAS 

Consequences:  

1. Kehilangan Market Size. 
2. Melakukan Standarisasi 

Bandara dalam kurun waktu 
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Berdasarkan bagan 3.2, dapat dipahami bahwa goal, atau tujuan Indonesia 

tidak meratifikasi MAFLPAS adalah untuk menjaga kedaulatan udara negara dan 

melindungi market size demi kemajuan maskapai domestik. Dalam kasus ini, 

Indonesia hanya mempunyai dua  alternatif, yaitu meratifikasi atau tidak 

meratifikasi. Jika Indonesia memilih untuk meratifikasi, maka ada kemungkinan 

Indonesia akan kehilangan market size dan harus melakukan standarisasi bandara 

dalam kurun waktu singkat dengan biaya yang sangat besar. Sebaliknya, jika tidak 

meratifikasi maka Indonesia akan semakin tidak terstimulasi untuk melakukan 

perbaikan standarisasi bandara secara penuh sesuai standar Internasional. Choice 

atau pelihan Indonesia dalam kasus ini adalah tidak meratifikasi kebijakan 

MAFLPAS. 

 

3.3 Pendapat dan Rasionalitas Representatif  Negara  

Seperti yang telah penulis jelaskan pada latar belakang, bahwa penelitian 

ini merupakan penelitian yang membahas seputar rasionalitas Indonesia tidak 

meratifikasi kebijakan ASEAN Open Sky Policy : Multilateral Agreement On The 

Full Liberalization of Passenger Air Services  (MAFLPAS) Tahun 2010. Karena 

objek penelitian penulis merupakan negara dan bentuk rasionalitasnya dalam 

menentukan sebuah kebijakan, maka analisa penulis saja tidak akan cukup 

membuktikan keilmiahan penelitian ini, oleh karena itu diperlukan untuk 

mendapatkan rasionalitas representatif negara dalam menanggapi kasus ini. 

Departemen Perhubungan menyatakan, bahwa kebijakan liberalisasi 

penerbangan secar umum termasuk Multilateral Agreement On The Full 
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Liberalization of Passenger Air Services  (MAFLPAS) akan diterapkan di kawasan 

ASEAN. Namun, Menteri Perhubungan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono 

Freddy Numberi meminta agar dilakukan evaluasi terlebih dulu terhadap seluruh 

sarana dan prasarana penerbangan di Indonesia pada tahun 2009 lalu, sebelum 

ratifikasi MAFLPAS pada tahun 2010. Freddy menambahkan bahwa pemerintah 

perlu melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap seluruh bandara di Indonesia 

yang lebih layak untuk dijadikan bandara terbuka untuk seluruh maskapai se-

ASEAN. Freddy juga berharap jika kebijakan Open Sky dilaksanakan, nantinya 

harus menguntungkan bagi para pekerja Industri penerbangan domestik dan 

maskapai Indonesia.68 

Pendapat lain disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara 

Herry Bakti.  Menurut Herry, Indonesia belum mampu melakukan kebijakan Open 

Sky secara umum atau menyeluruh (termasuk MAFLPAS). Hal tersebut 

dikarenakan pertimbangan standarisasi seluruh bandara Internasional di Indonesia. 

Herry menambahkan bahwa Indonesia tidak bisa membuka seluruh bandaranya 

untuk kebijakan ini dan hanya akan membuka lima bandara guna berpartisipasi 

dalam kebijakan Open Sky ini.69 

Kedua pendapat di atas sudah sangat erat relevansinya dengan dengan 

analisa penulis berdasarkan model aktor rasional pada sub bab sebelumnya. Intinya, 

pada dasarnya penandatanganan perjanjian ASEAN Open Sky Policy : Multilateral 

                                                           
68  Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, http://dephub.go.id/post/read/bercermin-dari-

impelementasi-acfta-1850?language=id, (28/12/2016, 23.00 WIB) 

 
69 Hadi Suprapto, Lutfi Dwi Puji Astut, Pemerintah Evaluasi Infrastruktur Penerbangan. Viva 

news, 12 Desember 2009, diakses dalam: http://www.news.viva.co.id/news/read/113351-

pemerintah-evaluasi-infrastruktur-penerbangan, (20/12/2016, 18.40 WIB). 

http://dephub.go.id/post/read/bercermin-dari-impelementasi-acfta-1850?language=id
http://dephub.go.id/post/read/bercermin-dari-impelementasi-acfta-1850?language=id
http://www.news.viva.co.id/news/read/113351-pemerintah-evaluasi-infrastruktur-penerbangan
http://www.news.viva.co.id/news/read/113351-pemerintah-evaluasi-infrastruktur-penerbangan
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Agreement On The Full Liberalization of Passenger Air Services  (MAFLPAS) 

tahun 2010 yang diikuti Indonesia dan disahkan Indonesia merupakan bentuk 

langkah reservasi, bukan ratifikasi. Jika hal tersebut merupakan langkah ratifikasi, 

tentunya Indonesia akan bekerja sama dalam kebijakan ini dan mengikut sertakan 

seluruh bandara Internasionalnya, bukan hanya lima bandara saja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


