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P U T U S A N 

 Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang 

memeriksa Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014 telah mengambil putusan tentang dugaan 

pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan 

Penyediaan/Pelayanan Jasa Ground Handling Terkait Dengan Penerbangan Komersial Tidak 

Berjadwal (Irreguler Flight)  di Bandar Udara  I Gusti Ngurah Rai - Bali yang dilakukan oleh : 

1) Terlapor I, PT ANGKASA PURA I (Persero), berkedudukan di Kota Baru Bandar 

Kemayoran Blok B.12, Kav. 2 Jakarta; ------------------------------------------------------------  

2) Terlapor II, PT EXECUJET INDONESIA, berkedudukan di Plaza Permata Lt.7, Jl. 

Thamrin Nomor 57, RT 009/RW 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, 

Jakarta Pusat; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Majelis Komisi: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------------------  

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------  

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ---------------------------------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Ahli; ----------------------------------------------------------------  

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----------------------------------------------------------  

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ---------------------------  

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor; -----------  
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TENTANG DUDUK PERKARA 

 
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian tentang adanya 

dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan 

Penyediaan/Pelayanan Jasa Ground Handling Terkait Dengan Penerbangan Komersial 

Tidak Berjadwal (Irreguler Flight)  di Bandar Udara  I Gusti Ngurah Rai - Bali; ----------  

2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, Sekretariat Komisi 

merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; ----------------------------------------------  

3. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Laporan 

Hasil Penelitian, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan 

pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ----------------------------  

4. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut 

dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan 

Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------------------------------  

5. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan 

Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi  Laporan Dugaan Pelanggaran; -----------------------  

6. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

37/KPPU/Pen/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan 

Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014 (Vide bukti A1); -----------------------------------------------  

7. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua 

Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 

100/KPPU/Kep/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi 

sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-

I/2014 (Vide bukti A2); -------------------------------------------------------------------------------  

8. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014 menerbitkan 

Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 33/KMK/Kep/VIII/2014 tentang Jangka Waktu 

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai 

dengan tanggal 6 Oktober 2014 (Vide bukti A5); ------------------------------------------------  

9. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan 

Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan 

Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan 

Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (Vide bukti A9 , A10, A11, A12); ---------  
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10. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan 

Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (Vide bukti B1); --------------------  

11. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor 

I, dan Terlapor II (Vide bukti B1); ------------------------------------------------------------------  

12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan 

Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (Vide bukti I1): 

12.1 Dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dikaitkan dengan fakta 

berikut: --------------------------------------------------------------------------------------  

1. PT Angkasa Pura I (Persero) selaku Badan Usaha Bandar Udara yang 

mengelola Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai telah memberikan hak 

eksklusif kepada            PT Execujet Indonesia untuk mengoperasikan 

dan layanan khusus di General Aviation Terminal di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai – Bali untuk pesawat domestik dan internasional 

tidak berjadwal serta penumpangnya di apron selatan;  

2. Sebagai tindak lanjut pemberian hak eksklusif tersebut maka 

selanjutnya seluruh penerbangan komersial tidak berjadwal untuk 

menggunakan layanan General Aviation Terminal yang dikelola oleh 

PT Execujet Indonesia termasuk untuk semua kegiatan ground handling 

serta layanan terkait lainnya harus dilakukan melalui PT Execujet 

Indonesia. 

3. Atas kekuatan monopoli yang dimilikinya tersebut maka PT Execujet 

Indonesia selanjutnya menetapkan harga atau tarif yang tinggi atas jasa 

layanan ground handling dan layanan terkait lainnya;  

 

12.2  Background; 

 
Monopoli merupakan tipe struktur pasar dimana satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
mendominasi atau menguasai produksi dan/atau pemasaran produk (barang dan/atau jasa) 
 
Secara teori, pelaku usaha tunggal (monopolis) yang tidak memiliki pesaing cenderung akan 
menetapkan harga yang setinggi mungkin selama itu dimungkinkan dimana harga yang ditetapkan 
pelaku usaha tunggal tersebut tentu berada di atas harga yang kompetitif yaitu harga dimana jika 
terdapat banyak pelaku usaha yang bersaing di pasar. 
 
Meskipun harga yang ditetapkan suatu pelaku usaha tunggal di pasar tetap dipengaruhi oleh 
permintaan atas produk namun untuk sektor-sektor tertentu, pembeli tidak dapat berbuat banyak 
mengingat besarnya kekuatan pasar yang dimiliki pelaku usaha tunggal tersebut seperti pada 
sektor yang terkait dengan essential facilities.1 

                                                 
1 suatu fasilitas yang dimiliki dan dikontrol oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di suatu pasar tertentu dimana 
pelaku usaha lain memerlukan akses untuk menyediakan produk sejenis pada pasar bersangkutan tersebut. Dengan kata lain 
bahwa suatu fasilitas dapat dikategorikan sebagai “essential facility” jika fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang vital bagi 
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Tidak ada pilhan bagi konsumen untuk mendapatkan produk lain dari selain pelaku usaha tunggal 
yang telah menguasai essential facilities sehingga ketimpangan bargaining position tersebut 
dimanfaatkan oleh pelaku usaha tunggal tersebut untuk memaksimalkan keuntungan (maximazing 
profit) bahkan berlebihan (excessive profit) yang berakibat pada kerugian konsumen akibat 
perpindahan kesejahteraan dari konsumen yang dirampas pelaku usaha tersebut sebagaimana 
kurva berikut: 
 

 
 
 

 

Pasar Bersangkutan 

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur definisi 

mengenai pasar bersangkutan yaitu: 

” pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran 
tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama 
atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut ”  
 

BAB I: Ketentuan Umum 

Pasal 1 angka 10 

UU Nomor 5 Tahun 1999  

Dalam hukum persaingan, pasar yang berkaitan dengan jangkauan 

atau daerah pemasaran tertentu dikenal sebagai pasar geografis. 

Sedangkan barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau 

substitusi dari barang dan atau jasa tersebut dikenal sebagai pasar 

produk. Oleh karena itu analisis mengenai pasar bersangkutan 

dilakukan melalui analisis pasar produk dan pasar geografis 

Relevan Market meliputi: 

Geographic Market dan 

Product Market 

5.1. Pasar Produk (Product Market)  

 - Secara umum regulasi terkait dengan industri yang terkait dengan 

kebandaruraan2 telah diatur dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang 

Penerbangan dimana diatur antara lain mengenai jenis bandar udara, yaitu: 

                                                                                                                                                         
kelangsungan persaingan sebab pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara efektif pada pasar bersangkutan tanpa adanya 
akses ke fasilitas tersebut 
Debra J. Pearlstein, et. al, Antitrust Law Developments (Fifth) Volume I, (USA: American Bar Association, 2002), hlm.280 

 
2 Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan 

kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus 
lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau 
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a. Bandar Udara Umum, yaitu  bandar udara yang digunakan untuk 

melayani kepentingan umum; 

b. Bandar Udara Khusus, yaitu bandar udara yang hanya digunakan untuk 

melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha 

pokoknya.  

 - Berdasarkan aspek penggunaannya, bandar udara terdiri dari: 

a. Bandar Udara Internasional, yaitu bandar udara yang ditetapkan sebagai 

bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute 

penerbangan dari dan ke luar negeri; 

b. Bandar Udara Domestik, yaitu bandar udara yang ditetapkan sebagai 

bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri. 

 - Berdasarkan hierarkinya, bandar udara terdiri dari: 

a. Bandar Udara Pengumpul (hub), yaitu bandar udara yang mempunyai 

cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani 

penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi 

perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi; 

b. Bandar Udara Pengumpan (spoke), yaitu bandar udara yang mempunyai 

cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.  

 - Selanjutnya apabila dilihat dari aspek fungsinya maka bandar udara berfungsi 

sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan. (Vide, Pasal 195 UU Nomor 1 Tahun 1999) 

 - Kegiatan pemerintahan di bandar udara meliputi:  

a. pembinaan kegiatan penerbangan; 

b. kepabeanan; 

c. keimigrasian; dan  

d. kekarantinaan.  

 - Kegiatan pengusahaan bandar udara terdiri atas:  

a. pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi pelayanan jasa pesawat udara, 

penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau 

pengembangan:  

(1) fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, 

manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;  

(2) fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan 

pos;  

(3) fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan  

(4) lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau 

bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara  

b. pelayanan jasa terkait bandar udara, meliputi: 

                                                                                                                                                         
antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah (Vide, Pasal 1 angka 31 
UU Nomor 1 Tahun 2009) 
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(1) jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat 

udara di bandar udara, terdiri atas:  

− penyediaan hanggar pesawat udara;  

− perbengkelan pesawat udara;  

− pergudangan;  

− katering pesawat udara;  

− pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground 

handling);  

− pelayanan penumpang dan bagasi; serta  

− penanganan kargo dan pos.  

(2) jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan 

barang, terdiri atas:  

− penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;  

− penyediaan toko dan restoran; 

− penyimpanan kendaraan bermotor; 

− pelayanan kesehatan;  

− perbankan dan/atau penukaran uang; dan 6) transportasi darat.  

(3) jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan 

bandar udara, terdiri atas:  

− penyediaan tempat bermain dan rekreasi; 

− penyediaan fasilitas perkantoran; 

− penyediaan fasilitas olah raga; 

− penyediaan fasiltas pendidikan dan pelatihan; 

− pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan  

− periklanan.  

 - Atas dasar uraian tersebut maka sangat jelas bahwa produk-produk layanan jasa 

kebandarudaraan dan jasa yang terkait dengan bandar udara telah diatur spesifik 

ruang lingkup dan jenis-jenis layanan jasanya. Hal tersebut dikarenakan oleh 

industri terkait dengan kebandarudaraan sangat diatur oleh peraturan 

perundangan yang berlaku (highly regulated industry) 

 - Berdasarkan ketentuan Pasal 233 UU Nomor 1 Tahun 2009 diatur bahwa 

pelayanan jasa kebandarudaraan untuk bandar udara yang diusahakan secara 

komersial diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara setelah mendapat 

ijin dari Menteri. Sedangkan untuk pelayanan jasa terkait dengan bandar udara 

dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau 

badan hukum Indonesia. 

 - Atas dasar uraian tersebut maka pasar produk dibedakan yang terdiri dari: 

a. jasa kebandarudaraan 

b. jasa terkait dengan bandar udara (dalam hal ini khususnya layanan 
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ground handling secara umum dan layanan – layanan tambahannya)  

 - Alasan pasar produk ditetapkan layanan jasa ground handling secara umum dan 

layanan – layanan tambahannya karena dalam prakteknya layanan ground 

handling tidak hanya sebatas pada pelayanan teknis penanganan pesawat udara 

di darat semata namun juga layanan terkait dengan penumpang dan bagasi serta 

layanan-layanan tambahan lainnya. 

 - Secara etimologi, ground handling atau ground service sendiri diterjemahkan 

sebagai penanganan di darat atau pelayanan di darat. Bahkan secara terminologi, 

antara ground handling, ground servicedan ground operation atau airport 

service pada dasarnya mengandung makna dan pengertian yang sama yaitu:3 

” suatu aktifitas perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan penanganan 
atau pelayanan terhadap para penumpang berikut bagasinya, kargo, pos, 
peralatan pembantu pergerakan pesawat di darat dan pesawat terbang itu 
sendiri selama berada di bandar udara, baik untuk keberangkatan (departure) 
maupun untuk kedatangan (arrival) ” 
 

   

Note: 

Secara sederhana, ground handling adalah pengetahuan dan keterampilan tentang 

penanganan pesawat di apron, penanganan penumpang dan bagasi di terminal serta 

penanganan kargo dan pos di cargo area 
 

 - Secara teknis operasional, aktifitas ground handling dimulai pada saat pesawat 

taxi (parking stand), mesin pesawat telah dimatikan, roda peswat telah diganjal 

(block on) dan pintu pesawat telah dibuka serta para penumpang telah 

dipersilakan untuk turun atau keluar pesawat, maka pada saat itu para staf darat 

sudah memiliki kewenangan untuk mengambilalih pekerjaan dari Pilot in 

Command (PIC) beserta cabin crew-nya. Fase tersebut dinamakan Arrival 

Handling (Pelayanan kedatangan penumpang). Sebaliknya, kegiatan atau 

pekerjaan staf darat berakhir ketika pesawat siap-siap untuk tinggal landas, yaitu 

saat pintu pesawat ditutup, mesin dihidupkan, dan ganjal roda pesawat telah 

dilepas (block off). Tanggung jawab pada fase ini (in flight service) berada di 

tangan PIC beserta awak kabinnya. Fase ini diistilahkan dengan Departure 

Handling4 

   

Note: 

− Pelayanan telah dimulai ketika pesawat taxi dan akan merapat ke parking stand. Pada 

saat itu petugas marshalling sudah mulai memandu pesawat untuk parkir, sementara 

yang memasang wheel chock adalah petugas ground handling 

− Kegiatan pelayanan ground handling selesai ketika pesawat telah didorong mundur, 

aircraft towing tractor sudah lepas dan pesawat mulai taxi 
 

  

- 
 

Atas dasar uraian tersebut maka sangat jelas bahwa obyek yang ditangani oleh 

                                                 
3 Suharto Abdul Majid & Eko Probo DW, Ground Handling: Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan 
Penerbangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 6.  
4 Ibid. hlm.7 
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perusahaan ground handling pada intinya meliputi: 

− Penumpang (pax) 

− Barang bawaan penumpang (baggage/luggage); 

− Barang kiriman (cargo) 

− Benda-benda pos (mail) dan 

− Ramp handling. 

 - Dalam implementasi kegiatan – kegiatan di bandar udara, penyedia jasa di 

bandar udara biasanya mengacu dapa pedoman yang dikeluarkan oleh IATA 

 - IATA Airport Handling Manual, 810 Annex A (1998), menetapkan 14 section 

palayanan standar layanan ground handling yang meliputi: 

   

Section 1: Representation & Accomodation 

  1.1 General 

  Section 2: Load Control, Communication & Departure Control System 

  2.1 Load Control 

  2.2. Communication 

  2.3. Departure Control System (DCS) 

  Section 3: Unit Load Device (ULD) Control 

  3.1. Handling 

  3.2. Administration 

  Section 4: Passanger & Baggage 

  4.1. General 

  4.2. Departure 

  4.3. Arrival 

  4.4. Baggage Handling 

  4.5. Remote/Off Airport Service 

  4.6. Intermoda Transpoertation 

  Section 5: Cargo & Post Office Mail 

  5.1. Cargo Handling – General 

  5.2. Outbond Cargo 

  5.3. Inbound Cargo 

  5.4. Transfer/Transit Cargo 

  5.5. Post Office Mail 

  Section 6: Ramp 

  6.1. Marshalling 

  6.2. Parking 

  6.3. Ramp to Flight Deck Communication 

  6.4. Loading/Embarking and Unloading/Disembarking 

  6.5. Starting 

  6.6. Safety Measures 

  6.7. Moving of Aircraft 

  Section 7: Aircraft Servicing 

  7.1. Exterior Cleaning  
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  7.2. Interior Cleaning 

  7.3. Toilet Service 

  7.4. Water Service 

  7.5. Cooling and Heating 

  7.6. De-icing/Anti-icing Services and Snow Ice Removal 

  7.7. Cabin Equipment and Inflight Entertainment Material 

  7.8. Storage of Cabin Material 

  Section 8: Fuel & Oil 

  8.1. Fuelling and/or De-fuelling 

  8.2. Replenishing of Oils and Fluids 

  Section 9: Aircraft Maintenance 

  9.1. Routine Service 

  9.2. Non Routine Service 

  9.3. Material Handling 

  9.4. Parking and Hangar Space 

  Section 10: Flight Operations and Crew Administration 

  10.1 General 

  10.2 Flight Preparation at Airport of Departure 

  10.3 Flight Preparation at a Point Different from the of Departure 

  10.4 In Flight Assistance 

  10.5 Post Flight Activities 

  10.6 In Flight Re Despatch 

  10.7 Crew Administration 

  Section 11: Surface Transport 

  11.1 General 

  11.2 Special Transport 

  Section 12: Catering Service 

  12.1 Liasion and Administration 

  12.2 Catering Ramp Handling 

  Section 13: Supervision & Adm 

  13.1 Supervision Functions Services Provided by Others 

  13.2 Administration Function 

  Section 14: Security 

  14.1 Passanger and Baggage Screening and Reconciliation 

  14.2 Cargo and Post Office Mail 

  14.3 Catering 

  14.4 Aircraft Security 

  14.5 Additional Security Service 

 - IATA Airport Handling Manual, 810 Annex A (2004), menetapkan 8 section 

palayanan standar layanan ground handling yang meliputi: 

   

Section 1: Representation, Administration  & Supervision 

  1.1 General 

  1.2 Administrative Function 
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  1.3 Supervision and/or coordination of services and/or coordination of services 

contracted by the carrier with thrird party(ies) 

  Section 2: Passenger Servicess 

  2.1 General 

  2.2 Departure 

  2.3 Arrival 

  2.4 Remote/off airport services 

  2.5 Intermoda transportation by rail, road, or sea 

  Section 3: RAMP Services 

  3.1 Baggage Handling 

  3.2 Marshalling 

  3.3 Parking 

  3.4 Cooling and heating 

  3.5 Ramp to Flight Deck Communication 

  3.6 Loading and unloading 

  3.7 Starting  

  3.8 Safety Measures 

  3.9 Moving of aircraft 

  3.10 Exterior Cleaning  

  3.11 Interior Cleaning 

  3.12 Toilet Service 

  3.13 Water Service 

  3.14 Cabin Equipment 

  3.15 Storage of cabin material 

  3.16 Catering ramp handling 

  3.17 De-icing/Anti-icing Services and Snow Ice Removal 

  Section 4: Load Control, Communication & Flight Operation 

  4.1 Load control 

  4.2 Communication  

  4.3 Flight operations - general 

  4.4 Flight operations – flight preparations at airport of departure 

  4.5 Flight operations - flight preparations at a Point Different from the of Departure 

  4.6 Flight operations – en-route flight assistance 

  4.7 Flight operations – post flight activities 

  4.8 Flight operations – en-route re – despatch 

  4.9 Flight operations – crew administration 

  Section 5: Cargo & Mail Services 

  5.1 Cargo & mail handling – general 

  5.2 Customs control  

  5.3 Irregularities handling  

  5.4 Document handling 

  5.5 Physical handling outbond/inbound 

  5.6 Transfer/transit cargo 

  5.7 Post Office Mail 



          SALINAN `        
 
 

halaman 11 dari 370 
 
 
 

  Section 6: Support Services 

  6.1 Accomodation  

  6.2 Automation/computer systems 

  6.3 Unit Load Device (ULD) Control 

  6.4 Fuel farm (depot) 

  6.5 Ramp fuelling/defuelling operations 

  6.6 Replenishing of oils and fluids 

  6.7 Surface transport 

  6.8 Catering services – liason and administration 

  Section 7: Security 

  7.1 Passanger and Baggage Screening and Reconciliation 

  7.2 Cargo and Post Office Mail 

  7.3 Catering 

  7.4 Aircraft Security 

  7.5 Additional Security Service 

  Section 8: Aircraft Maintenance 

  8.1 Routine Services 

  8.2 Non-Routine Services 

  8.3 Material Handling 

  8.4 Parking and Hangar Space 

 - IATA Airport Handling Manual, 810 Annex A (2013), menetapkan 8 section 

palayanan standar layanan ground handling yang meliputi: 

   

Section 1: Managing Functions 

  1.1 Representation 

  1.2 Administrative Function 

  1.3 Supervision and/or coordination  

  1.4 Station Management 

  Section 2: Passenger Servicess 

  2.1 General 

  2.2 Departure 

  2.3 Arrival 

  2.4 Intermoda transportation by rail, road, or sea 

  Section 3: RAMP Services 

  3.1 Baggage Handling 

  3.2 Marshalling 

  3.3 Parking 

  3.4 Ancillary Items 

  3.5 Ramp to Flight Deck Communication 

  3.6 Loading and Unloading 

  3.7 Safety Measures 

  3.8 Moving of aircraft 

  3.9 Exterior Cleaning  

  3.10 Interior Cleaning 
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  3.11 Toilet Service 

  3.12 Water Service 

  3.13 Cabin Equipment 

  3.14 Storage of cabin material 

  3.15 Catering ramp handling 

  Section 4: Load Control, Communications & Flight Operations 

  4.1 Load control 

  4.2 Communication  

  4.3 Flight operations 

  4.4 Crew administration 

  Section 5: Cargo & Mail Services 

  5.1 Cargo & mail handling – general 

  5.2 Customs control  

  5.3 Document handling 

  5.4 Physical handling outbond/inbound 

  5.5 Transfer/transit cargo 

  5.6 Post Office Mail 

  Section 6: Support Services 

  6.1 Accomodation  

  6.2 Automation/computer systems 

  6.3 Unit Load Device (ULD) Control 

  6.4 Fuel farm (depot) 

  6.5 Ramp fuelling/defuelling operations 

  6.6 Surface transport 

  6.7 Catering services – liason and administration 

  Section 7: Security 

  7.1 Passanger and Baggage Screening and Reconciliation 

  7.2 Cargo and Post Office Mail 

  7.3 Catering 

  7.4 Ramp 

  7.5 Additional Security Service 

  Section 8: Aircraft Maintenance 

  8.1 Routine Services 

  8.2 Replenishing of oils and fluids 

  8.3 Non-Routine Services 

  8.4 Material Handling 

  8.5 Parking and Hangar Space 

 - Selanjutnya pada prakteknya terdapat beberapa macam atau tipe layanan 

perusahaan ground handling  dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis penanganan 

pelayanan yaitu: 

− Full Handling, yaitu menangani seluruh section pelayanan sesuai standar 

yang ditetapkan oleh IATA 

− Part of Handling Services, yaitu menanganai sebagian dari section pelayanan 
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yang ditetapkan oleh IATA 

− Technical Handling, yaitu menangani pelayanan yang bersifat teknis dari 

section yang telah ditetapkan oleh IATA 

 - Ruang lingkup tersebut secara umum sebenarnya juga telah diatur dalam 

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/47/III/2007 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara, 

dimana dalam ketentuan Pasal 3 diatur mengenai pelayanan jasa penunjang 

kegiatan penerbangan, yang meliputi: 

a. penyediaan hanggar pesawat udara antara lain kegiatan penyediaan 

gedung hanggar untuk keperluan penyimpanan pesawat udara, 

perbaikan termasuk kantor sebagai penunjang kegiatan tersebut;  

b. perbengkelan pesawat udara (aircraft services and maintenance) yaitu 

kegiatan yang antara lain mempersiapkan pesawat udara dan 

komponennya pada tingkat laik udara berdasarkan ketentuan yang 

berlaku, termasuk merawat peralatan dalam keadaan tidak laik udara 

menjadi laik udara yang mencakup overhaul, modifikasi, inspeksi dan 

atau maintenance;  

c. pergudangan (warehousing) yaitu kegiatan penampungan dan 

penumpukan barang - barang dengan mengusahakan gudang baik 

tertutup maupun terbuka di bandar udara dengan menerima sewa 

penyimpan barang (lay over charge);  

d. jasa boga pesawat udara (aircraft catering) yaitu kegiatan yang ditunjuk 

untuk melayani penyediaan makanan dan minuman untuk penumpang 

dan crew pesawat udara;  

e. pelayanan jasa ramp (Ramp Services), yaitu pelayanan jasa penanganan 

bagasi (Baggage Handling Services), pelayanan jasa pemanduan 

pesawat udara di darat (Marshalling Services), pelayanan jasa 

pemarkiran pesawat udara (Parking Services), pelayanan jasa 

pendingin/pemanas udara untuk pesawat udara (Colling and Heating 

Services), pelayanan jasa komunikasi dari ramp ke flight deck (Ramp to 

Flight Deck Communication Services), pelayanan jasa pemuatan dan 

bongkar muat pesawat udara (Loading and unloading Services), 

pelayanan jasa penyalaan mesin pesawat udara (Starting Services), 

pelayanan jasa jaminan keselamatan (Safety Measure Services), 

pelayanan jasa pembersihan eksterior dan interior pesawat udara 

(Exterior and interior clearing Services), pelayanan jasa pembersihan 

dan penyediaan sarana untuk toilet pesawat udara (Toilet services), 

Pelayanan jasa air minum untuk di pesawat udara (Water services), 

pelayanan jasa pengaturan atau pemasangan peralatan di kabin (Cabin 

equipment Services) dan pelayanan jasa kegiatan ramp untuk catering 
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(Catering Ramp Handling Services);  

f. Pelayanan Jasa Penumpang (Passanger Service), yaitu pelayanan 

penumpang kedatangan dan keberangkatan serta transit/transfer, 

penanganan kehilangan dan penemuan bagasi (Lost and Found 

Services), pelayanan jasa transportasi inter-modal, baik dengan kereta 

api, perjalanan darat atau laut (inter-modal transportation by rail, road 

or, sea services).  

g. Pelayanan jasa kargo dan surat (Cargo and Mail Services), yaitu 

pelayanan jasa penyediaan dan pengurusan fasilitas pergudangan, 

equipment untuk pelayanan kargo dan surat, serta penerimaan dan 

pengaturan kargo dan pos udara, pelayanan jasa penyiapan dokumen 

serta pengaturan fisik kargo untuk keperluan pemeriksaan kepabeanan 

(Customs Control Services), pelayanan jasa tindakan segera untuk 

irregularaities, seperti: kehilangan dan kerusakan (Irregularaities 

Handling), pelayanan jasa penyiapan dokumen-dokumen penerbangan 

untuk kargo (Document Handling), pelayanan jasa penerimaan kargo, 

penumpukan kargo, penimbangan, pengiriman kargo ke pesawat udara, 

pelayanan pemeriksaan kargo datang terhadap dokumennya, serta 

pendistribusian kargo datang kepada penerima/consignee (Physical 

Handling Outbond/ Inbound), pelayanan jasa kargo transfer/transit 

(Transfer/Transit Cargo),  

h. pelayanan jasa surat kantor pos (Post Office Mail). kegiatan untuk 

melayani angkutan kargo dari gudang ke pesawat udara atau sebaliknya;  

i. Pelayanan jasa load control, komunikasi dan operasi penerbangan (Load 

Control, Communications and Flight Operations Services), yaitu 

pelayanan jasa penyiapan dan pembuatan dokumen penerbangan, seperti 

loading instruction, loadsheets, weight and balance charts dan lain- lain 

(Load Control), pelayanan jasa komunikasi dari darat ke pesawat di 

udara, pelayanan jasa operasi penerbangan secara umum, pelayanan jasa 

penyiapan rencana penerbangan serta dokumen-dokumen meteorologi 

dan aeronautika di tempat pemberangkatan pesawat udara (Flight 

preparation Services at the Airport of Departure), penyiapan rencana 

penerbangan serta dokumen meteorologi dan aeronautika di airport lain 

yang berbeda dengan tempat pemberangkatan pesawat udara (Flight 

Preparation Services at the Different Point from the Airport of 

Departure), pelayanan jasa monitoring dan bantuan selama penerbangan 

(Flight Operation Monitoring and En-route Flight Assistance), 

pelayanan jasa bantuan untuk crew yang datang dan pendistribusian 

dokumen dan laboran ke pihak yang berkepentingan (Flight Operation 

and Post-flight Activities), pelayanan jasa untuk menganalisis informasi 
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meteorologi dan kondisi operasi penerbangan untuk pemberangkatan 

ulang (Flight Operation and En-rute Re-despatch), pelayanan jasa 

pendistribusian informasi jadwal crew kepada pihak yang 

berkepentingan, pelayanan jasa administrasi lainnya untuk kepentingan 

crew (Flight Operation and Crew Administration).  

j. pelayanan jasa pengamanan (Security Services), yaitu pengamanan dan 

pemeriksaan untuk penumpang serta pemeriksaan dan pencocokan 

bagasi (Passenger and Baggage Screening and Reconciliation), 

pelayanan jasa pengamanan kargo dan surat kantor pos (Cargo and post 

Office Mail Services), pelayanan jasa pengamanan jasa boga (Catering 

Services), pelayanan jasa pengamanan pesawat udara (Aircraft), dan 

pelayanan jasa pengamanan tambahan lainnya (Additional Security 

Services).  

k. pelayanan jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara (Aircraft 

Maintenance Services), yaitu pelayanan jasa pemeriksaan rutin (Routine 

Services), pelayanan jasa pemeriksaan dan perbaikan non-rutin (non-

Routin Services), pelayanan jasa pengelolaan material (Material 

Handling Services), pelayanan jasa penyediaan dan pengurusan area  

l. parking dan ruang hanggar (Parking and Hanggar Space Services).  

m. Pelayanan supply bahan bakar pesawat udara  

12.6 Pasar Geografis (Geographic Market) 

 - Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 dapat diketahui pengertian dari Bandar 

Udara yaitu kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu 

yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik 

turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan 

antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.  

 - Sebagaimana dimaksud tersebut bahwa salah satu kegunaan bandar udara adalah 

sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi di satu wilayah 

tersebut sehingga secara teknis cakupan layanan bandar udara hanya sebatas satu 

wilayah tertentu dimana fungsi utamanya sebagai titik penghubung bagi 

pengguna pesawat udara yang dari wilayah lain atau menuju wilayah dimana 

bandar udara tersebut berada.  

 - Atas dasar hal tersebut maka bandar udara memiliki keterbatasan dalam hal 

cakupan pelayanannya terhadap pengguna bandar udara khususnya penumpang 

dan/atau muatan pesawat udara.  

 - Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa bandar udara umum yang berada di 

wilayah Propinsi Bali hanya Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai sehingga setiap 

penumpang pesawat atau muatan udara yang menuju wilayah Bali atau dari 

wilayah Bali tentu melalui Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (dengan kode 
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IATA- DPS sedangkan kode ICAO-WADD) 

 - Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2013, PT Angkasa Pura I (Persero) 

mengeluarkan pemberitahuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kategori 

pesawat Irreguler Flight yang mengoperasikan penerbangan komersial dengan 

type B-737/900 ke bawah, untuk parkir dan melaksanakan loading/unloading di 

apron selatan. 

 - Atas dasar pemberitahuan hal tersebut maka selanjutnya seluruh penerbangan 

tidak berjadwal (Irreguler Flight) wajib menggunakan layanan yang berada di 

apron selatan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar, Propinsi Bali. Oleh 

karena itu, pasar geografis dalam kasus ini adalah Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai – Denpasar, Propinsi Bali khususnya wilayah apron selatan dimana terdapat 

General Aviation Terminal. 

Dengan demikian, pasar bersangkutan dalam kasus ini adalah pelayanan jasa 

kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait dengan bandar udara (Ground Handling secara 

umum dan layanan-layanan tambahannya yang terkait) untuk penerbangan tidak berjadwal 

(Irreguler Flight) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar, Propinsi Bali. 

Analisis 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 

para Terlapor adalah dugaan pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 

yang menyatakan: 

 
Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai 
produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu 
yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam 
satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat  

 
Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 
atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat  

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:  
a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau  
b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang 

dan atau jasa yang sama; atau  
c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh 

persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu  

 
 

Pelanggaran Ketentuan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 

12.1. Pelaku Usaha 

 - Bahwa pelaku usaha usaha yang dimaksud dalam UU 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah: 

” setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 

Tahun 1999 
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hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ” 

 - Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam kasus ini adalah PT Angkasa Pura I 

(Persero) dan PT ExecuJet Indonesia. 

 - Bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) dalam kasus ini merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta 

Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1993 yang dibuat oleh Notaris Muhaini Salim SH, di 

Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 35 

yang dibuat oleh Notaris Petrus Suadi Salim, SH di Jakarta dengan kegiatan 

usaha pada pokoknya di bidang jasa kebandarudaraan pelayaanan lalu lintas 

penerbangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

perseroan (Vide, Putusan KPPU Nomor: 65/KPPU-L/2008) 

 - Bahwa pada prakteknya, PT (Persero) Angkasa Pura I melakukan pengelolaan 

bandar udara di kawasan Timur dan Tengah wilayah Indonesia yang meliputi 13 

(tiga belas) bandara yaitu: (Vide, Putusan KPPU Nomor: 65/KPPU-L/2008) 

a. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar 

b. Bandar Udara Juanda – Surabaya 

c. Bandar Udara Hasanuddin – Makassar 

d. Bandar Udara Sepinggan – Balikpapan 

e. Bandar Udara Frans Kaisiepo – Biak 

f. Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado 

g. Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin 

h. Bandar Udara Ahmad Yani – Semarang 

i. Bandar Udara Adisutjipto – Yogyakarta 

j. Bandar Udara Adisumarmo – Surakarta 

k. Bandar Udara Internasional Lombok - Lombok Tengah 

l. Bandar Udara Pattimura – Ambon 

m. Bandar Udara El Tari – Kupang 

 - PT ExecuJet Indonesia merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta 

Nomor: 19 tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Irene Yulia, SH di 

Jakarta dengan kegiatan usaha di bidang jasa kebandarudaraan yang antara lain 

meliputi namun tidak terbatas pada: 

a. Menyediakan jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penumpang 
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transportasi udara non-reguler dan semua kegiatan-kegiatan jasa-jasa 

lainnya yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut; 

b. Menyediakan jasa pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver (tidak 

termasuk kegiatan vessel traffic information system dan jasa pemanduan 

sebagaimana dimaksud peraturan perundangan yang berlaku), parkir, 

dan penyimpanan pesawat – pesawat non-reguler dan bagasinya; dan 

c. Menyediakan layanan teknis di darat termasuk transportasi di darat 

untuk para penumpang tranportasi udara non-reguler dan bagasinya. 

 - Bahwa pada prakteknya, PT Execujet Indonesia diberi hak eksklusif oleh              

PT Angkasa Pura I (Persero) untuk mengoperasikan dan memberikan layanan 

khusus di General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali 

pada Pesawat General Aviation dan/atau penumpang yang meliputi namun tidak 

terbatas pada: 

− Ground Handling: Marshalling, Block on-Block off, Aircraft Towing 

Services/Push Back Service, Aircraft Lavatory Service, Embarking-

disembarking, Loading-unloading, Baggage and cabin service (porter), 

Aircraft Indoor Cleaning, Aircraft Potable Water Service, Ground / 

Auxilliary Power Unit Supply, Air Start Truck Support, Air Conditioning 

Units, Refuelling Services, Crew and Passenger Facilities. 

− Terminal Management: VIP Lounge and Meeting Room Facilities, On-site 

CIQ Services, Flight Plan and Meteorological Services. 

− Property Management: Line Maintenance 

− Passenger and Crew Land Transportation 

− Passenger and Crew Accomodation 

− Aircraft Security 

− Catering dan kegiatan-kegiatan tambahan lain yang disepakati antara           

PT Angkasa Pura I (Persero) dengan  PT Execujet Indonesia 

 - Atas dasar uraian tersebut maka cukup jelas bahwa unsur bahwa                  PT 

Angkasa Pura (Persero) I dan PT ExecuJet Indonesia merupakan pelaku usaha 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 karena 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia. 

 - Dengan demikian, unsur pelaku usaha TERPENUHI. 

12.1 Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang 

termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap 

rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam 

satu rangkaian langsung maupun tidak langsung  

 - Perjanjian yang dimaksud adalah ” Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan 
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Pelayanan General Aviation di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – 

Bali ” yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dengan 

PT Execujet Indonesia pada tanggal 18 Juni 2013. 

 - Dalam ketantuan Pasal 2 Perjanjian tersebut diatur secara jelas mengelai Ruang 

Lingkup Perjanjian tersebut adalah bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) 

memberikan hak eksklusif kepada PT Execujet Indonesia untuk mengoperasikan 

dan memberikan layanan khusus di General Aviation Terminal untuk Pesawat 

General Aviation dan/atau penumpang yang meliputi namun tidak terbatas pada: 

− Ground Handling: Marshalling, Block on-Block off, Aircraft Towing 

Services/Push Back Service, Aircraft Lavatory Service, Embarking-

disembarking, Loading-unloading, Baggage and cabin service (porter), 

Aircraft Indoor Cleaning, Aircraft Potable Water Service, Ground / 

Auxilliary Power Unit Supply, Air Start Truck Support, Air Conditioning 

Units, Refuelling Services, Crew and Passenger Facilities. 

− Terminal Management: VIP Lounge and Meeting Room Facilities, On-site 

CIQ Services, Flight Plan and Meteorological Services. 

− Property Management: Line Maintenance 

− Passenger and Crew Land Transportation 

− Passenger and Crew Accomodation 

− Aircraft Security 

− Catering dan kegiatan-kegiatan tambahan lain yang disepakati antara       PT 

Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Execujet Indonesia 

 - Apabila mengacu pada siklus penerbangan dimana dibagi menjadi 3 (tiga) tahap 

sebagai berikut: 

  a. Pre-Flight dimulai dengan penumpang pesawat udara yang telah 

melakukan reservasi menuju bandar udara, selanjutnya 

melakukan proses check in, lalu menuju lounge (ruang 

tunggu) di terminal keberangkatan, kemudian boarding 

(naik ke pesawat)  

  b. In-Flight proses penerbangan (yang melibatkan pilot dan co-pilot, 

cabin crew) 

  c. Post-Flight mendarat di bandar udara tujuan, proses penurunan 

penumpang dan bagasi hingga proses pengambilan bagasi 

di Terminal Kedatangan dan memfasilitasi penumpang ke 

luar area bandar udara 

 - Bahwa antara tahap Pre-Flight dan In-Flight atau antara tahap In-Flight hingga 

Post-Flight diperlukan keterlibatan penyedia jasa ground handling secara umum 

 - Oleh karena itu, apabila siklus penerbangan tersebut direlevansikan dengan 

ruang lingkup kerja sama antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan            PT 
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Execujet Indonesia maka cakupannya telah meliputi seluruh siklus utama 

penerbangan (untuk penerbangan tidak berjadwal) kecuali In-Flight karena 

hanya dilakukan oleh perusahaan penerbangan (airlines) 

 - Selanjutnya apabila siklus penerbangan tersebut direlevansikan dengan jasa – 

jasa utama dalam kegiatan pengusahaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 

Tahun 2009, maka ruang lingkup kerja sama yang dilakukan antara PT Angkasa 

Pura I (Persero) dengan PT Execujet Indonesia telah mengakibatkan 

terkuasainya rangkaian proses penerbangan yang merupakan rangkaian proses 

produksi jasa kebandarudaraan dan jasa terkait dengan bandar udara.  

 - Dengan demikian, unsur adanya ” Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai 

produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan 

atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil 

pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun 

tidak langsung ” TERPENUHI. 

12.3 Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan 

masyarakat 

 - Yang dimaksud dengan ”persaingan usaha tidak sehat’ adalah: 

” persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau 
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”  
 

 - Bahwa salah satu akibat yang dimaksud dalam persaingan usaha tidak sehat 

adalah ” menghambat persaingan usaha ” dimana dampak adanya hambatan 

persaingan usaha dalam kasus ini dibuktikan dengan adanya hambatan bagi 

penyedia jasa ground handling yang telah existing (beroperasi) di Bandar Udara 

I Gusti Ngurah Rai – Bali tidak dapat melayani penerbangan tidak berjadwal 

karena kegiatannya dimonopoli oleh PT Execujet Indonesia sehingga setidak-

tidaknya apabila perusahaan penyedia jasa ground handling tersebut ingin 

melayani pengguna jasanya maka harus melalui PT Execujet Indonesia. 

Hal tersebut jelas telah mengurangi tingkat persaingan di antara penyedia jasa 

ground handling khususnya terkait dengan harga. 

 - Bahwa yang dimaksud dengan masyarakat dalam kasus ini adalah konsumen 

atau pengguna jasa ground handling yang kehilangan haknya untuk memilih 

penyedia jasa ground handling secara bebas.  

 - Dengan demikian, dampak berupa ”Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat dan atau merugikan masyarakat” TERPENUHI. 

 

Pelanggaran Ketentuan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 

13.1. Pelaku Usaha  

 - Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam kasus ini adalah PT Angkasa Pura I 

(Persero) dan PT ExecuJet Indonesia. 
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 -  Pemenuhan unsur ini telah dijelaskan dan uraikan pada analisis pelaku usaha 

sebelumnya sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian dari analisis unsur 

pasal ini. 

 - Dengan demikian, unsur pelaku usaha TERPENUHI. 

13.1. Melakukan Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa  

 - Penguasaan Pasar Jasa Kebandarudaraan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) 

  a. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2009, apabila dilihat dari aspek 

fungsinya maka bandar udara berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan. (Vide, Pasal 195 UU 

Nomor 1 Tahun 2009) 

  b. Kegiatan pemerintahan di bandar udara meliputi:  

a. pembinaan kegiatan penerbangan; 

b. kepabeanan; 

c. keimigrasian; dan  

d. kekarantinaan. 

  c. Kegiatan pengusahaan bandar udara terdiri atas:  

a. pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi pelayanan jasa pesawat 

udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan 

dan/atau pengembangan:  

(1) fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, 

manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;  

(2) fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, 

kargo, dan pos;  

(3) fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; 

dan  

(4) lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung 

atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan 

udara  

b. pelayanan jasa terkait bandar udara, meliputi: 

(1) jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi 

pesawat udara di bandar udara, terdiri atas:  

− penyediaan hanggar pesawat udara;  

− perbengkelan pesawat udara;  

− pergudangan;  

− katering pesawat udara;  

− pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat 

(ground handling);  

− pelayanan penumpang dan bagasi; serta  

− penanganan kargo dan pos.  
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(2) jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang 

dan barang, terdiri atas:  

− penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;  

− penyediaan toko dan restoran; 

− penyimpanan kendaraan bermotor; 

− pelayanan kesehatan;  

− perbankan dan/atau penukaran uang; dan 6) transportasi 

darat.  

(3) jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan 

bandar udara, terdiri atas:  

− penyediaan tempat bermain dan rekreasi; 

− penyediaan fasilitas perkantoran; 

− penyediaan fasilitas olah raga; 

− penyediaan fasiltas pendidikan dan pelatihan; 

− pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan  

− periklanan. 

  d. Berdasarkan ketentuan Pasal 233 UU Nomor 1 Tahun 2009 diatur bahwa 

pelayanan jasa kebandarudaraan untuk bandar udara yang diusahakan 

secara komersial diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara setelah 

mendapat ijin dari Menteri. Sedangkan untuk pelayanan jasa terkait dengan 

bandar udara dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara 

Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. 

  e. Selanjutnya terkait dengan eksistensi PT Angkasa Pura I (Persero) dalam 

mengelola Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali, maka harus dilihat 

secara historis dengan mendasarkan peraturan perundangan yang melekat 

mulai sejak pemberlakuan UU Nomor 83 Tahun 1958 dimana berdasarkan 

peraturan perundangan tersebut, bandar udara hanya dapat dikelola oleh 

pemerintah, selanjutnya berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1992 dimana 

penyelanggaraan bandar udara untuk umum dan pelayanan navigasi 

penerbangan dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat 

dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud 

tersebut berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.  

  f. Kemudian pada tahun 1993, PT Angkasa Pura I (Persero) diberitugas oleh 

Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola bandar udara sebagai 

berikut: (Vide, Putusan KPPU Nomor: 22/KPPU-L/2007) 

- Ngurah Rai-Bali, 

- Polonia-Medan,  

- Juanda-Surabaya,  

- Hasanuddin-Makassar,  
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- Sepinggan-Balikpapan,  

- Frans Kaisiepo-Biak,  

- Sam Ratulangi-Manado,  

- Adisutjipto-Yogyakarta,  

- Adisumarmo-Surakarta dan  

- Syamsuddin Noor-Banjarmasin  

  g. Atas dasar hal tersebut maka hingga saat ini PT Angkasa Pura I (Persero) 

menjadi pengelola tunggal Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai-Bali. 

  h. Dalam perkara aquo yang menjadi permasalahan bukanlah struktur pasar 

jasa kebandarudaraan di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai-Bali dimana PT 

Angkasa Pura I (Persero) memiliki kekuatan monopoli (monopoly power), 

akan tetapi PT Angkasa Pura I (Pesero) telah menyalahgunakan kekuatan 

monopoli dengan melakukan praktek monopoli (abuse of monopoly power) 

sebagai berikut: 

   - Pemberian Hak Monopoli hanya kepada PT Execujet Indonesia  

    Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa PT Angkasa  Pura I 

(Persero) telah memberikan hak eksklusif untuk mengelola General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai tanpa melalui 

proses yang kompetitif. 

Hak eksklusif di General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai tersebut antara lain meliputi kegiatan-kegiatan jasa 

terkait dengan bandar udara sebagai berikut: 

− Ground Handling: Marshalling, Block on-Block off, Aircraft 

Towing Services/Push Back Service, Aircraft Lavatory Service, 

Embarking-disembarking, Loading-unloading, Baggage and 

cabin service (porter), Aircraft Indoor Cleaning, Aircraft Potable 

Water Service, Ground / Auxilliary Power Unit Supply, Air Start 

Truck Support, Air Conditioning Units, Refuelling Services, Crew 

and Passenger Facilities. 

− Terminal Management: VIP Lounge and Meeting Room Facilities, 

On-site CIQ Services, Flight Plan and Meteorological Services. 

− Property Management: Line Maintenance 

− Passenger and Crew Land Transportation 

− Passenger and Crew Accomodation 

− Aircraft Security 

− Catering 

Atas dasar ruang lingkup hak eksklusif yang diberikan tersebut maka 

mengakibatkan terjadi penguasaan jasa kebandarudaraan oleh PT 

Execujet Indonesia bahkan dalam implementasinya          PT 
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Execujet Indonesia diberikan kewenangan untuk memungut jasa-jasa 

utama kebandarudaraan seperti: 

- pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir pesawat 

udara  

- jasa terminal untuk pelayanan angkutan penumpang (handling 

General Aviation Terminal Fee) 

- Passanger Service Fee/Airport Tax/PJP2U (yang besarannya Rp. 

100.000,- untuk domestik dan Rp. 210.000,- untuk internasional) 

   - Upaya Mengarahkan Penggunaan General Aviation Terminal di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

    Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan 

Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pelayanan General Aviation di 

Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali antara           

PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Execujet Indonesia antara 

lain diatur mengenai kewajiban PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai 

berikut: 

     
Pasal 4 

Hak dan Kewajiban API (”PT Angkasa Pura I (Persero)”) 
 

1. Hak API (”PT Angkasa Pura I (Persero)”) 
........... 

2. Kewajiban API (”PT Angkasa Pura I (Persero)”) 
a. ............ 
b. ............ 
c. ............ 
d. Membantu mengarahkan Pesawat GA (General Aviation) untuk 

menggunakan fasilitas GA (General Aviation) Terminal  
................. 

 

    Sebagai implementasi perjanjian tersebut, maka pada tanggal 30 

Agustus 2013, President Director PT Angkasa Pura I (Persero) 

menginstruksikan kepada General Manager PT Angkasa Pura I 

(Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa General Aviation Terminal siap 

dioperasikan mulai tanggal 1 Oktober 2013 dan terhitung mulai 

tanggal tersebut semua unschedule-flight  dengan MTOW < 77 Ton 

wajib menggunakan General Aviation Terminal dan fasilitasnya. 

Sehubungan dengan itu, General Manager PT Angkasa Pura I 

(Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali 

diminta segera mengumumkan kepada para pengguna jasa. 

 (Vide, Surat PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: 

AP.I.S239/KB.03/2013/PD-B tanggal 30 Agustus 2013) 

    Sebagai tindaklanjut maka pada tanggal 4 Oktober 2013, General 

Manager PT Angasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Utama Bandar 
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Udara Internasional Ngurah Rai PT Angkasa Pura I (Persero) 

mengeluarkan pemberitahuan kepada penyedia jasa Ground 

Handling, Trip Planning dan Operator Penerbangan yang pada 

pokoknya menyatakan: (Vide, Surat General Manager PT Angasa 

Pura I (Persero) Kantor Cabang Utama Bandar Udara Internasional 

Ngurah Rai Nomor: AP.I.4934/OB.01/2013/GM.DPS-B tanggal 4 

Oktober 2013) 

    ............. 
...., disampaikan kepada All Ground Handlers, Trip Planning dan Aircraft 
Operators mulai tanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut: 
1. Kategori pesawat Irreguler Flight yang mengoperasikan penerbangan 

komersial dengan type B-737/900 ke bawah, untuk parkir dan 
melaksanakan loading/unloading di apron selatan. 

2. PT ExecuJet Indonesia telah bekerja sama dengan PT Angkasa Pura I 
untuk mengoperasikan ground handling irregular flight yang 
mengoperasikan penerbangan komersial, oleh karena itu pengoperasian 
semua kegiatan ground handling di apron selatan merupakan tanggung 
jawab PT ExecuJet Indonesia. 

3. .......... 
4. .......... 

 

    Secara de jure, pesawat udara dengan tipe di bawah B-737/900 antara 

lain: (Vide, Data Otorita Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali) 

    Manufacture Tipe Pesawat 

    Adam Aircraft Industries 

Aeronca 

Aerospatiale 

Aerostar Aircraft Corp 

 

Air Tractor 

 

Airbus Industries 

American Aviation 

American Champion Aircraft 

Antonov 

ATR 

 

 

BAC  

BAE 

Beechcraft 

 

 

 

 

Boeing 

 

A500 

11AC Chief 

15AC Sedan; ATR-42-320; ATR-42-

500; ATR-72; NORD-262 , SE 210; 

SN 601 Corvette 

700; 602P; 601P; AT-301; AT-402B; 

AT-502B; AT-602; AT-802 

A318; A319; A320;  

AA-1; AA-5 

7EC; 7ECA; 7GCBC; 8GCBC; 

8KCAB 

AN-12; AN-140, AN-26; AN-72 

ATR; ATR-42-200/300/320; ATR-42-

200/300/320; ATR-42-400; ATR-42-

500; ATR-72-200/210; ATR-72-500 

1-11 200; 1-11 400; 1-11 475 

146-100; 146-200; 146-300 

18; 24; 55; 1900; AIRLINER; 

AIRLINER 1900-C/C-12J; BARON; 

BONANZA; DUCHESS; DUKE; 

KING AIR; Premier 1A; SKIPPER 77; 

SUNDOWNER 180-C23; SUPER 

KING AIR 
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Boeing Australia 

Bombardier 

 

Britten-Norman 

Canadair 

CASA 

Cessna 

 

Convair 

Dassault Aviation 

 

De Havilland 

 

 

 

 

Embraer 

 

Fairchild Dornier 

 

 

 

Fairchild Industries 

Fma 

Fokker 

 

 

Gates Learjet 

 

 

Grumman 

 

Gulfstream Aerospace 

Handley-Page 

Hawker-Siddeley 

 

 

 

 

 

IAI 

 

B717-200; 727-100; 727-200; 737-100; 

737-200; 737-300; 737-400; 737-500; 

737-600; 737-700; 737-800; C97 

STRATOCRUISER 

NOMAD N 22B, NOMAD N 22B 

31; 45; 60; 604; BD; CL-600; 

CONTINENTAL 

BN-2A MKIII 

CL 600 

C-207A AZOR; C-212-200 AVIOCAR 

150; 177; 182; 206; 401; 402; 404; 

414;; 441; 675; A-37; CITATION 

240; 340; 440; 580 

50; 900; 2000; 1150 ATLANTIC; 

Falcon; MERCURE 

D.H.C.; DASH 8; DHC-104 DOVE 8; 

DHC-106 COMET 4C; DHC-114 

HERON 2; DHC-2 BEAVER; DHC-4 

CARIBOU; DHC-5D BUFFALO; 

DHC-6-300 TWIN OTTER; DHC-7 

DASH 7-100; DHC-8 DASH 8-300 

110 BANDEIRANTE; 121 XINGU; 

326 XAVANTE; 820 NAVAJO 

CHIEF 

Do 28; DORNIER LTA; FAIRCHILD 

C-119 ; FAIRCHILD C-121; 

FAIRCHILD F-27 A; FAIRCHILD F-

27J; FAIRCHILD FH-227 B; 

FAIRCHILD FH-227 D 

A-10 

FMA IA-50 GUARNI II 

F-27-500; F-28-1000; F-28-2000; F-

28-3000; F-28-4000; F-28-6000; VFW- 

Fokker 614 

LEARJET 24; LEARJET 25; 

LEARJET 28/29; LEARJET 35A/36A 

; LEARJET 54-55-56 

GULFSTREAM I; GULFSTREAM II; 

GULFSTREAM III; GULFSTREAM 

IV 

G550 

HP-Herald 

748; ARGOSY; HS 121 TRIDENT 1E; 

HS 121 TRIDENT 2E; HS 121 
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Ilyushin 

Kawasaki Heavy Industries 

Let 

Lockheed 

 

Martin 

Mcdonnell Douglas 

 

 

 

 

Mitsubishi 

 

Navion 

Nihon 

Partenavia 

Piaggio 

Pilatus 

Piper 

PZL-Mielec 

Raytheon 

Rockwell International 

 

 

 

Ryan Aeronautical 

Sabreliner Corp 

 

 

Shorts Brothers 

Swearingen 

Tupolev 

Volpar 

TRIDENT 3B; HS 121 TRIDENT 

SUPER 3B; HS 125 SERIES 400A; 

HS 125 SERIES 600A; HS 125 

SERIES 700A; HS 780 ANDOVER 

C.MK.1 

1123; 1125; Arava 101 

Arava 201; IAI 1121 JET 

COMMANDER; IAI 1124 

WESTWIND; IAI-1124 WESTWIND 

IL-12 

C-1 

L 

100-20 Hercules; 100-30 Hercules; 

100-30 Hercules; 1329 JetStar; P-3 

ORION 

Martin-404 

A-4; DC; MDC-DC-3; MDC-DC-4; 

MDC-DC-6A/B; MDC-DC-7; MDC-

DC-9-10/15; MDC-DC-9-20; MDC-

DC-9-30; MDC-DC-9-40; MDC-DC-9-

50; MDC-DC-9-80; MDC-DC-9-82 

DIAMOND MU-300; Marquise MU-

2N; MARQUISE MU-2N; MU-2G 

Navion 

YS-11 

P.68B VICTOR 

P-166 PORTOFINO; PD-808 

PC-6 PORTER 

60-600; PA-31-310; PA-42-1000 

PZL AN-2; PZL M28 

76; 180; 200; 300 

112; 695; Aero Commander 500; Aero 

Commander 560; Aero Commander 

680 

COMMANDER 520; Turbo 

Commander 680T; Turbo Commander 

690 

NAVION 

SABRELINER 40; SABRELINER 60; 

SABRELINER 65; SABRELINER 

75A; SABRELINER 80 

330; 360 

MERLIN 3B, METRO 

TU-124, TU-134 
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TURBO 18 

    Selanjutnya selama General Aviation Terminal di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai beroperasi, terdapat sejumlah penerbangan tidak 

berjadwal yang menggunakan jasa dengan gambaran sebagai berikut: 

    

    Apabila dirinci berdasarkan tipe pesawat yang menggunakan jasa 

General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

beroperasi maka dapat digambarkan sebagai berikut: (Vide, Aircraft 

Movements Data For Oct 2013 – Mar 2014 PT Execujet Indonesia – 

Bali)  

    Bulan Oktober 2013 

Tipe Freq 

CL60 10 

E135; F2TH 8 

PC12 6 

F900 5 

BE20; E55P; GLEX; GLF4; TBM8 4 

A319; BE350; C208; C56X; FA7X; G200; GA8; 
H25B; M20T; MU-2; P28A; PA27; PA46; PAY1; 
PRM1; P750 

2 

TOTAL 88 

 

Bulan November 2013 

Tipe Freq 

E135 12 

CL60 11 

L135 8 

BE350; GLF4; H25B; 6 

C56X 5 

AC6L; B733; BE40;  4 

B1900; BE200; C550; C750; DHC8; E190; F100; 
G150; GLF5; H900; L145; L160; P180; P68R; 
PA27; PC12; WT9 

2 

B737; F900; P750 1 

TOTAL 103 

 

Bulan Desember 2013 

Tipe Freq 

E135 22 

L145 14 

H25B 12 
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CL60 9 

GLEX; GLF4; GLF5 8 

F900 7 

L135 6 

CVLT; F100; PA42;   4 

AN12; C172; C56X; E55P; G150; G300; H25C; 
H900; TBM8 

2 

B737; C560 1 

TOTAL 126 

 

Bulan Januari 2014 

Tipe Freq 

E135 15 

H25B 12 

B350; CL60; E50P; GLF4;L145 6 

B06; GLF5;  4 

A319; F900; GL5T 3 

BE20; C560; FA7X; G300; GLEX; L135; P180; 
PRM1 

2 

E190 1 

TOTAL 126 

 

Bulan Februari 2014 

Tipe Freq 

E135 19 

CL60 11 

GLEX 10 

G150; GLF5; H25B 8 

PC12 6 

B733; BE40; F2TH; L135 4 

E190 3 

ATR42; C550; C680; CL605; ERJ190; L155; 
WW24 

2 

A319; G450 1 

TOTAL 105 

 

Bulan Maret 2014 

Tipe Freq 

E135 15 

CL60 14 

P180 10 

GLF4 7 

H25B 6 

GLEX 5 

C56X; CVLT; L135; L160; PC12 4 

A318; ATR42; BELL409; C208; C212; E190; 
E55P; F100; FA20; GALX; GLF5; L145 

2 

FA7X 1 

TOTAL 102 
 

    Apabila dirinci berdasarkan operator penerbangannya maka dapat 

digambarkan sebagai berikut: (Vide, Data Execujet Customers bulan 

Oktober 2013 – Maret 2014)  
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 - Penguasaan Pasar Jasa Ground Handling dan layanan tambahan di General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali. 

  a. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa PT Execujet Indonesia 

diberikan hak eklusif untuk mengelola General Aviation Terminal di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali, dengan kegiatan meliputi: 

− Ground Handling: Marshalling, Block on-Block off, Aircraft Towing 

Services/Push Back Service, Aircraft Lavatory Service, Embarking-

disembarking, Loading-unloading, Baggage and cabin service (porter), 

Aircraft Indoor Cleaning, Aircraft Potable Water Service, Ground / 

Auxilliary Power Unit Supply, Air Start Truck Support, Air Conditioning 

Units, Refuelling Services, Crew and Passenger Facilities. 

− Terminal Management: VIP Lounge and Meeting Room Facilities, On-

site CIQ Services, Flight Plan and Meteorological Services. 

− Property Management: Line Maintenance 

− Passenger and Crew Land Transportation 

− Passenger and Crew Accomodation 

− Aircraft Security 
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− Catering dan kegiatan-kegiatan tambahan lain yang disepakati antara PT 

Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Execujet Indonesia 

  b.  Dalam prakteknya, seluruh kegiatan ground handling secara umum dan 

layanan tambahannya yang terkait di General Aviation Terminal di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali dilakukan melalui PT Execujet Indonesia 

selaku pengelola tunggalnya. 

  c. Bahwa selaku pengelola tunggal General Aviation Terminal di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali maka PT Execujet Indonesia 

mengeluarkan kebijakan terkait dengan Standar Harga Pelayanan Jasa 

Ground Handling sebagai berikut: 

WEIGHT 
HANDLING 

GAT FEE 
(USD) 

PARKING  
PER 24 HAOURS 

(USD) 

Helicopter 500 80 

0 – 3.000 500 80 

3.001 – 6.500 775 100 

6.501 – 11.000 1.201 200 

11.001 – 15.000 1.862 250 

15.001 – 30.000 2.886 300 

30.001 – 35.000 3.752 450 

35.001 – 45.000 4.877 550 

45.001 – 80.000 6.828 850 

 
Note: 
US$ 2.500 surcharge untuk wide body aircraft dengan penumpang lebih dari 
14 orang 
 

 

LANDING FEE 
INTERNATIONAL 

(USD) 
DOMESTIC 

(RP) 

0 – 10.000 70 105.300 

11.000 – 15.000 76 105.300 

16.000 – 20.000 84 105.300 

20.000 – 40.000 168 210.600 

40.000 – 80.000 360 490.640 

 
Note: 
PJP2U (Passanger Service Fee/Tax) Apron Selatan 
Domestik (Rp. 100.000,-) dan Internasional (Rp. 210.000,-) 
 

 

ADDITIONAL / EXTRA 
SERVICES 

 (USD) 

Potable Water Service 175 per-occasion 

Toilet Cart Service 160 per-occasion 

GPU 270 per-hour 

Air Start Truck 270 per-hour 

Air Conditioning Unit 270 per-hour 

Flight Adinistration 35 per-hour 
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Aircraft Steps 220 per-occasion 

Overflight Clearances 250 per-occasion 

Overflight Clearances Amendment 200 per-occasion 

Hotel Pre-Arrangements 50 per-occasion 

Laundry Disbursement Charge 50 per-occasion 

Aircraft Secutiry 250 (12 hours) 

Hotel Transport 250 per-trip 
 

  d. Padahal berdasarkan alat bukti diketahui bahwa hingga saat ini                PT 

Execujet Indonesia belum memiliki ijin untuk menjalankan kegiatan ground 

handling sehingga dalam implementasinya kegiatan ground handling tetap 

dilakukan oleh penyedia jasa ground handling yang eksisting atau telah 

beroperasi di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai-Bali, seperti: 

- PT Gapura Angkasa 

- PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk 

- PT Sari Rahayu Biomantara 

- PT Prathita Titian Nusantara 

- PT Enggang Angkasa Semesta 

- PT Suba Air Perdana 

  e Atas dasar fakta tersebut maka sangat jelas bahwa telah terjadi upaya 

monopolisasi jasa ground handling di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

dimana secara faktual terdapat beberapa pelaku usaha penyedia jasa ground 

handling dan layanan tambahannya namun akibat perilaku            PT 

Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet Indonesia telah mengakibatkan 

penguasaan jasa ground handling di General Aviation Terminal di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai yang hanya dapat dilakukan melalui PT Execujet 

Indonesia. 

  f. Dengan demikian, unsur Melakukan Penguasaan Atas Produksi dan/atau 

Pemasaran Barang dan/atau Jasa TERPENUHI. 

13.2. Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

 - Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian 

praktek monopoli diartikan sebagai berikut: 

” pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih 

pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi 

dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu 

sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 

dan dapat merugikan kepentingan umum ” 

Pasal 1 angka 2              UU 

Nomor 5 Tahun 1999 

 - Selanjutnya, pemusatan kekuatan ekonomi diartikan 

sebagai berikut:  

” penguasaan yang nyata atas suatu pasar 

bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha 

sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa 

Pasal 1 angka 3              UU 

Nomor 5 Tahun 1999 



          SALINAN `        
 
 

halaman 33 dari 370 
 
 
 

” 

 - Berkaitan dengan analisis, fakta dan bukti terjadinya penguasaan nyata pada 

pasar bersangkutan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet 

Indonesia secara jelas telah diuraijabarkan dalam analisis terkait dengan unsur  ” 

Melakukan Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa 

” sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

analisis unsur ini. 

 - Selanjutnya berkaitan dengan pembuktian ”Apakah PT Execujet Indonesia 

memiliki kemampuan untuk menetapkan harga layanan ground handling dan 

layanan tambahan lain di General Aviation Terminal Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai? ” maka dapat dijawab berdasarkan fakta dan analisis berikut: 

  a. PT Execujet Indonesia memiliki monopoly power 

  b. PT Execujet Indonesia menggunakan monopoly power yang dimilikinya 

untuk menaikkan harga secara tidak wajar 

 -  PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet Indonesia telah ” Menghambat 

Persaingan Usaha ” dan merugikan kepentingan umum 

Hal tersebut didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: 

  a. Pengadaan General Aviation Terminal Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

Mengabaikan Prinsip Competition for The Market karena tidak dilakukan 

melalui bidding sehingga berdampak lanjut pada harga yang dikenakan 

tidak kompetitif karena murni ditetapkan dengan pertimbangan keuntungan 

perusahaan semata. 

  b. Pengelolaan General Aviation Terminal Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

Telah Menghambat Pasar Jasa Ground Handling dan layanan tambahannya 

karena telah menimbulkan hambatan pasar (entry barrier) serta 

diskriminatif bagi pelaku penyedia jasa ground handling untuk bersaing 

mendapatkan konsumen secara bebas. 

  c Pengelolaan General Aviation Terminal jelas telah merugikan kepentingan 

umum dalam hal ini kepentingan konsumen selaku pengguna jasa 

kebandarudaraan dan jasa terkait dengan bandar udara dimana harga yang 

ditetapkan oleh PT Execujet Indonesia sangat tinggi dan tidak sebanding 

dengan nilai tambah yang dibutuhkan konsumen. 

 -  Dengan demikian, unsur Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat TERPENUHI. 

  

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian fakta dan analisa tersebut maka Tim menyimpulkan bahwa terdapat 

dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang 

dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet Indonesia 
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13. Menimbang bahwa pada tanggal 4 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan oleh seluruh Terlapor 

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa 

nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung, 

namun seluruh Terlapor meminta Penundaan untuk memberikan tanggapan: (Vide bukti 

B2); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, 

Terlapor I dan Terlapor II (Vide bukti B2); ---------------------------------------------------  

15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi menyetujui 

permohonan  Terlapor I dan Terlapor II untuk menyerahkan Tanggapan terhadap 

Laporan Dugaan Pelanggaran di Sidang Majelis Komisi III pada tanggal 9 September 

2014 (Vide bukti B2); -----------------------------------------------------------------------------  

16. Menimbang bahwa pada tanggal 9 September 2014, Terlapor I  menyerahkan 

Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal 

sebagai berikut (Vide bukti T5): --------------------------------------------------------------------  

16.1 Bahwa fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran, menurut pandangan terlapor adalah keliru dan tidak sesuai 

dengan fakta dan kondisi yang sesungguhnya. Terlapor khawatir bahwa 

analisis yang dilakukan oleh tim Investigator dalam Perkara No. 13/2014 

didasarkan pada asumsi belaka yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan 

yang keliru pula; ---------------------------------------------------------------------------  

16.2 Terlapor I sebagai suatu perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

Negara Republik Indonesia, selalu berkomitmen untuk menjalankan kegiatan 

usahanya sesuai dengan ketentuan akta pendirian dan anggaran dasar Terlapor 

I serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; -----------------  

16.3 Berdasarkan UU No. 1/2009, kegiatan pengusahaan bandar udara terdiri atas  

(i) layanan jasa kebandarudaraan dan (ii) layanan jasa terkait bandar udara. 

Jasa kebandarudaraan dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara 

(“BUBU”) untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial setelah 

memperoleh izin dari Menteri Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; -------------------------------------------------------------------  

16.4 Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero) (“PP No. 5/1992”), TERLAPOR I diserahi 

tugas dan kewajiban oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan penguasaan 

dan oleh karena itu mempunyai hak, wewenang serta tanggung jawab atas 
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pengurusan dan pengusahaan bandar udara, baik selaku pemilik atau selaku 

pengelola fasilitas-fasilitas yang tersedia pada bandar udara. TERLAPOR I 

juga dapat menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan berupa: 

a. Pembinaan bandar udara untuk angkutan umum penumpang, kargo, dan pos; 

b. Perencanaan dan pengembangan Bandar Udara; dan 

c. Pengusahaan dan pengembangan jasa-jasa serta pemeliharaan Bandar 

Udara.  

16.5 Jika dikaitkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara (“UU No. 19/2003”), maksud dan tujuan pendirian TERLAPOR I 

antara lain menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup 

orang banyak, serta menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan 

berdaya saing kuat berdasarkan amanat UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (“UU No. 1/2009”) dan PP N0. 5/1992; --------------------------------  

16.6 Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 1/2009, TERLAPOR I yang 

merupakan Badan Hukum Indonesia sekaligus juga BUBU dapat 

melaksanakan pengusahaan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar 

udara. Berdasarkan Pasal 232 ayat (2) UU No. 1/2009, jasa kebandarudaraan 

meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang 

terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan: 

1. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, 

parkir, dan penyimpanan pesawat udara; 

2. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos; 

3. fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan; dan  

4. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau 

bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. 

16.7 Sedangkan untuk jasa terkait bandar udara, sebagaimana diatur dalam Pasal 

pasal 232 ayat (3) UU No. 1/2009, meliputi layanan: 

1. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat 

udara di bandar udara, terdiri atas: 

- Penyediaan hanggar pesawat udara 

- Perbengkelan pesawat udara 

- Pergudangan 

- Katering pesawat udara 

- Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling) 

- Pelayanan penumpang dan bagasi; dan 

- Penanganan kargo dan pos 



          SALINAN `        
 
 

halaman 36 dari 370 
 
 
 

2. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan 

barang, terdiri atas : 

a)  Penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel 

b)  Penyediaan toko dan restoran 

c)  Penyimpanan kendaraan bermotor 

d)  Pelayanan kesehatan 

e)  Perbankan dan/atau penukaran uang; dan 

f)  Transportasi darat 

 

3. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan 

bandar udara, terdiri atas : 

a)  Penyediaan tempat bermain dan rekreasi 

b)  Penyediaan fasilitas perkantoran 

c)  Penyediaan fasilitas olah raga 

d)  Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan 

e)  Pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan 

f)  Periklanan. 

16.8 Berkenaan dengan wewenang TERLAPOR I dalam melakukan kerjasama 

bandar udara, maka tidak dapat dilepaskan dari Pasal 233 ayat (1) UU No. 

1/2009 jo. Pasal 30 PP Nomor 70 tahun 2001 yang pada prinsipnya 

menentukan bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan merupakan 

tanggungjawab dari BUBU yang tidak dapat dialihkan. Namun demikian, 

dalam melaksanakan kegiatannya, BUBU dapat melakukan kerjasama dengan 

pihak lain sepanjang pihak lain tersebut memiliki kemampuan dan kompetensi 

dalam melakukan pelayanan jasa kebandarudaraan. Perlu diperhatikan bahwa 

tanggungjawab atas pelayanan kebandarudaraan tersebut masih tetap dibawah 

hak dan wewenang BUBU dan, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Lebih 

jauh, dengan merujuk pada Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) 

Nomor KEP.88/KB.03/2011 tentang Kegiatan Komersial dan Pengembangan 

Usaha di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) (“Kepdir TERLAPOR I 

No. 88/2011”), TERLAPOR I dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga 

(mitra usaha/mitra strategis). 

16.9 Sesuai dengan kontrak manajemen yang ditandatangani oleh Direksi dengan 

Menteri BUMN tanggal 23 Juli 2010 pada saat pelantikan Direksi dan 

Komisaris TERLAPOR I, manajemen TERLAPOR I menyiapkan dan 

melaksanakan program transformasi sesuai dengan konsep Reposisi dan 

Restrukturisasi Bisnis yang memiliki sasaran utama: 
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1. Meningkatkan tingkat kepuasan pengguna jasa (Customer Satisfaction 

Index /CSI); dan; 

2. Meningkatkan “economic contribution” kepada para “key stake holders” 

melalui peningkatan pendapatan non-aeronautika. 

16.10 Untuk mencapai 2 (dua) sasaran tersebut secara sekaligus, Terlapor I 

memprioritaskan pengembangan kapasitas bandar udara yang ada maupun 

pembangunan bandar udara baru. Pengembangan kapasitas Bandar Udara 

Internasional I Gusti Ngurah Rai diawali dengan melakukan studi kapasitas 

bandara oleh Landrum & Brown Research (“L&B”), perusahaan survei bandar 

udara yang paling terkenal di dunia. Hasil analisis dan rekomendasi dari L&B 

adalah sebagai berikut: 

1. Certain existing facilities are currently saturated; 

2. Short term improvements can be implemented to the existing terminals to 

improve levels of service and facilitate growth until the opening of the new 

PTB; 

3. Some of these short term improvements will be beneficial on a long term 

basis (e.g. Swing gates, pre-check security at I/N terminal); 

4. The continued use of the existing domestic terminal should be considered 

due to cost savings and the temporary terminal does not provide any capacity 

enhancement; 

5. It is recommended that modifications to the new PTB be implemented to 

ensure all facilities are balanced and to alleviate ‘bottle-necks’ on opening 

day; 

6. Runways, taxiway and stands will be saturated by 2015; 

7. Change in ATC regulations may alleviate runway congestion but taxiway / 

apron congestion could dampen the ability of the Airport to handle higher 

demand; 

8. Land Use opportunities to maximize the ‘prime’ property near the terminal 

do exist by relocating non-essential aeronautical activities to the land parcel 

south of the runway; 

9. High-value property in the south parcel along the beach-front represent 

commercial revenue enhancement opportunities. 

16.11 Sesuai dengan rekomendasi L&B Research dan sasaran transformasi, maka 

Terlapor I merencanakan pemanfaatan tanah di sebelah selatan runway untuk 

unit bisnis baru antara lain melayani penerbangan privat sekaligus melengkapi 

Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan terminal khusus 
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penerbangan privat dengan segala fasilitasnya sebagaimana bandara 

internasional lainnya di dunia.  

16.12 Mengingat bisnis baru ini belum pernah ada sebelumnya di Indonesia dan 

secara global bisnis ini relatif masih baru dan dengan operator yang terbatas, 

maka Terlapor I menyambut positif tawaran Execujet Aviation Group (“EAG”) 

untuk menjajaki kerjasama melalui penandatanganan Memorandum of 

Cooperation pada tanggal 31 Mei 2012. EAG diketahui sebagai pengelola 

General Aviation Terminal (“GAT”) dengan jaringan terbesar di dunia yang 

diyakini mampu membantu TERLAPOR I dalam memajukan unit bisnis baru 

tersebut mulai dari desain fasilitas, SOP, dan organisasi pelayanan, pemasaran 

dan penjualan serta penanganan pesawat termasuk ground handling baik 

sendiri maupun melalui kerjasama dengan ground handling agent yang telah 

ada.  

16.13 EAG kemudian membentuk PT Execujet Indonesia (“EJI”) sebagai pelaksana 

sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan lahan di selatan 

terminal Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dikerjasamakan oleh 

TERLAPOR I dengan PT Angkasa Pura Properti (“APP”) yang merupakan 

anak perusahaan TERLAPOR I dengan kepemilikan saham 99%.  Lahan dan 

bangunan dikuasai oleh APP dan dikerjasama sewakan kepada EJI untuk 

operasional GAT. Untuk mendukung pelaksanaan APEC pada September 

2013, TERLAPOR I mempercepat pembangunan apron, taxiway, akses masuk-

keluar dan infrastruktur penting lainnya untuk GAT, serta bekerjasama dengan 

EJI untuk mengadakan temporary GAT yang mulai dioperasikan sejak 10 

Oktober 2013 sampai dengan bangunan permanen GAT yang dikuasai oleh 

APP selesai dibangun.  

16.14 Bahwa UU No. 1/2009 mencerminkan perubahan paradigma dalam pengaturan 

industri penerbangan dan industri kebandarudaraan di Indonesia dengan 

sasaran untuk meningkatkan pemenuhan aspek 3S+1C (Safety, Security, 

Service and Compliance). Pemisahan yang tegas antara regulator dan operator 

serta peluang bagi pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha untuk 

mengelola bandar udara merupakan cerminan dari penerapan filosofi ini. Bagi 

TERLAPOR I, penerapan UU No. 1/2009 secara langsung berdampak pada 

berkurangnya pendapatan dari Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) / pendapatan 

dari Air Traffic Controller (pendapatan aeronautica). Hal tersebut juga dialami 

oleh bandar udara hampir diseluruh dunia.  Kecenderungan (trend) bandar 

udara di dunia dalam 3 (tiga) dekade terakhir ini adalah dilakukannya upaya-

upaya untuk meningkatkan non-aeronautical revenues melalui pengembangan 
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kapasitas dan perbaikan tingkat pelayanan. Peningkatan non-aeronautical 

revenues dilakukan sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan kepada para 

pengguna jasanya. Itu sebabnya bandar udara yang menduduki posisi tinggi 

dalam Customer Satisfaction Index (CSI) memiliki struktur bisnis yang kokoh 

dimana proporsi non-aeronautical revenues lebih besar dari Aeronautical 

Revenues, misalnya Changi International Airport: CSI > 5 (beyond 

expectation) dengan non-aeronautical revenues = 57% dari total operating 

revenues. 

16.15 Latar belakang pembangunan general aviation terminal (gat) di bandar udara 

internasional i gusti ngurah rai berdasarkan hasil evaluasi pelayanan di bandar 

udara internasional I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2011 dan Penggunaan 

fasilitas apron yang tidak efisien, pelayanan yang tidak maksimal kepada 

penumpang penerbangan privat;  

16.16 Landasan Ekonomi dan Hukum  Pembangunan General Aviation Terminal di 

Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pada Mei 2012, ExecuJet 

Aviation Group (“EAG”) mengajukan proposal kerjasama dan rencana bisnis 

untuk pemanfaatan lahan di bagian selatan Bandar Udara InternasionaI I Gusti 

Ngurah Rai untuk peningkatan pelayanan di Bandar Udara InternasionaI I 

Gusti Ngurah Rai melalui realokasi aktivitas penerbangan privat dari bagian 

utara bandar udara ke bagian selatan bandar udara. Terlapor I saat ini tidak 

memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melakukan pengelolaan dan 

pengeoperasian GAT di bandar udara manapun di Indonesia. Berdasarkan 

kondisi tersebut, TERLAPOR I sesuai dengan wewenangnya sebagai BUBU, 

memutuskan untuk melakukan kerjasama usaha dengan EAG dalam 

pengelolaan GAT di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.  

Kerjasama dimaksud dapat dikategorikan sebagai kerjasama usaha baru dan 

prakarsa eksternal (unsolicited). Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b 

Kepdir TERLAPOR I No. 88/2011, TERLAPOR I dalam menyeleksi calon 

mitra usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di lingkungan bandar udara 

dapat melakukan penunjukan langsung untuk proposal kerjasama atas prakarsa 

eksternal. Berikut bunyi teks lengkap ketentuan tersebut: 

“(1) Seleksi dan penetapan calon Mitra Usaha yang akan melakukan Kegiatan 

Komersial dan Pengembangan Usaha pada prinsipnya merupakan 

kewenangan Direksi namun sebagian kewenangan itu dapat dilimpahkan 

kepada General Manager di Kantor Cabang atau Deputi Direktur di Kantor 

Pusat. 
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(2) Seleksi calon Mitra Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di 

lingkungan Bandar Udara dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu 

melalui: 

a. pembandingan;  

b. Penunjukan langsung.” 

16.17 PT ExecuJet Indonesia (“EJI”) merupakan perusahaan patungan antara EAG 

dengan PT Dimitri Utama Abadi, dengan komposisi sahamsebesar 49%-51%. 

EAG merupakan organisasi bisnis penerbangan global terkemuka yang 

menawarkan beragam layanan termasuk aircraft management, aircraft charter, 

aircraft maintenance, fixed based operations dan layanan untuk commercial 

registered aircraft. EAG mengelola 160 bisnis pesawat jet diseluruh dunia di 

bawah standar keamanan yang paling ketat. Armada komersial dioperasikan 

dibawah payung regulasi dari tujuh penerbangan sipil daerah mengeluarkan 

sertifikat operasi pesawat (AOCS). EAG berkantor pusat di Swiss, dan 

beroperasi di 6 (enam) wilayah, yaitu Afrika, Asia, Australia, Eropa, Amerika 

Latin dan Timur Tengah. Dengan pengalaman dan jaringan pemasaran 

internasional yang dimiliki EAG sebagai perusahaan pengelola GAT terbaik di 

dunia, maka EAG merupakan kandidat terbaik untuk mengelola GAT di 

Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. 

16.18 Ruang Lingkup Kerjasama antara TERLAPOR I dengan ExecuJet Aviation 

Group sebagai Pengelola General Aviation Terminal adalah sebagai berikut: 

“AP.I memberikan hak eksklusif kepada EJI untuk mengoperasikan dan 

memberikan layanan khusus di GA Terminal untuk pesawat GA dan/atau 

penumpang selama jangka waktu Perjanjian yang meliputi namun tidak 

terbatas pada: 

Groundhandling : Marshailing, Block on-Block off, Aircraft Towing Services / 

Push Back Services, Aircraft Lavatory Services, Embarking-disembarking, 

Loading-Unloading, Baggage and cabin services (porter), Aircraft Indoor 

Cleaning, Aircraft potable water services, Ground / Auxilliary Power Unit 

Supply, Air Start Truck Support, Air Conditioning Units, Refuelling Services, 

Crew and Passenger Facilities 

Terminal Management : VIP Lounge and Meeting Room Facilities, On Site 

CIQ Services; Flight Plan and Meteorological Services 

Property Management : Line Maintenance 

Passengers and crew Land Transportation 

Passengers and Crew Acommodation 

Aircraft Security 
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Catering 

Dan Kegiatan-Kegiatan tambahan lain yang disepakati para pihak. 

16.19 Bahwa komponen tarif layanan yang dikenakan terhadap penyediaan jasa 

kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara di GAT, yaitu (i) tarif airport 

services yang besarannya ditentukan oleh TERLAPOR I; dan (ii) tarif In house 

services yang diusulkan oleh EJI dan besarannya ditetapkan oleh TERLAPOR 

I. Mekanisme penentuan tarif ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 244 

dan 245 UU No. 1/2009 yang mengatur mengenai tarif jasa kebandarudaraan 

dan jasa terkait bandar udara. 

Dalam Pasal 244 ayat (1) dan (2) UU No. 1/2009 ditentukan bahwa: 

“(1) Struktur dan golongan tarif jasa kebandarudaraan sebagaimana 

dimaksud daam Pasal 243 ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara yag diusahakan 

secara komersial ditetapkan oleh badan usaha bandar udara.” 

Lebih lanjut, Pasal 245 UU No. 1/2009 menentukan bahwa: 

“Besaran tarif jasa terkait pada bandar udara ditetapkan oleh penyedia jasa 

terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.”  

16.20 Justifikasi Ekonomi Pemberian Hak Eksklusif Pengelolaan General Aviation 

Terminalkepada ExecuJet Aviation Group/PT ExecuJet Indonesia adalah untuk 

menjamin pengembalian investasi yang dikeluarkan baik oleh TERLAPOR I 

untuk pembangunan GAT maupun EAG/EJI untuk pengembangan bisnis GAT, 

maka diperlukan suatu kerjasama yang bersifat eksklusif;---------------------------  

16.21 Bahwa perjanjian eksklusif antara Terlapor I dan EAG merupakan perjanjian 

kerjasama pengelolaan GAT dan bukan perjanjian eksklusif penyediaan jasa 

ground handling. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian 

Kerjasama Usaha sebagai sebagaimana telah dikutip di atas.Dengan demikian, 

jasa ground handling hanyalah sebagian kecil dari kerjasama eksklusif tersebut 

dan potensi pendapatan dari jasa ground handling cukup kecil dibandingkan  

pendapatan total dari keseluruhan pelayanan yang diberikan di GAT, yaitu 

hanya 2%; 

16.22 Kerjasama eksklusif antara TERLAPOR I dan EAG/EJI berlaku hanya untuk 

jangka waktu 5 (lima) TAHUN; ---------------------------------------------------------  

16.23 Bahwa tim Investigator KPPU dalam perkara a quo sebelum lebih jauh 

memeriksa dan memutus perkara, terlebih dahulu harus menganalisis dan 

mendefinisikan pasar bersangkutan, baik mengenai Pasar Produk maupun 

Pasar Geografis (wilayah), sesuai dengan kriteria sebagaimana ditentukan 

dalam Peraturan KPPU No. 3/2009.  
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16.24 Berdasarkan halaman 7 Laporan Dugaan Pelanggaran, Pasar Bersangkutan 

dalam perkara a quo didefinisikan oleh KPPU sebagai “pelayanan jasa 

kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait dengan bandar udara (ground 

handling secara umum dan layanan-layanan tambahannya yang terkait) untuk 

penerbangan tidak berjadwal (irregular flight) di bandar udara I Gusti 

Ngurah Rai – Denpasar, Propinsi Bali”. 

16.25 Bahwa terhadap hal tersebut, pendefinisian suatu Pasar Produk harus 

didasarkan pada kesamaan harga, fungsi dan karakteristik. Peraturan KPPU 

No. 3/2009 pada halaman 13-14 menyatakan: 

“.. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan, diantaranya dilakukan 

melalui pendekatan yang menggunakan elastisitas permintaan dan penawaran. 

Dalam prakteknya, Dalam perkembangan yang terjadi, pendekatan terhadap 

elastisitas permintaan dan penawaran dapat dilakukan melalui analisis 

preferensi konsumen, dengan menggunakan parameter utama sebagai alat 

pendekatan (proxy), yaitu harga, karakter dan kegunaan (fungsi) produk”.  

16.26 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pendefinisian Pasar Bersangkutan yang 

dilakukan oleh KPPU dalam perkara a quoadalah keliru karena menganggap 

pasar pelayanan (i) jasa kebandarudaraan dan pasar pelayanan (ii) jasa terkait 

dengan bandar udara merupakan satu pasar yang sama. 

16.27 Kedua pasar layanan jasa tersebut pada faktanya memiliki karakteristik dan 

fungsi yang sangat berbeda. Dari sisi regulasi, Pasal 232 ayat (2) dan (3) UU 

No. 1/2009  secara tegas menyatakan perbedaan kedua layanan jasa tersebut 

sebagai berikut: 

“(2) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos 

yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan: 

a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver 

parkir dan penyimpanan pesawat udara. 

b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos. 

c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan 

d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau 

bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.” 

“(3) Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b meliputi kegiatan: 

a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara 

di bandar udara, terdiri atas …. 
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b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan baran, 

terdiri atas … 

c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar 

udara, terdiri atas …” 

16.28 Tanggapan Terlapor I terhadap uraian pemenuhan unsur pasal 14 uu no. 

5/1999;  

Pasal 14 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa: 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 

bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yangn termasuk dalam 

rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian 

produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu 

rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek persaingan usaha  tidak sehat dan atau merugikan 

masyarakat. 

16.29 Berdasarkan ketentuan di atas, unsur-unsur Pasal 14 UU No. 5/1999  adalah 

sebagai berikut: 

a. Pelaku Usaha; 

b. Perjanjian; 

c. Pelaku usaha lain; 

d. Bertujuan untuk menguasai produksi; 

e. Barang/Jasa; 

f. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; dan 

g. Merugikan masyarakat. 

16.30 Unsur-unsur tersebut di atas bersifat kumulatif. Artinya, apabila terdapat salah 

satu unsur yang tidak terpenuhi maka tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 14 

UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti, Bahwa menurut terlapor I unsur  

bertujuan untuk menguasai produksi tidak terpenuhi Berdasarkan analisis tim 

Investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran, tim Investigator 

menyimpulkan terpenuhinya unsur “bertujuan untuk menguasai produksi” 

semata-mata didasarkan adanya perjanjian antara TERLAPOR I dan EJIyang 

mengakibatkan terkuasainya rangkaian proses penerbangan yang merupakan 

rangkaian proses produksi jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara. 

Terhadap analisis tersebut, perlu kami sampaikan bahwa dalam konteks 

penerapan Pasal 14 UU No. 5/1999, integrasi vertikal haruslah diartikan 

adanya pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi barang atau 

jasa. Apabila Pasal ini dikaitkan dengan kondisi TERLAPOR I dalam pasar 

bersangkutan, maka hal tersebut menjadi tidak relevan karena TERLAPOR I 
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pada saat ini adalah satu-satunya badan usaha dalam bentuk BUMN yang 

diberi kewenangan sebagai BUBU untuk menyediakan layanan jasa 

kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut menyebabkan 

terlapor I menjadi pelaku usaha monopolist dalam penyediaan jasa 

kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara di Kawasan Tengah dan Timur 

Indonesia. 

16.31 Unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi karena menurut analisis tim 

Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, pemenuhan unsur 

“persaingan usaha tidak sehat” dibuktikan dengan adanya hambatan bagi 

penyedia jasa ground handling yang telah existing (beroperasi) di bandar udara 

I Gusti Ngurah Rai untuk melayani penerbangan tidak berjadwal di GAT, 

faktanya penyedia jasa ground handling tetap dapat menyediakan jasa ground 

handling di GAT asalkan memiliki konsumen yang akan dilayaninya dan 

memenuhi ketentuan serta SOP yang ditentukan, baik oleh TERLAPOR I dan 

EJI, yang merupakan standar internasional yang harus dilaksanakan.  

16.32 Tanggapan Terlapor I terhadap uraian pemenuhan unsur pasal 17 uu no. 

5/1999, Pasal 17 ayat (1) UU No. 5/1999 menyatakan bahwa: 

Pelaku usaha dilarag melakukan penguasaan atas produksi danatau pemasaran 

barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli 

dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

Berdasarkan ketentuan di atas, unsur-unsur Pasal 17 UU No. 5/1999  adalah 

sebagai berikut: 

a. Pelaku Usaha; 

b. Penguasaan; 

c. Barang/Jasa; 

d. Praktik monopoli; dan 

e. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 

16.33 Kelima unsur tersebut di atas juga bersifat kumulatif. Artinya, apabila terdapat 

salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 

17 UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti. Unsur yang esensial dalam pasal ini 

adalah unsur “penguasaan”, unsur “praktik monopoli” dan “persaingan usaha 

tidak sehat”. Oleh karena itu, dalam Tanggapan ini kami hanya akan membahas 

unsur esensial yang dimaksud. Unsur praktik monopoli tidak terpenuhi karena 

tim Investigator mendasarkan pemenuhan unsur praktik monopoli dalam 

Perjanjian Kerjasama Usaha antara Terlapor I dan EJI pada tiga hal. Pertama, 
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praktik monopoli terbukti dilakukan oleh Terlapor I dikarenakan memberikan 

memberikan hak monopoli kepada EJI. 

16.34 Terhadap tuduhan tersebut, perlu disampaikan bahwa konteks kerjasama 

Terlapor I dan EJI bukan sebagai hubungan prinsipal dan vendor, namun harus 

dilihat sebagai hubungan dua pihak yang sejajar dimana kedua pihak sama-sama 

memiliki kontribusi dalam kerjasama tersebut. Dalam Perjanjian Kerjasama 

Usaha, khususnya dalam Pasal 6 dan 7 Perjanjian Kerjasama Usaha, 

dicantumkan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang pada pokoknya 

menunjukkan adanya pooling resources dimana Terlapor I memberikan sumber 

daya berupa sarana dan fasilitas kebandarudaraan sedangkan EJI berkontribusi 

pada konsep pengembangan fasilitas fisik GAT di Bandar Udara Internasional I 

Gusti Ngurah Rai, pembangunan sistem pelayanan di GAT agar memenuhi 

standar internasional, dan pemasaran GAT ke pengguna penerbangan privat 

dengan menggunakan jaringan pemasaran internasional yang dimilikinya. 

16.35 Analisis tim Investigator sebagaimana disampaikan pada Laporan Dugaan 

Pelanggaran secara keliru menyatakan adanya upaya Terlapor I untuk 

mengarahkan penggunaan GAT di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah 

Rai. Dalam kaitannya dengan penggunaan GAT di Bandar Udara Internasional I 

Gusti Ngurah Rai, TERLAPOR I sebagai BUBUyang memiliki kewenangan 

untuk melakukan pengaturan dalam wilayah bandar udara, memiliki 

kewenangan penuh untuk mengatur penggunaan seluruh fasilitas yang 

dimilikinya,yang berada dalam wilayah bandar udara, demi optimalisasi 

penggunaan fasilitas tersebut. Kewenangan ini diatur dalam UU No. 1/2009, 

khususnya Pasal 1 angka 43, Pasal 195, Pasal 203 ayat (1), Pasal 232 dan Pasal 

233. Selain itu, pengarahanan yang faktanya terjadi adalah bukan dalam konteks 

mengarahkan pengguna jasa EJI, namun mengarahkan pesawat privat untuk 

tidak parkir di apron utara melainkan di sisi selatan/GAT Bandar Udara 

Internasional I Gusti Ngurah Rai. Hal ini berdasarkan alasan operasional 

danketentuan internal TERLAPOR I, melalui Surat Nomor 

AP.I.S239/KB.03/2013/PD-B Tanggal 30 Agustus 2013, yang menentukan 

bahwa jenis pesawat unscheduled flight dengan MTOweight kurang dari/sama 

dengan 77 ton wajib menggunakan apron selatan/GAT. Hal ini bertujuan untuk 

optimalisasi apron dan terminal untuk penerbangan berjadwal di bandar udara I 

Gustri Ngurah Rai, yang dimana juga untuk mendukung optimalisasi layanan 

publik (penerbangan berjadwal) di apron utara.Keputusan TERLAPOR I untuk 

mengatur pembagian wilayah parkir antara pesawat niaga berjadwal dan pesawat 

privat tidak ada kaitannya sama sekali dengan hubungan komersial antara 
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Terlapor I dengan EJI sebagai pengelola GAT di Bandar Udara Internasional I 

Gusti Ngurah Rai. Dengan demikian, siaAPPun pihak yang mengelola GAT di 

Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai,TERLAPOR I akan tetap 

mengarahkan pesawat privat ke sisi selatan Bandar Udara Internasional I Gusti 

Ngurah Rai demi optimalisasi fasilitas bandar udara secara keseluruhan. Tujuan 

lain adanya pengarahan tersebut adalah untuk penyesuaian parking stand 

pesawat sesuai dengan kapasitas dan peruntukannya. Ada 6 peruntukanparking 

stand dengan karakteristik yang berbeda, yaitu VVIP, domestik, internasional, 

kargo, emergency (sisi selatan) dan general aviation (sisi selatan). Argumen lain 

yang digunakan oleh tim Investigator untuk membuktikan adanya praktik 

monopoli adalah adanya penguasaan pasar jasa ground handling dan layanan 

tambahan di GAT di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada 

faktanya,tidak ada penguasaan pasar jasa ground handling oleh TERLAPOR I 

dan/atau EJI. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha antara 

TERLAPOR I dan EJI,EJI tidak memiliki kemampuan untuk menghambat 

penyedia jasa ground handling karena pemilihan ground handling ditentukan 

oleh preferensi pengguna jasa GATdi Bandar Udara Internasional I Gusti 

Ngurah Rai.Dalam penunjukan penyedia jasa ground handling, TERLAPOR I 

memiliki standar tertentu yang sesuai denganstandar internasional (ISAGO) 

dalam penyediaan jasa ground handling yang berlaku di seluruh bandar 

udarayang menjadi tanggung jawab Terlapor I, termasuk GAT yang dikelola 

oleh EJI. 

16.36 Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi karena 

Argumen yang disampaikan tim Investigator dalam melakukan analisis 

pemenuhan unsur ini adalah adanya monopoly power yang dimiliki EJI  yang 

dimana monopoly power tersebut digunakan EJI untuk menaikkan harga secara 

tidak wajar/harga tidak kompetitif serta menimbulkan hambatan pasar serta 

diskriminatif bagi penyedia jasa ground handling. Terhadap tuduhan tim 

Investigasi tersebut, Tim Investigator sama sekali tidak memasukkan komparasi 

harga di dalam Laporan Dugaaan Pelanggaran. Dengan demikian, bagaimana 

tim Investigator dapat menentukan harga suatu layanan tidak wajar atau tidak 

kompetitif apabila tidak ada benchmark yang dilakukan tim Investigator dengan 

penyedia layanan serupa.Disamping itu, investigator tidak menyampaikan data 

investasi dan biaya operasi (unit cost) yang merupakan bagian yang sangat 

penting dari pembentukan harga suatu layanan. 
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16.37 Atas dasar fakta-fakta dan uraian yang telah disampaikan terlapor memohon 

kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang terhormat 

mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo sebagai berikut: 

1. Terlapor I tidak melakukan pelanggaran atas Pasal 14 UU No. 5/1999 

terkait dengan larangan melakukan integrasi vertikal yang dapat 

mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; -----  

2. Terlapor I tidak melakukan pelanggaran atas Pasal 17 UU No. 5/1999 

terkait dengan praktik monopoli yang dapat mengakibatkan praktik 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. ---------------------------------  

17. Menimbang bahwa pada tanggal 9 September 2014, Terlapor II menyerahkan 

Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal 

sebagai berikut (Vide bukti T6): --------------------------------------------------------------------  

17.1 Terlapor II menyatakan menolak dugaan-dugaan KPPU karena pokok-pokok 

pelanggaran yang diuraikan adalah salah dan keliru kecuali fakta-fakta yang 

sesuai dengan keadaannya; ---------------------------------------------------------------  

17.2 Kerjasama antara EJI dan API berawal dari prediksi peningkatan pelayanan di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai berdasarkan laporan kajian L&B research 

pada Juli 2011 bahwa Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai akan mengalami 

kepadatan (saturated) untuk fasilitas runways, taxiway, dan parking stand pada 

tahun 2016 di terminal utara yang mana pada saat itu digunakan baik untuk 

penerbangan berjadwal maupun penerbangan tidak berjadwal apabila API tidak 

melakukan tindakan apapun untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas tersebut. 

Kemudian berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf b Keputusan Direksi PT. 

Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.88/KB.03/2011 tentang Kegiatan 

Komersial Dan Pengembangan Usaha Di Lingkungan API (“Kepdir API No. 

88/2011”) (“Lampiran 4”), API dalam menyeleksi calon mitra usaha yang 

akan melakukan kegiatan usaha di lingkungan Bandar Udara dapat 

dilaksanakan dengan cara Penunjukan langsung untuk proposal kerjasama atas 

prakarsa eksternal. Sebagai penghargaan atas ide baik yang disampaikan oleh 

EAG untuk membantu memecahkan persoalan kepadatan di bandara I Gusti 

Ngurah Rai dan mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman EAG, API 

memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan EAG dengan cara 

penunjukan langsung; ---------------------------------------------------------------------  

17.3 Mengenai syarat-syarat calon Mitra Usaha yang dapat dilakukan metode 

Penunjukan Langsung didasarkan pada Lampiran I Point II angka 2 huruf (a) & 

(b) Kepdir API No. 88/2011 bahwa Penunjukan langsung dapat dilakukan 

apabila berdasarkan area komersial yang sudah ditetapkan Direksi untuk usaha 
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baru yang merupakan Prakarsa Eksternal (unsolicited)  dan calon mitra usaha 

yang memiliki ide baru / merupakan Prakarsa Eksternal (unsolicited) yang 

belum pernah ada di Bandar Udara atau API; -----------------------------------------  

17.4 Ruang lingkup  Perjanjian Kerja Sama tersebut menyatakan Ruang Lingkup 

Kerjasama antar Para Pihak: 

“AP.I memberikan hak eksklusif kepada EJI untuk mengoperasikan dan 

memberikan layanan khusus di GA Terminal untuk pesawat GA dan/atau 

penumpang selama jangka waktu Perjanjian yang meliputi namun tidak 

terbatas pada : 

a. Groundhandling : Marshailing, Block on-Block off, Aircraft Towing 

Services / Push Back Services, Aircraft Lavatory Services, Embarking-

disembarking, Loading-Unloading, Baggage and cabin services (porter), 

Aircraft Indoor Cleaning, Aircraft potable water services, Ground / Auxilliary 

Power Unit Supply, Air Start Truck Support, Air Conditioning Units, Refuelling 

Services, Crew and Passenger Facilities 

b. Terminal Management : VIP Lounge and Meeting Room Facilities, On 

Site CIQ Services; Flight Plan and Meteorological Services 

c. Property Management : Line Maintenance 

d. Passengers and crew Land Transportation 

e. Passengers and Crew Acommodation 

f. Aircraft Security 

g. Catering 

h. Dan Kegiatan-Kegiatan tambahan lain yang disepakati para pihak. 

17.5 Kewenangan API sebagai Badan Usaha Bandar Udara juga terlihat dalam Pasal 

233 ayat (1) yang menyatakan “pelayanan jasa kebandarudaraan dapat 

diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) untuk bandar 

udara yang diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin dari Menteri 

dan Pasal 233 ayat (4) yang menyatakan, “pelayanan jasa terkait dengan 

Bandar Udara dapat diselenggarakan oleh seorang perseorangan warga 

negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.” 

17.6 Berkenaan dengan kewenangan API dalam melakukan kerjasama bandar udara, 

maka tidak dapat dilepaskan dari Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang No. 1 

Tahun 2009 jo. Pasal 30 PP Nomor 70 tahun 2001 yang pada prinsipnya 

menentukan bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan merupakan tanggung 

jawab dari BUBU yang tidak dapat dialihkan. Namun demikian, dalam 

melaksanakan kegiatannya, BUBU dapat melakukan kerjasama dengan pihak 

lain sepanjang pihak lain tersebut memiliki kemampuan dan kompetensi dalam 
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melakukan pelayanan jasa kebandar udaraan. Perlu diperhatikan bahwa 

tanggungjawab atas pelayanan kebandarudaraan tersebut masih tetap dibawah 

hak dan wewenang BUBU dan, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Lebih 

jauh, dengan merujuk pada Keputusan Direksi API Nomor 

KEP.88/KB.03/2011 tentang Kegiatan Komersial dan Pengembangan Usaha di 

Lingkungan, API dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (mitra 

usaha/mitra strategis).Dengan demikian, penunjukan EJI merupakan salah satu 

bentuk pelaksanaan kewenangan API dalam pengusahaan di bandar udara 

khususnya pelayanan jasa terkait dengan Bandar Udara dalam bentuk kerja 

sama dengan badan hukum Indonesia (PMA) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 233 ayat (4); -------------------------------------------------------------------------  

17.7 Bentuk kerja sama antara EJI dan API tidak menghilangkan atau mengalihkan 

kewenangan API sebagai BUBU tetapi hanya sebagai pemberian hak eksklusif 

kepada EJI; ----------------------------------------------------------------------------------  

17.8 Adapun penggunaan fasilitas bandar udara,baik untuk penerbangan niaga dan 

privat, mengakibatkan terjadinya kerugian sosial (welfare loss) akibat 

inefisiensi alokasi (allocative inefficiency) dalam penggunaan fasilitas-fasilitas 

yang sebenarnya adalah fasilitas umum di bagian utara bandar udara. Akibat 

dari penggunaan fasilitas yang ada untuk penerbangan niaga dan privat, maka: 

a. Penggunaan fasilitas apron menjadi tidak efisien 

b. Pelayanan yang tidak maksimal kepada penumpang penerbangan privat 

17.9 Dengan hak eksklusif yang diberikan API kepada EJI untuk mengoperasikan 

dan melakukan layanan khusus di GA Terminal di apron selatan Bandar Udara 

I Gusti Ngurah Rai, pengoperasian semua kegiatan ground handling di apron 

selatan merupakan tanggung jawab EJI. Namun dengan adanya hak eksklusif 

tersebut, tidak ada hambatan bagi kompetitor/pelaku usaha lain yang bergerak 

dalam bidang usaha pelayanan  jasa ground handling karena pada faktanya 

para ground handler lainnya tetap dapat beroperasi dengan syarat memiliki 

konsumen dan memenuhi ketentuan dan standar SOP yang telah ditentukan; ----  

  

17.10 Unsur perjanjian dalam Pasal 14 UU No 5 tahun 1999 tidak terpenuhi karena 

Apabila siklus penerbangan direlevansikan dengan ruang lingkup kerja sama 

antara API dengan EJI maka cakupannya telah meliputi seluruh siklus utama 

penerbangan (untuk penerbangan tidak berjadwal/Irregular Flight) kecuali 

In-Flight karena hanya dilakukan oleh perusahaan penerbangan (airlines) 

selanjutnya apabila siklus penerbangan tersebut direlevansikan dengan jasa-

jasa utama dalam kegiatan pengusahaan sebagaimana diatur dalam UU 
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Nomor 1 Tahun 2009, maka ruang lingkup kerja sama yang dilakukan antara 

API dengan EJI telah mengakibatkan terkuasainya rangkaian proses 

penerbangan yang merupakan rangkaian proses produksi jasa 

kebandarudaraan dan jasa terkait dengan bandar udara. Dengan demikian, 

unsur adanya "Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah 

produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu 

yang mana setiap rangkaian produksi rnerupakan hasil pengolahan atau 

proses lanjutan, balk dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung 

“tidak terpenuhi dan telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku”. 

17.11 Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan  usaha tidak sehat dan atau 

merugikan masyarakat" adalah tidak terpenuhi dan telah sesuai dengan 

perundang undangan yang berlaku karena AP I mengambil kembali haknya 

yang dilindungi UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan untuk secara 

penuh mengelola terminal dan apron selatan di bali secara End to End dan 

memerintahkan EJI untuk melaksanakannya;  

17.12 Unsur mengakibatkan praktek monopoli Pasal 17 UU No 5 tahun 1999  

tidak terpenuhi karena hal ini merupakan bentuk perpanjangan tangan API 

sebagai badan usaha yang diberi kewenangan sebagai BUBU untuk 

menyediakan layanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara. 

17.13 Atas dasar fakta-fakta dan uraian yang kami sampaikan dari Bagian I sampai 

dengan Bagian III, kami mohon Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

yang terhormat mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo sebagai 

berikut: 

1.  EJI/ Terlapor II tidak melakukan pelanggaran atas Pasal 14 UU No. 

5/1999 terkait dengan larangan melakukan integrasi vertikal yang dapat 

mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

2.   EJI/ Terlapor II tidak melakukan pelanggaran atas Pasal 17 UU No. 

5/1999 terkait dengan praktik monopoli yang dapat mengakibatkan praktik 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi III tersebut dihadiri oleh Investigator, 

Terlapor I dan  Terlapor II (Vide bukti B3); ---------------------------------------------------  

19. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi 

menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat 

Komisi; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

20. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan 

Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan 

terhadap Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014; ---------------------------------------------------  
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21. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi 

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 49/KPPU/Pen/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 

tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014 (Vide bukti A17); ----  

22. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan 

Keputusan Komisi Nomor 120/KPPU/Kep/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara 

Nomor 13/KPPU-I/2014 (Vide bukti A18); ---------------------------------------------------  

23. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014 menerbitkan 

Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 45/KMK/Kep/X/2014  tentang Jangka Waktu 

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu 

paling lama 60 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2014 (Vide bukti A21); ---------------------------------------  

24. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan 

Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis 

Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang 

Majelis Komisi kepada para Terlapor (Vide bukti A22 , A23, A24, A25, A26); --------  

25. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan 

atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; --------------------  

1.1 Invoice penggunaan GAT EJI dengan konsumen maskapai asing (Vide bukti I5); 

1.2 Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 1998 tentang tarif 

pelayanan jasa kebandarudaraan (Vide bukti I6); -----------------------------------  

1.3 Invoice GAT EJI untuk PT Travira Air (Vide bukti I7); ---------------------------  

1.4 Korespondensi Email PT NAC dengan EJI terkait Schedule Flight dengan 

lampiran Invoice (Vide bukti I8); ------------------------------------------------------  

1.5 Printout Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asi 

Pudjiastuti Aviation dari KEMENKUMHAM (Vide bukti I9); -------------------  

1.6 Invoice GAT untuk Gapura Angkasa (Vide bukti I11); ----------------------------  

1.7 Invoice GAT untuk Indonesia Transport & Infrastructure (Vide bukti I12); ----  

1.8 Perjanjian kerjasama handling antara PT Gapura Angkasa dan PT Execujet 

Indonesia (Vide bukti I13) -------------------------------------------------------------- ; 

1.9 Invoice GAT untuk PT Kharisma Bahana Aviasi (Vide bukti I14); --------------  

1.10 Invoice GAT untuk Cesna Aircraft Company C/O SRB (Vide bukti I15); ------  

1.11 Invoice GAT untuk Experience Aviation C/O GAT (Vide bukti I16); -----------  

1.12 1 Bundel Korespondensi Email dari Susy Air beserta Invoice penggunaan GAT 

di ngurah RAI (Vide bukti I17); -------------------------------------------------------  

1.13 Dokumen Penyelidikan Investigator (Vide bukti I18); -----------------------------  

1.14 Dokumen Penyelidikan Investigator KPD KPPU Surabaya (Vide bukti I19); --  
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1.15 Dokumen Penyelidikan Investigator (Vide bukti I20); -----------------------------  

1.16 Data Traffic Penerbangan Tidak Berjadwal tahun 2014 (Vide bukti I21); ------  

1.17 Data Traffic Penerbangan Tidak Berjadwal tahun 2013 (Vide bukti I22); ------  

1.18 Data Traffic Penerbangan Tidak Berjadwal tahun 2012 (Vide bukti I23); ------  

26. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan 

atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (PT Angkasa Pura I) sebagai berikut; ----  

1.19 Surat Kuasa Terlapor I PT Angkasa Pura I (Vide bukti T1); ----------------------  

1.20 Surat Permohonan Penundaan Penyampaian Tanggapan dari Terlapor I PT 

Angkasa Pura I (Vide bukti T3); -------------------------------------------------------  

1.21 SK Direksi Angkasa Pura I terkait penunjukan Herry AY Sikado sebagai GM 

ngurah Rai (Vide bukti T10); -----------------------------------------------------------  

1.22 Persetujuan Perubahaan Tarif GAT di Bandara Ngurah Rai oleh PT Angkasa 

Pura (Vide bukti T12); ------------------------------------------------------------------  

1.23 Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I tentang Organissi dan Tata Kerja PT 

Angkasa Pura I (Vide bukti T13); -----------------------------------------------------  

1.24 Printout Slideshow terkait Profil GAT di Bandara Ngurah Rai (Vide bukti T14);

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1.25 Laporan Keuangan PT Angkasa Pura I Per 2012/2013 (Vide bukti T15); -------  

1.26 Bukti Pelaksanaan Tender internasional oleh PT Angkasa Pura I (Vide bukti 

T16); ---------------------------------------------------------------------------------------  

1.27 Invoice Ground Handling Sebelum dan sesudah adanya PT Execujet Indonesia 

(Vide bukti T17); -------------------------------------------------------------------------  

1.28 Daftar Hadir Sosialisasi GAT di Hotel Patra Jasa Bali (Vide bukti T18); -------  

1.29 Rekap data Iregular Flight Domestik dan Irregular Flight Internasional 2010-

2015 (Vide bukti T19); ------------------------------------------------------------------  

1.30 Data CSI Yang Menunjukkan Adanya Perbaikan Indeks Kepuasan Pelanggan 

dan Peringkat (Vide bukti T21); -------------------------------------------------------  

1.31 Pengertian dan Perbedaan Revenue Share dan Konsesi Beserta Penerapan dan 

Contoh (Vide bukti T22); ---------------------------------------------------------------  

1.32 Fotocopy Keputusan direksi AP Nomor 100 dan Keputusan direksi AP Nomor 

88 (Vide bukti T23); ---------------------------------------------------------------------  

1.33 Printout Pengertian Irregular dan Irregular Flight berdasarkan Peraturan 

Perundang undangan (Vide bukti T24);-----------------------------------------------  

1.34 Kewenangan Absolut Bandar Udara (Menurut ICAO) (Vide bukti T25); -------  

1.35 Data Penanganan yang membuktikan bahwa perusahaan Ground Handling Tetap 

Beroperasi (Vide bukti T26); -----------------------------------------------------------  
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1.36 Dasar Hukum EJI beroperasi dan menjadi Mitra Angkasapura (Vide bukti T27);

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1.37 Uraian Tentang Biaya GAT yang membentuk Tarif (Vide bukti T28); ----------  

1.38 Surat koreksian Edaran dari GM AP I (Vide bukti T31); --------------------------  

1.39 Aircraft data di Bandara I gusti Ngurah rai (Vide bukti T33); --------------------  

1.40 Perubahan anggaran dasar perseroan tahun 2008 PT Angkasa Pura I (Vide bukti 

T34); ---------------------------------------------------------------------------------------  

1.41 Perubahan anggaran dasar perseroan tahun 2010 PT Angkasa Pura I (Vide bukti 

T35); ---------------------------------------------------------------------------------------  

1.42 Evaluasi Kerjasama Usaha Pengelolaan GAT (Vide bukti T36); -----------------  

1.43 Business Plan Bali GAT (Vide bukti T37); ------------------------------------------  

1.44 File Bali GAT- EAG (Vide bukti T38);-----------------------------------------------  

1.45 Letter From EAG to AP I private terminal Management (Vide bukti T39); ----  

1.46 Reposisi dan restrukturisasi bisnis PT Angkasa Pura I (Vide bukti T40); -------  

1.47 Pemberitahuan dari AP I terkait Apron selatan (Vide bukti T41); ----------------  

27. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan 

atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (PT Execujet Indonesia) sebagai berikut; 

1.48 Surat Permohonan Penundaan Penyampaian Tanggapan dari Terlapor II PT 

Execujet Indonesia (Vide bukti T4); --------------------------------------------------  

1.49 Consumer Service Satisfaction Result Oct.2014 PT Execujet indonesia (Vide 

bukti T11); --------------------------------------------------------------------------------  

1.50 Salinan Brosur Execujet Aviation Group (Vide bukti T20.1); --------------------  

1.51 Salinan Akta Pendirian PT Execujet Indonesia (Vide bukti T20.2); -------------  

1.52 Salinan Ngurah Rai Airport Capacity Assessment (Vide bukti T20.3); ----------  

1.53 Salinan Keputusan Direksi PT AP I (Persero) No.Kep.88/KB.03/2011 Tentang 

Kegiatan Komersial dan Pengembangan Usaha di Lingkungan PT AP I (Persero) 

(Vide bukti T20.4) -----------------------------------------------------------------------  

1.54 Salinan Memorandum of Cooperatioan antara PT AP I dengan PT EJI (Vide 

bukti T20.5) -------------------------------------------------------------------------------  

1.55 Laporan Keuangan PT Execujet Indonesia per 31 December 2014 (Vide bukti 

T42); ---------------------------------------------------------------------------------------  

1.56 Keputusan Kepala BKPM Nomor 1120/1/IU/PMA/2014 Tentang Izin Usaha 

Jasa Kebandarudaraan Penanaman Modal Asing PT EJI (Vide bukti T43); ----  

1.57 Private Terminal Draft Business Plan (Vide bukti T44); ---------------------------  

1.58 GAT Aircraft Movement (Vide bukti T45); ------------------------------------------  

28. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Airfast 
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Indonesia, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut 

(Vide bukti B4);----------------------------------------------------------------------------------------  

28.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Erlangga Suryadarma selaku Direktur PT 

Airfast Indonesia; ------------------------------------------------------------------------------  

28.2 Bahwa saksi menjelaskan kronologis pengalaman saksi terkait GAT di Bali adalah 

setelah dilaksanakan forum APEC di Bali, saksi mengadakan penerbangan carter 

ke Bali, saksi terkejut ketika tower memerintahkan saksi parkir di terminal khusus 

di Selatan Bandara Ngurah Rai. Saksi baru tahu ada perusahaan yang memberikan 

pelayanan untuk penerbangan eksekutif (PT Execujet Indonesia). Dalam dunia 

penerbangan, sebenarnya pelayanan seperti itu wajar, saksi pun sering mengalami 

hal seperti itu. Yang membuat saksi terkejut adalah Pertama saksi tidak tahu 

eksistensi perusahaan ini (PT Execujet Indonesia), tidak memperkenalkan diri 

terlebih dahulu, namun langsung mengklaim bahwa merekalah yang 

mengusahakan kegiatan ground handling; -------------------------------------------------  

28.3 Bahwa saksi menjelaskan, selama ini mempunyai kontrak sendiri untuk 

penanganan ground handling, saksi merasa bingung dengan keberadaan GAT PT 

Execujet Indonesia; ----------------------------------------------------------------------------  

28.4 Bahwa atas kejadian tersebut, saksi lalu berkumpul di asosiasi (INACA) untuk 

membahas masalah terkait; -------------------------------------------------------------------  

28.5 Bahwa saksi tidak tahu, mengapa tiba-tiba diperintahkan untuk membelokkan 

pesawat saksi ke apron selatan yang dikelola PT Execujet Indonesia, menurut 

saksi hal ini cenderung dipaksakan dan saksi terpaksa menggunakan perusahaan 

FBO (PT Execujet Indonesia ) tersebut; ----------------------------------------------------  

28.6 Bahwa saksi melalui INACA pernah berbicara dengan salah satu pejabat di 

Kementerian Perhubungan (Pak Cahyono), beliau menjelaskan beberapa poin 

terkait kegiatan Ground Handling, diantaranya adalah bahwa tidak boleh ada 

monopoli, dan tidak boleh menggunakan mata uang selain rupiah dalam 

pemungutan tarifnya; --------------------------------------------------------------------------  

28.7 Bahwa saksi menjelaskan bahwa di bisnis jasa penerbangan ada beberapa jenis 

airline, diantaranya komersil, corporate, dan private. Pengguna pesawat private 

misalnya Prabowo Subianto, Oesman Sapta, dan dalam operasional tersebut jelas 

mempunyai prosedur tersendiri; -------------------------------------------------------------  

28.8 Bahwa saksi menjelaskan rekan perusahaan saksi yaitu PT Susi Air ketika 

menggunakan FBO disana jelas merugi karena biayanya cukup tinggi, terkait hal 

ini saksi berharap sebaiknya bebas memilih FBO dan tidak dipaksakan harus 

pakai perusahaan tertentu sebagaimana praktek pada zaman Orde Baru terdahulu; -  
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28.9 Bahwa saksi menjelaskan ada beberapa perusahaan FBO di bandara diantaranya 

Gapura Angkasa, Jasa Angkasa Semesta, Koperasi perhubungan udara juga ada; --  

28.10 Bahwa saksi menjelaskan, sebelum adanya GAT terminal di Ngurah Rai, saksi 

biasanya bebas memilih jasa FBO; ----------------------------------------------------------  

28.11 Bahwa saksi menjelaskan apabila pesawat carter mendarat di Bandara I Gusti 

Ngurah Rai  wajib menggunakan jasa PT. Execujet Indonesia (EJI); ------------------  

28.12 Bahwa sebelum adanya  PT. Execujet Indonesia (EJI), pesawat saksi biasa 

menggunakan jasa JAS (PT. Jasa Angkasa Semesta);------------------------------------  

28.13 Bahwa menurut saksi, konsep FBO milik PT. Execujet Indonesia (EJI) merupakan 

yang pertama di Indonesia; -------------------------------------------------------------------  

28.14 Bahwa menurut saksi , biaya operasional yang harus ditanggung menjadi naik 

karena sebelumnya sudah diperkirakan (perhitungan sebelum adanya PT Execujet 

Indonesia) namun karena keterpaksaan memakai PT Execujet Indonesia biaya 

akhirnya diluar perkiraan; --------------------------------------------------------------------  

28.15 Bahwa perusahaan saksi juga memiliki kontrak dengan PT Freeport Indonesia, 

operasionalnya seperti maskapai airline biasa, carter operate airline khusus hanya 

untuk corporate; --------------------------------------------------------------------------------  

28.16 Bahwa saksi menjelaskan, PT Airfast Indonesia berdiri sejak tahun 1971 sesuai 

Dekrit Presiden tahun 1971, PT Airfast Indonesia diberikan izin untuk mendirikan 

Air Carter di Indonesia, dengan syarat harus join venture agar terjadi alih 

teknologi, operasional PT Airfast Indonesia bukan saja di Indonesia, tetapi sudah 

level Internasional mulai dari Sudan, Kamboja ,Laos dan berbagai Negara lain; ----  

28.17 Bahwa untuk frekuensi penerbangan ke Bali, karena sifatnya carter jadi tidak 

tetap, khusus untuk kontrak dengan PT. Freeport Indonesia (sewa) bisa 3 kali 

seminggu; ---------------------------------------------------------------------------------------  

28.18 Bahwa PT Airfast Indonesia  sudah beroperasi di Bali sejak dari 1971 dan dalam 

menggunakanperusahaan penyedia jasa FBO tergantung kebutuhan dan 

permintaan klien; ------------------------------------------------------------------------------  

28.19 Bahwa mekanisme teknis ketika pesawat akan mendarat, sebelum landing 

diberitahu oleh tower (ATC) untuk mendarat di tempat yang sudah ditentukan; ----  

28.20 Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada PT Airfast Indonesia 

mengenai ketentuan baru dari PT Angkasa Pura I perihal GAT apron selatan 

(masuk ke GAT Terminal yang dikelola PT Execujet Indonesia); ---------------------  

28.21 Bahwa saksi menjelaskan sebelum dan sesudah menggunakan PT Execujet 

Indonesia menurut saksi tidak banyak berbeda kualitas pelayanannya; ---------------  
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28.22 Saksi mendapatkan invoice dari PT Execujet Indonesia berupa tagihan landing fee 

dan parking fee, saksi mempertanyakan hal tersebut, mengingat tagihan itu masuk 

ke pendapatan negara, apakah dibenarkan dipungut oelh pihak ketiga; ---------------  

28.23 Bahwa meurut saksi, kegiatan PT Execujet Indonesia di Apron Selatan tidak 

dilakukan sosialisasi kepada saksi selaku pengguna jasa kebandarudaraan; ----------  

28.24 Bahwa dengan kualitas pelayanan yang sama, pelayanan dari PT Execujet 

Indonesia dibandingkan dengan perusahaan Ground Handling sebelumnya 

diperumpamakan harga sebelumnya dibawah 1000$ dan setelah adanya PT 

Execujet Indonesia di kisaran 5000-6000$; ------------------------------------------------  

28.25 Bahwa menurut saksi, kualitas pelayanan PT Execujet Indonesia masih 

menggunakan fasilitas yang biasa, jika ingin menggunakan konsep FBO harusnya 

dengan cara-cara yang lebih elegan, tidak dengan cara yang arogan; ------------------  

28.26 Bahwa untuk saat ini frekuensi pesawat milik PT. Airfast Indonesia dengan tujuan 

ke Bali di stop (penerbangan ke Bali), dengan pertimbangan agar tidak terjadi 

perselisihan dengan klien terkait masalah harga, kenaikan tarif menurut saksi 

harus ada aturannya tersendiri; --------------------------------------------------------------  

28.27 Bahwa saksi menjelaskan ada sekitar 20 anggota perusahaan pesawat carter di 

INACA; -----------------------------------------------------------------------------------------  

28.28 Bahwa terkait biaya jasa FBO di Bandara Halim Perdana kusuma dan Ngurah Rai 

di Bali Per kilometernya ada chargenya dan itu ditetapkan oleh negara, 

berdasarkan berat pesawat, ada tabelnya juga; --------------------------------------------  

28.29 Bahwa saksi menjelaskan, untuk biaya ground handling PT Jasa Angkasa 

Semesta di Jakarta dan Denpasar itu sama harganya, ground handling paling besar 

bisa 10 juta /$1000; ----------------------------------------------------------------------------  

28.30 Bahwa saksi bukan hanya menilai komponen yang di charge, tapi prinsip-prinsip 

pelayanan FBO di seluruh dunia tidak begitu (GAT PT Execujet Indonesia), ada 

aturan mainnya sehingga perusahaan carter tidak pusing jika harus ke Paris , 

London, dsb.; -----------------------------------------------------------------------------------  

28.31 Bahwa jumlah pesawat yang bisa parkir di Apron selatan apabila type venom 

mungkin 3 unit, kalau gulfstream mungkin 5 unit; ---------------------------------------  

28.32 Bahwa sepengetahuan saksi, FBO tidak selalu mendapatkan service yang 

premium, kadang ada yang murah, menengah hingga mahal sekali; -------------------  

28.33 Bahwa menurut saksi di Indonesia tidak ada GAT dengan standar seperti halnya 

FBO di luar negeri; ----------------------------------------------------------------------------  

28.34 Bahwa saksi belum pernah melihat terminal GAT yang baru secara langsung di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai; ----------------------------------------------------------  
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28.35 Bahwa saksi tidak tahu bahwa terminal yang digunakan sekarang adalah bersifat 

sementara, yang saksi tahu adalah bahwa FBO harus ada izin dari Perhubungan 

Udara berdasarkan ketentuan dari Annex 14 IPO; ----------------------------------------  

28.36 Bahwa saat pesawat carter disewa oleh Surya Paloh, perusahaan yang  

mengerjakan ground handling adalah perusahaan ground handling biasa, 

kemudian tiba-tiba ada invoice dari PT Execujet Indonesia; ----------------------------  

28.37 Bahwa jasa yang saksi bayarkan kepada perusahaan Ground Handling (GH) PT 

Execujet Indonesia apabila dibandingkan dengan Ground Handling sebelumnya 

dirasa lebih mahal; -----------------------------------------------------------------------------  

28.38 Bahwa FBO luar negeri lebih simple, dia menanyakan kebutuhan saksi apa, 

pembayaran bagaimana, nanti tingaal diurus pembayarannya; -------------------------  

28.39 Bahwa menurut saksi, pesawat yang diarahkan ke apron selatan adalah 

penerbangan irregular flight (tidak berjadwal); -------------------------------------------  

28.40 Bahwa menurut saksi, pesawat Irregular flight lama parkirnya berbeda beda 

tergantung permintaan konsumen; ----------------------------------------------------------  

28.41 Bahwa untuk praktek di luar negeri dalam carter service, apronnya tergantung 

lapangan terbangnya dan ada bukunya yang menjelaskan mengenai hal itu ; --------  

28.42 Bahwa menurut saksi, FBO itu diciptakan untuk corporate; ----------------------------  

28.43 Bahwa menurut saksi untuk ground handling di Bali saat ini,  tidak ada pilihan 

penyedia jasa ground handling untuk saksi, meskipun mempunyai kontrak dengan 

Jasa Angkasa Semesta tapi yang megeluarkan Invoice PT Execujet Indonesia; -----  

28.44 Bahwa yang menentukan FBO sudah berstandar internasional ada dari Amerika 

FAA salah satunya.; ---------------------------------------------------------------------------  

28.45 Untuk transaksi landing fee, parking fee dengan PT Angkasa pura I yang pada 

saat itu di charge oleh PT Execujet Indonesia tidak ada pemberitahuan 

sebelumnya dari PT Angkasa Pura I bahwa ada perubahan penanganan ground 

handling; ----------------------------------------------------------------------------------------  

28.46 Bahwa menurut saksi untuk jenis pesawat MD Doughlas dengan kapasitas 5 

penumpang dengan tagihan dari PT Execujet Indonesia $5000 dirasakan lebih 

mahal; -------------------------------------------------------------------------------------------  

29. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur PT Travira Air, yang 

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B6); 

29.1 Bahwa majelis komisi memeriksa Agung Pribadi selaku Chief FOO (Flight 

Operation Officer)  PT Travira Air; ---------------------------------------------------------  
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29.2 Bahwa saksi PT Travira Air menyelenggarakan bisnis jasa carter pesawat dan 

helikopter, dengan kantor perwakilan di Jakarta, Balikpapan Denpasar dan 

Ambon; ------------------------------------------------------------------------------------------  

29.3 Bahwa PT Travira Air kurang lebih memiliki 30 unit maskapai berupa pesawat 

dan helicopter, yang sudah beroperasi lebih dari 5 tahun di Denpasar; ----------------  

29.4 Bahwa PT Travira beroperasi sejak tahun 2002 (sejak berubah nama), sebelumnya 

pada tahun 2000 Travira bergerak di jasa General Aviation dengan nama Trans 

Avia; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

29.5  Bahwa selama beroperasi di Bali dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun, 

sebenarnya tidak ada masalah karena PT Travira mempunyai perusahaan ground 

handling sendiri dan sudah mengantongi izin dari pemerintah/ Kementerian 

Perhubungan, namun  sejak ada aturan baru yang menyatakan bahwa perusahaan 

carter tidak boleh mengurus ground handling sendiri, maka sejak tahun 2011 PT 

Travira memiliki divisi lain khusus ground handling; ------------------------------------  

29.6 Bahwa menurut keterangan saksi pengguna jasa carter berasal dari Perusahaan 

dan perorangan, biasanya dicarter oleh Oil Company dan Mining; --------------------  

29.7 Bahwa menurut keterangan saksi, tujuan carter  biasanya untuk melakukan 

survey, transport penumpang perusahaan dari airport besar ke airport kecil atau ke 

site/lokasi; ---------------------------------------------------------------------------------------  

29.8 Bahwa menurut keterangan saksi seluruh armada pesawat yang dimiliki saksi  bisa 

melakukan take off dan landing di semua landasan, kecuali landasan milik militer;  

29.9 Bahwa menurut keterangan saksi, Travira ground handling hanya menghandle 

pesawat PT Travira Air saja karena ada syarat yang disesuaikan dengan keinginan 

customer; ----------------------------------------------------------------------------------------  

29.10 Bahwa prinsipnya saksi tetap mengawasi kegiatan ground handling maskapai 

perusahaannya, intinya berdasarkan tagihan dari PT Execujet Indonesia, saksi 

keberatan karena tidak wajar, selain itu pembayaran dengan satuan US$ dollar 

yang tidak sesuai dengan KM 51 dari Kementerian Perhubungan; --------------------  

29.11 Bahwa setelah tanggal 4 Oktober 2011, sebenarnya perusahaan saksi punya 

fasilitas ground handling sendiri di utara yang pada akhirnya Pesawat Travira Air 

mendapat pengecualian khusus  untuk yang basenya di Bali boleh parkir di apron 

utara, namun kalau yang dari Jakarta harus parkir di apron selatan; -------------------  

29.12 Bahwa menurut keterangan saksi tarif Ground Handling dari JAS atau Gapura 

Angkasa  paling mahal 2,5 juta, tetapi dari PT Execujet Indonesia ada tagihan 

sampai 3000 $, dan yang memberatkan tagihan  adalah komponen GAT Fee 

sebesar 3189 $ yang sebenarnya tidak dipakai, ini ditagih dari pihak PT Execujet.; 
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29.13 Bahwa didalam ijin Ground handling yang dimiliki Travira, areanya hanya 

disebutkan wilayah Bali, tidak ada keterangan apron utara atau apron selatan; ------  

29.14 Bahwa menurut keterangan saksi, teknis setelah pesawat landing kemudian akan 

diarahkan oleh Air Traffic Control; ---------------------------------------------------------  

29.15 Bahwa PT Travira melakukan pengawasan sendiri mulai dari bagasi serta 

pelayanan kendaraan dilakukan handling sendiri untuk seluruh pesawat PT 

Travira; ------------------------------------------------------------------------------------------  

29.16 Bahwa menurut keterangan saksi, kurang lebih 80 % pengawasan dilakukan 

sendiri, hal itu dilakukan karena menurut staff  perusahaan yang bertugas di 

Apron Selatan, belum ada fasilitas yang disediakan PT Execujet Indonesia; ---------  

29.17 Bahwa menurut saksi, fasilitas GAT PT Execujet Indonesia tidak ada yang luar 

biasa, menurutnya sama saja; ----------------------------------------------------------------  

29.18 Bahwa prosedur teknis untuk pesawat tidak berjadwal, sebelum penumpang 

terbang juga dilakukan cek in; ---------------------------------------------------------------  

29.19 Bahwa saksi pernah menyampaikan keberatan terkait masalah ini ke INACA di 

Jakarta, di Denpasar sudah ke Angkasa Pura I dan ke Otoritas Bandara Ngurah 

Rai; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

29.20 Bahwa sejauh ini, atas keberatan yang disampaikan saksi, belum ada respon 

positif terhadap keberatan tersebut; ---------------------------------------------------------  

29.21 Bahwa jasa handling yang dikerjakan PT Travira ada jasa passengers dan Cargo, 

ground handling hanya menangani khusus untuk maskapai travira sendiri bukan 

umum; -------------------------------------------------------------------------------------------  

29.22 Bahwa selama ini yang diantar ke Denpasar adalah owner PT Travira Air, owner 

yang merasa keberatan. Tagihan untuk Pesawat kecil 1200 US$ per jam; ------------  

29.23 Bahwa saksi menjelaskan jika service Ground Handling biayanya sangat besar 

maka didalam perhitungan bisnis tidak menguntungkan; --------------------------------  

29.24 Bahwa saksi menjelaskan baru mengetahui keberadaan PT Execujet Indonesia 

setelah adanya surat edaran dari GM Angkasa Pura I; -----------------------------------  

29.25 Bahwa mekanisme pengajuan izin ground handling melalui Dirjen Perhubungan 

udara, syaratnya harus mempunyai persyaratan yang diperlukan, kemudian 

dilakukan evaluasi dari tim Dirjen Perhubungan udara, kemudian diperoleh 

sertifikat ground handling, dengan jangka waktu kurang lebih 1 tahun; --------------  

29.26 Bahwa PT Travira Air tidak mengontak PT Execujet Indonesia karena sudah 

mempunyai divisi ground handling sendiri; -----------------------------------------------  

29.27 Bahwa ground handling di Bali  apabila dibandingkan ground handling di bandara 

Juanda Surabaya,  untuk pesawat yang sama biayanya sekitar 2,5 juta dengan 

fasilitas yang baik; -----------------------------------------------------------------------------  
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29.28 Bahwa menurut saksi, jasa kebandarudaraan tidak hanya Ground Handling, ada 

perbengkelan ,pergudangan, pelayanan penumpang dan bagasi, penanganan cargo 

cost dan lain lain; ------------------------------------------------------------------------------  

29.29 Bahwa menurut saksi, kegiatan Ground Handling adalah mulai dari pesawat 

datang sampai pesawat kembali terbang; ---------------------------------------------------  

29.30 Bahwa menurut saksi, kalau di luar negeri perkembangan non aerotical revenue 

menjadi primadona, kalau di Indonesia tidak; ---------------------------------------------  

29.31 Bahwa menurut saksi, semua bandara idealnya akan penuh, tetapi ada slot yang 

bisa diatur sesuai dengan kepadataan, parking slot masing masing pesawat ada 

ukurannya sendiri, di airport sudah di plot, sudah dibagi bagi areanya; ---------------  

29.32 Bahwa pemakaian landasannya biasa diatur, jika pesawat hanya drop 30-40 menit 

biasanya berangkat lagi, jika apron kosong pesawat stay; -------------------------------  

29.33 Bahwa saksi tidak tahu bahwa apron selatan sifatnya sementara, seharusnya kalau 

sementara maskapai tidak di charge; --------------------------------------------------------  

29.34 Bahwa Hanggar tidak disediakan PT Execujet indonesia, Travira punya hangar 

sendiri, perbengkelan pesawat udara tidak disediakan execujet, Travira memiliki 

sendiri di Bandara  Halim Perdana Kusuma, tetapi ada juga di Ngurah Rai, 

pergudangan, catering, pelayanan teknis, pelayanan penumpang bagasi, 

penerbangan cargo dan cost; -----------------------------------------------------------------  

29.35 Bahwa perwakilan PT Travira di Bali adalah untuk melakukan aktifitas Ground 

Handling operasional pesawat PT Travira; ------------------------------------------------  

29.36 Bahwa terkait tagihan handling PT Travira, ground handling hanyalah bagian 

kecil, istilahnya hal yang gratis untuk klien; -----------------------------------------------  

29.37 Bahwa apabila untuk pesawat carter tetap harus menggunakan apron selatan 

padahal sudah ada hanggar di utara maka tidak bisa jualan; ----------------------------  

29.38 Bahwa tidak ada fee yang dibayar PT Execujet indonesia ke saksi, Semua 

kegiatan yang saksi lakukan sendiri namun PT Execujet indonesia tetap 

mengajukan tagihan; --------------------------------------------------------------------------  

29.39 Bahwa dalam invoice milik saksi tidak ada penjelasan rinci, kalau catering, 

gudang dipastikan tidak ada; -----------------------------------------------------------------  

29.40 Bahwa dengan tagihan dari PT Execujet indonesiat tidak masuk akal apabila 

tagihan sebesar itu dengan fasilitas yang ada; ---------------------------------------------  

29.41 Bahwa sebelum ada PT Execujet indonesia tagihan berasal dari PT Angkasa Pura 

I, baisanya sebulan setelah kegiatan; --------------------------------------------------------  

29.42 Bahwa ruang lingkup pekerjaan handling saksi menyiapkan pesawat sebelum 

berangkat sampai dengan pesawat tersebut kembali; -------------------------------------  
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29.43 Bahwa sebelum ada PT Execujet indonesia saksi lama beraktifitas di Bali jadi 

saksi tahu persis konsisinya; -----------------------------------------------------------------  

29.44 Bahwa ketika saksi melakukan visit di Ngurah Rai, tidak bisa visit ke apron 

selatan, saksi hanya dapat laporan; ----------------------------------------------------------  

29.45 Bahwa sesuai dengan izin yang saksi  miliki dari Kementerian Perhubungan, 

perusaahaan saksi tidak menghanding ke maskapai yang lain; -------------------------  

29.46 Bahwa Invoice yang saksi bawa tertanggal 8-7-2014; -----------------------------------  

29.47 Bahwa competitor saksi ada Airfast, Transnusa,  sebenarnya bisnis carter Di 

Mining maupun di Oil Company ada budget sewa pesawat, maskapai bisa menjual 

jasa apabila budgetnya sesuai dengan yang mereka miliki saat ini; --------------------  

29.48 Bahwa jasa Ground Handling bisa dilakukan oleh JAS ,Gapura Angkasa dan 

sebagainya; -------------------------------------------------------------------------------------  

29.49 Bahwa sebelum ada PT Execujet indonesia yang di charge oleh PT.AP I, yaitu 

Landing fee, airport tax,parking fee, Root Charge; ---------------------------------------  

29.50 Bahwa sebelum ada PT Execujet indonesia besaran biaya ground handling sesuai 

dengan KM 51; ---------------------------------------------------------------------------------  

29.51 Bahwa saksi juga mempertanyakan ijin Ground Handling milik PT Execujet 

Indonesia; ---------------------------------------------------------------------------------------  

29.52 Bahwa dalam kegiatan handling, biasanya membayar tidak sampai 5 juta sekarang 

sekitar 30 jutaan karena tagihan berbentuk US$ dollar;----------------------------------  

30. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur PT Trans Nusa yang 

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B7); 

30.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Bayu Sutanto selaku Direktur utama PT 

Trans Nusa; -------------------------------------------------------------------------------------  

30.2 Bahwa jasa carter perusahaan saksi adalah melayani penerbangan berjadwal dan 

tidak berjadwal, sejak tahun 2011 beroperasi di Ngurah Rai dan bandara lain di 

Nusa Tenggara, home base di NTT, dan ada beberapa regular carter dari Wakatobi 

dan Sumba; -------------------------------------------------------------------------------------  

30.3 Bahwa saksi mendapat pemberitahuan dari PT Angkasa Pura I, bahwa pesawat 

diminta parkir di apron Selatan, mereka melampirkan pemberitahuan dari PT 

Execujet indonesia; ----------------------------------------------------------------------------  

30.4 Bahwa Saksi tidak tahu alasan pemindahan lokasi parkir dari Apron Utara ke 

apron selatan; -----------------------------------------------------------------------------------  

30.5 Bahwa dengan adanya surat dari PT Angkasa Pura I tersebut saksi keberatan, 

karena tarif  yang dikenakan PT Execujet indonesia jauh dari yang dikenakan PT 

Angkasa Pura I sebelumnya; -----------------------------------------------------------------  



          SALINAN `        
 
 

halaman 62 dari 370 
 
 
 

30.6 Bahwa jasa ground handling, parking, landing yang sebelumnya melalui PT 

Angkasa Pura I, tarifnya naik sekitar 3 kali lipat setelah ditangani oleh PT 

Execujet Indonesia namun tidak semuanya 3 kali lipat; ---------------------------------  

30.7 bahwa saksi pernah melakukan komplain Ke INACA, saksi juga menyampaikan 

ke media, karena dengan adanya PT Execujet indonesia menjadi ekonomi biaya 

tinggi; --------------------------------------------------------------------------------------------  

30.8 bahwa apabila bandingkan antara tarif dari PT Execujet indonesia dengan tarif 

perusahaan Ground handling lainnya, ada JAS, Gapura dan lainnya lebih mahal, 

selain itu sebelumnya bebas memilih perusahaan GH mana saja yang existing; -----  

30.9 Bahwa Saksi terpaksa akhirnya harus memakai jasa dari PT Execujet indonesia; 

30.10 Bahwa saksi pernah menyampaikan ke media, selain itu juga mengirim surat ke 

Dijen Perhubungan Udara, dan ke Menteri Perhubungan; -------------------------------  

30.11 bahwa setelah mendapat pemberitahuan dari PT Angkasa Pura I mengenai 

pemindahan ke apron selatan tersebut, kemudian dilakukan rapat di INACA. Ada 

hasilnya, misal beberapa penerbangan tidak dipaksa pindah ke Apron Selatan; -----  

30.12 bahwa perbandingan jasa ground handling di banadara lain jauh lebih murah, 

Halim Perdana kusuma. ,bandara Balikpapan juga lebih murah; -----------------------  

30.13 bahwa service jasa handling yang saksi terima adalah sejak penumpang Chek in, 

kargo, hingga keluar bandara; ----------------------------------------------------------------  

30.14 bahwa sebelum ada EJI , GH di Ngurah Rai relatif aman, dan tidak ada keluhan 

apa-apa; -----------------------------------------------------------------------------------------  

30.15 bahwa surat pemberitahuan PT Angkasa Pura I agar pindah ke apron selatan 

menurut yang saksi perhatikan suratnya seperti ketentuan khusus; --------------------  

30.16 bahwa saksi menerima surat tersebut personal dan ada penolakan/ tidak mau 

mengikuti ketentuan PT Angkasa Pura I tersebut; ----------------------------------------  

30.17 bahwa menurut saksi tidak ada konsekuensi dari penolakan tersebut. Karena saksi 

berbicara dengan PT Angkasa Pura I dan kementerian Perhubungan dan akhirnya 

di selatan hanya uuntuk Private Jet; ---------------------------------------------------------  

30.18 bahwa saksi juga menyediakan jasa private jet,namun di Trans Nusa saksi belum 

pernah mendapat invoice dari Execujet; ----------------------------------------------------  

30.19 Bahwa perusahan saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan PT Execujet 

Indonesia tetapi berhubungan langsung dengan PT Angkasa Pura I. Dasarnya 

kebiasaan saja, tidak ada kontrak. Berbeda dengan Airline asing yang ada 

kontraknya; -------------------------------------------------------------------------------------  

30.20 Bahwa terkait persiapan terbang biasanya ada surat persetujuan dari Bandar 

Udara; -------------------------------------------------------------------------------------------  
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30.21 bahwa saksi memiliki jabatan di INACA pada tahun 2010-2011 sebagai ketua 

penerbangan tidak berjadwal, dan pada tahun 2011-2013 sebagai ketua 

penerbangan berjadwal; -----------------------------------------------------------------------  

30.22 bahwa saksi menyampaikan protes ke semua pihak terkait dengan GAT PT 

Execujet Indonesia pada sekitar akhir tahun 2013; ---------------------------------------  

30.23 bahwa mengenai penyataan saksi di media SINDO, intinya saksi menyatakan 

kenapa ground handling Indonesia tidak ditunjuk dalam operasiaonal GAT, yang 

saksi dengar dari PT Jasa Angkasa Semesta misalnya, mereka sebenarnya mampu 

mengelola GAT, untuk saat ini subkontraktornya PT Execujet Indonesia; -----------  

30.24 bahwa sepengetahuan saksi, dahulu itu Execujet belum mendapatkan izin, padahal 

ada syarat khusus untuk menjadi perusahaan GH dan itu belum dipenuhi oleh 

Execujet; ----------------------------------------------------------------------------------------  

30.25 bahwa penangguhan/penundaan itu terjadi setelah terekspose di media dan banyak 

protes dari anggota INACA; -----------------------------------------------------------------  

30.26 Bahwa saksi menjual jasa irreguler flight selama ada konsumen pemakai maka 

tetap jalan terus; --------------------------------------------------------------------------------  

30.27 Bahwa menurut saksi tarif GH dibandingkan yang lama detailnya saksi tidak 

bawa, namun menurut saksi ada 3 kali lebih besar; ---------------------------------------  

30.28 Bahwa dengan adanya hal semacam ini menjadi ancaman kelangsungan bisnis 

saksi, karena biaya operasional menjadi membengkak; ----------------------------------  

30.29 Bahwa saksi tidak pernah menggunakan secara langsung (fasilitas GAT),namun 

setahu saksi masih menggunakan sarana prasarana yang lama; ------------------------  

30.30 Bahwa dalam layanan PT Execujet Indonesia charge dikenakan, per penumpang, 

termasuk dalam chek in, bagasi, PJP2U diluar GH, navigasi, parking , dsb; ---------  

30.31 Bahwa saksi tahu ada perusahaan yang disubkontrak oleh  PT Execujet Indonesia 

tersebut, misalnya JAS; -----------------------------------------------------------------------  

30.32 Bahwa saksi pernah menggunakan swissport, mereka sebagai GH company juga 

sebagai agen GH, dan juga General Aviation (GA), di Indonesia belum ada; --------  

30.33 Bahwa menurut saksi, Jasa Angkasa Semesta  juga menangani GA (General 

Aviation); ---------------------------------------------------------------------------------------  

30.34 Bahwa terkait biaya fee parking yang saksi tahu hanya berdasarkan tarif yang 

lama dan yang baru (PT Execujet Indonesia); ---------------------------------------------  

30.35 Bahwa terkait landing fee sebelum dan sesudah masuknya PT Execujet Indonesia 

yang diklaim bahwa tarifnya sama, saksi tidak tahu; -------------------------------------  

30.36 Bahwa saksi tidak tahu bahwa custom imigration and quarantine dulu ditagih 

sekarang tidak ditagih; ------------------------------------------------------------------------  

30.37 Bahwa saksi tidak tahu mengenai Custom arrangement; --------------------------------  



          SALINAN `        
 
 

halaman 64 dari 370 
 
 
 

30.38 Bahwa biaya pushback juga sekarang masuk biaya-biaya yang ditagihkan saksi 

tidak tahu; ---------------------------------------------------------------------------------------  

30.39 Bahwa menurut saksi  selama ini menggunakan ground handling  di apron utara, 

dan itu cukup aman-aman saja; --------------------------------------------------------------  

30.40 Bahwa perusahaan saksi setiap minggu 2 kali terbang ke Ngurah Rai; ----------------  

30.41 Bahwa menurut saksi penerbangan berjadwal point to point dengan jadwal 

pastinya, dan penerbangan tidak berjadwal itu menggunakan izin dari Otoritas 

Bandara; -----------------------------------------------------------------------------------------  

30.42 Bahwa maskapai milik perusahaan  saksi ada penerbangan reguler dan irreguler ke 

Denpasar; ---------------------------------------------------------------------------------------  

30.43 Bahwa alasan tidak menggunakan apron selatan karena  saksi protes, dan akhirnya 

saksi diperbolehkan untuk tetap di utara; --------------------------------------------------  

30.44 Bahwa saksi tidak tahu teknis perintah dari ATC sebelum pesawat mendarat; ------  

30.45 Bahwa saksi tahu bahwa AP I membangun Apron Selatan untuk private jet di 

Bali; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

30.46 Bahwa mengenai harga General Aviation saksi complain karena berdasarkan 

komponen yang ada di lampiran pemberitahuan dari AP I lebih mahal 3 kali lipat 

dari sebelumnya; -------------------------------------------------------------------------------  

30.47 Bahwa terkait biaya operasional ,komponen ground handling sudah menjadi 

komponen biaya operasional maskapai, sehingga jika ground handling menjadi 

lebih tinggi maka perusahaan akan kerepotan; --------------------------------------------  

30.48 Bahwa untuk custom and quarantine fee merupakan bagian komponen di luar 

ground handling, untuk penerbangan luar negeri; ----------------------------------------  

30.49 Bahwa menurut pernyataan di media mengenai Hazard, bahwa Indonesia air 

charter, trans nusa, dll parkirnya di utara, sedangkan menaikkan penumpang di 

selatan, dan itulah kenapa saksi mengeluarkan pendapat itu; ---------------------------  

31. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Gapura Angkasa, yang 

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B8); 

31.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Tharian SH,MBA selaku direktur strategi PT 

Gapura Angkasa mewakili Direktur Utama; -----------------------------------------------  

31.2 Bahwa bisnis perusahaan saksi di bidang Ground Handling dan Ware Housing, 

salah satunya ada di Ngurah Rai Bali. Sebelum ada PT Execujet Indoneia 

perusahaan carter ada yang merupakan klien saksi, misalnya ada NAC (Nasional 

Air Charter), PT HM Sampoerna, PT Airfast, Eurojet, Giant Jet dan CEO Jet; ------  

31.3 Bahwa dari core business yang dilayani oleh perusahaan saksi adalah reguler 

carter, kalau iireguler flight ada beberapa saja; -------------------------------------------  
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31.4 Bahwa setelah ada surat dari AP I, setelah pesawat mendarat diarahkan ke apron 

selatan untuk pesawat tidak berjadwal. Awalnya perusahaan saksi ada perjanjian 

dengan PT Execujet Indoneia, dimana klien tetap saksi yang handle, dengan 

berbagai variasi harga. Akan tetapi setelah berlangsung sekian lama, akhirnya 

kerjasama dengan klien langsung ke PT Execujet Indonesia. Tidak melalui 

perusahaan saksi lagi. Karena hal tersebut, saksi merasa kekhilangan klien, dan 

ada potensial loss revenue; -------------------------------------------------------------------  

31.5 Bahwa ada kurun waktu setahun perjanjian saksi dengan PT Execujet Indonesia; 

31.6 Bahwa ada daftar harganya ( pricelist dari PT Execujet Indonesia) saksi sudah 

sampaikan juga pada saat penyelidikan; ----------------------------------------------------  

31.7 Bahwa PT Gapura ini pemilik sahamnya PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura  

I, dan PT Angkasa Pura II; -------------------------------------------------------------------  

31.8 Bahwa PT Gapura Angkasa mempunyai izin ground handling dengan Jangka 

waktu 2 tahun sekali dan biasanya diperpanjang; -----------------------------------------  

31.9 Bahwa PT Gapura Angkasa kerjasama dengan PT Execujet Indonesia karena saksi 

khawatir akan kehilangan klien, akibat adanya perjanjian PT Angkasa Pura I 

dengan PT Execujet Indonesia; --------------------------------------------------------------  

31.10 Bahwa kerjasama dengan PT Execujet Indonesia durasinya selama 1 tahun, jangka 

waktunya mulai 1 November 2013 sampai 1 November 2014. Dan bisa 

diperpanjang setelahnya;----------------------------------------------------------------------  

31.11 Bahwa sampai saat ini perjanjian yang dimaksud rencana akan diperpanjang; ------  

31.12 Bahwa Saksi merasa kehilangan pendapatan, karena klien langsung beralih ke PT 

Execujet Indonesia; ----------------------------------------------------------------------------  

31.13 Bahwa saksi tidak pernah proters tertulis, tapi General Manager saksi mungkin 

pernah mengeluh ke PT Execujet Indonesia; ----------------------------------------------  

31.14 Bahwa Kontraknya (dengan PT Execujet Indonesia) sangat simpel, tidak 

dijelaskan lebih rinci; -------------------------------------------------------------------------  

31.15 Bahwa secara umum bisnis GH itu mulai dari esection 1 s.d section 14. Section 1 

itu proses check in di terminal, boarding, lantas masuk ke REM Area, semua 

kegiatan disitu, loading unloading, semua kegiatan di ground; -------------------------  

31.16 Bahwa acuan section itu acuan Internasional, misal section 5, ada cargo handling, 

passanger handling; ----------------------------------------------------------------------------  

31.17 Bahwa jika harus mengikuti standar internasional ini merupakan keharusan saksi 

ada sertifikasi internasional tersebut; -------------------------------------------------------  

31.18 Bahwa SOP penanganan ground handling mengacu kepada IATA (Internasional 

Airport Association) Airport Handling Manual, ketentuan 810 Annex yang 

menetapkan sebanyak 14 section pelayanan standar atau 14 item kegiatan; ----------  
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31.19 Bahwa Saksi tidak pernah mendengar rencana PT Execujet Indonesia akan eksis 

di Bali, pertama kali mengetahui justru dari edaran PT Angkasa Pura I tersebut; ---  

31.20 Bahwa ground handling dan ware housing itu core bisnis perusahaan saksi; ---------  

31.21 Bahwa saksi mendapat laporan perwakilan perusahaan saksi dari Bali, bahwa PT 

Execujet Indonesia telah eksis di Bali, karena takut kehilangan loss totally, 

akhirnya saksi menyetujui kerjasama dengan PT Execujet Indonesia tersebut. Dari 

PT Gapura Angkasa sudah tanda tangan namun saksi tunggu  dari PT Execujet 

Indonesia hingga saat ini belum ada tanda tangan. Saksi kirimkan kontrak tersebut 

ke PT Execujet Indonesia. Walaupun belum ada tanda tangan dari PT Execujet 

Indonesia, namun pada prakteknya sudah ada transaksinya. Karena harga 

transaksinya mengacu kepada kontrak tersebut; ------------------------------------------  

31.22 Bahwa kewajiban dan hak dalam kontrak ada dalam kontrak point 4,  namun 

dalam dua lembar kontrak tersebut tidak menjelaskan lebih rinci kewajiban 

masing-masing; --------------------------------------------------------------------------------  

31.23 Bahwa beda sebelum dan sesudah ada PT Execujet Indonesia terminalnya beda, 

teknisnya dahulu saksi langsung berhubungan ke klien saksi, sekarang harus 

melalui PT Execujet Indonesia; --------------------------------------------------------------  

31.24 Bahwa Invoice dikeluarkan dari perusahaan saksi sebelum ada kontrak, setelah 

ada kontrak, invoice berasal dari PT Execujet Indonesia; -------------------------------  

31.25 Bahwa PT Execujet Indonesia mengirim daftar harga kepada saksi, dan saksi 

teruskan kepada klien saksi; ------------------------------------------------------------------  

31.26 Bahwa saksi ada kontrak dengan salah satu klien saksi, dan ada harganya, yaitu 

dengan National Air Charter (PT NAC). Waktu itu saksi ingat bahwa dirut NAC 

(Pak Guntur Aradea) komplain ke saksi kenapa ke Bali biayanya mahal sekali, 

namun beliau tidak menyebutkan harganya, waktu itu juga saat PT NAC 

ditumpangi klien pak Jusuf Kalla, beliau juga kesal sekali dengan mahalnya biaya 

ini; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

31.27 Bahwa perusahaan saksi tidak pernah mengajukan mengunakan apron selatan dan 

tidak pernah mendengar apron selatan; -----------------------------------------------------  

31.28 Bahwa maksud potential loss adalah karena klien saksi yang biasa menggunakan 

saksi, sekarang langsung menggunakan PT Execujet Indonesia, saksi hanya di 

subkontrak saja; --------------------------------------------------------------------------------  

31.29 Bahwa terkait masalah ini secara resmi tidak pernah melapor ke INACA, saksi 

hanya ngobrol-ngobrol saja seperti warung kopi dengan forum INACA terkait 

masalah ini; -------------------------------------------------------------------------------------  

31.30 Bahwa PT Gapura Angkasa sudah beroperasi di Bali Sejak berdiri tahun 1998; ----  
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31.31 Bahwa sebelumnya ada PT Execujet Indonesia, perusahaan saksi hanya konsesi 

saja dengan PT Angkasa Pura I; -------------------------------------------------------------  

31.32 Bahwa bentuk tagihan invoice dari PT Angkasa Pura I seperti sewa lahan, sewa 

ruangan; -----------------------------------------------------------------------------------------  

31.33 Bahwa saat ini ada  5 item yang ditagihkan oleh PT Execujet Indonesia kepada 

saksi; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

31.34 Bahwa jika tarif sekarang dikatakan lebih mahal sebenarnya tidak terlalu, namun 

ada perbedaan dari sebelumnya, misalnya pesawat Boeing 737 900er PT Execujet 

Indonesia mengenakan US$4.145 (4.6 juta rupiah) (Contoh invoice kepada PT 

Airfast). Sedangkan kalau kontrak saksi langsung dengan airlinenya (PT Airfast), 

sebelum adanya PT EJI, yaitu Rp.3.6 juta. Akhirnya klien saksi bertanya kenapa 

lebih mahal, saksi jelaskan ada invoice dari PT Execujet Indonesia; ------------------  

31.35 Bahwa GAT satu paket dengan ground handling karena merupakan bagian dengan 

pelayanan penumpang, bagasi, dll; ----------------------------------------------------------  

31.36 Bahwa landing fee tidak termasuk penangan ground handling; ------------------------  

31.37 Bahwa setelah ada edaran GM  AP I Ngurah Rai , saksi tidak beroperasi di apron 

selatan; ------------------------------------------------------------------------------------------  

31.38 Bahwa Invoice yang ada di saksi itu hanya dari PT Airfast dan PT HM 

Sampoerna; -------------------------------------------------------------------------------------  

31.39  Bahwa incvoice yang ditagihkan ke saksi itu atas bendera PT Execujet Indonesia. 

Saksi di subkontrakkan oleh PT Execujet Indonesia. Saksi sebenarnya tidak ada 

klasifikasi di apron selatan,apron utara dsb, izin saksi untuk di bandara  ngurah rai 

saja; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

31.40 Bahwa dari VP Marketing waktu itu menjelaskan secara lisan, dia menyampaikan 

kepada saksi, bahwa jika tidak kerjasama dengan PT Execujet Indonesia saksi 

akan kehilangan klien. Atas dasar pertimbangan bisnis, saksi kerjasama dengan 

PT Execujet Indonesia draft perjanjian ini dari PT Execujet Indonesia; --------------  

31.41 Bahwa saksi belum bisa menjelaskan kapasitas masing-masing pihak dalam 

perjanjian ini; -----------------------------------------------------------------------------------  

31.42 Bahwa selama ini PT Gapura Angkasa menyediakan Section 1-14 dalam kegiatan 

ground handling; -------------------------------------------------------------------------------  

31.43 Bahwa untuk  penanganan ground handling PT Gapura Angkasa untuk Irreguler 

Flight skalanya 1-5%; -------------------------------------------------------------------------  

31.44 Bahwa Untuk 14 Section dibuat IATA, intinya ini bukan mandatory ini hanya best 

practices internasional. Dan bisa saja untuk airline saksi penerapannya tidak 

keseluruhan 14 section diberikan. Terkait perjanjian saksi tidak juga terkait 

dengan 14 section ini, karena tidak ada kewajiban untuk menggunakan 14 section 
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ini. Ground handling company boleh bertindak atas nama airline. Misal dulu PT 

Airfast saksi tangani di utara, sekarang karena edaran dan permintaan klien saksi 

(Airfast) itu otomatis saksi menangani di selatan. Sehingga pertanyannya saksi 

tidak di selatan atau di utara. Intinya saksi beroperasi di bandara Ngurah Rai Bali. 

Wilayahnya tidak dibatasi dimana, mengikuti dimana airline itu berada. Kalau di 

utara saksi hanya membayar konsesi. Sedangkan di selatan, ada tarif ground 

handling yang ditentukan PT Execujet Indonesia; ----------------------------------------  

31.45 Bahwa untuk regular flight ada kontrak, namun jika carter maka tidak ada 

kontraknya hanya ada quotation-nya; -------------------------------------------------------  

31.46 Bahwa saksi bisa diberikan kuasa acting sebagai airline tersebut lalu saksi minta 

ke pihak terkait. Misalnya pengisian bahan bakar, saksi yang koordinasikan ke 

pihak terkait pertamina, padahal itu bukan tugas saksi; ----------------------------------  

31.47 Bahwa terkait penumpang saksi juga berikan pelayanan, namun jika imigrasi dan 

lainnya , saksi lapor ke imigrasi. Misal pesawatnya kecil, dia tidak bisa masuk 

terminal utara, dan harus pindah ke remote area, maka saksi yang sediakan 

fasilitas bandaranya, seperti garbarata, lounge, dll; ---------------------------------------  

31.48 Bahwa dalam invoice yang saksi berikan ke klien saksi merupakan lampiran 

invoice dari PT EJI. Saksi belum memastikan apakah kontrak antara Gapura 

Angkasa dengan Sampoerna berbentuk one Stop Shopping atau apa; -----------------  

31.49 Bahwa tagihan itu dibayarkan terlebih dahulu dari klien ke PT Gapura angkasa, 

lalu PT Gapura Angkasa memberikan pembayaran kepada PT EJI; -------------------  

31.50 Bahwa izin mendarat diberikan oleh ATC ; -----------------------------------------------  

31.51 Bahwa IATA bukan seperti regulator, hanya asosiasi INACA versi internasional; -  

31.52 Bahwa PT Gapura Angkasa bisa memiliki kemampuan ke 14 section tersebut; -----  

31.53 Bahwa jasa GAT Fee sudah termasuk dalam jasa yang saksi lakukan; ----------------  

31.54 Bahwa dalam invoice tidak menyebutkan kegiatan Ground Handling, namun dari 

keseluruhan item tersebut nilainya dekat kepada Ground Handling;-------------------  

31.55 Bahwa pembagian keuntungan tergantung revenue saksi besarannya misalnya 7-8 

% dari revenue saksi. Mereka meneyebutnya konsesi sharing dan ada standar 

revenue; -----------------------------------------------------------------------------------------  

31.56 Bahwa konsesi fee Sampai sekarang masih saksi bayar kepada PT Execujet 

Indonesia; ---------------------------------------------------------------------------------------  

31.57 Bahwa saksi merasa dalam kasus ini ada hambatan bisnis, karena ada surat edaran 

dari GM AP I Ngurah Rai; -------------------------------------------------------------------  

31.58 Bahwa sesuai salah satu invoice yang saksi berikan ke HM sampoerna tertera 

GAT Fee sebagian ada item Ground Handling disana, sebesar US$445 ditambah 
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dengan PPN 10% total US$490,71, dari sini saksi memberikan 28 September 

2014, US$470, 1 dtambah surcharge.totalnya US$544,9; -------------------------------  

31.59 Bahwa perbedaan tarif dipengaruhi banyak faktor,misalnya HM sampoerna pada 

saat itu saksi menangani helicopter, kemudian untuk airfast BA E246-400 kategori 

pesawat kecil; ----------------------------------------------------------------------------------  

32. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Indonesia Air Transport, 

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti 

B9);  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

32.1 Bahwa Majelis komisi memeriksa Yuri Driyatmoko selaku Direktur Utama PT 

Indonesia Air Transport; ----------------------------------------------------------------------  

32.2 Bahwa PT Indonesia Air Transport (IAT) bergerak di bidang jasa penerbangan; ---  

32.3 Bahwa sebelumnya maskapai milik saksi parkir di lapangan utara, menggunakan 

tempat yang memang sudah layak, dan tidak menyulitkan, harganya tidak terlalu 

mahal, bisa dikatakan layak dari sisi teknis dan operasional karena saksi 

membawahi biro operasional perusahaan; -------------------------------------------------  

32.4 Bahwa PT Indonesia Air Transport (IAT) di Denpasar ada helicopter untuk yang 

carter jangka panjang, ada user khususnyanya. Ada agreement carter jangka 

panjang dan hanya satu company saja, yaitu PT KAI. Selain itu PT Indonesia Air 

Transport juga operasikan spot carter dan bisa saja masuk ke Denpasar tergantung 

permintaan dari klien. Setelah adanya PT Execujet Indonesia yang mengelola 

apron selatan. Akhirnya spot-spot carter ini diarahkan ke apron selatan. Karena itu 

adalah policy nya authority maka PT Indonesia Air Transport harus mengikuti. 

Walaupun PT Indonesia Air Transport beroperasi di selatan tapi charge nya cukup 

tinggi, dibanding di utara sangat jauh sekali; ----------------------------------------------  

32.5 Bahwa Saksi menunjukkan contoh invoice yang ditagihkan ke perusahaan saksi, 

pertama biaya GAT (general aviation terminal) US$2020,10. Belum termasuk GH 

32.6 Bahwa sebelum ada PT Execujet Indonesia, GAT fee tidak dikenakan , karena 

masuk terminal penumpang hanya bayar airport tax, sekarang airport tax 

dikenakan biaya GAT juga dikenakan padahal sebelumnya di apron utara GAT 

fee tidak ada; -----------------------------------------------------------------------------------  

32.7 Bahwa dari sisi pelayanan tidak ada perbedaan sama sekali, sebelum dan setelah 

adanya execujet karena prinsipnya penumpang saksi masuk dan keluar terbang 

lagi; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

32.8 Bahwa carter PT Indonesia Air Transport beroperasi setiap hari, kecuali minggu 

dan senin saksi libur. Dalam carter jangka panjang saksi tidak menggunakan 

apron selatan, tetap di utara. Saksi punya hangar di apron utara, ketika 10 oktober 
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2013 disuruh pindah saksi bertahan, karena di selatan tidak ada hanggar milik 

saksi. Saksi surat menyurat ke PT Execujet Indonesia untuk tetap di utara, karena 

takut pesawat saksi rusak akibat tidak ada hangar; ---------------------------------------  

32.9 Bahwa Staff saksi klarifikasi ke PT Angkasa Pura I, dan saat itu tidak ada 

solusinya dan tetap saja dikenakan ke saksi; -----------------------------------------------  

32.10 Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar langsung seperti apa yang dikatakan PT 

Angkasa Pura I hanya staff saksi yang menghadap langsung; --------------------------  

32.11 Bahwa untuk pesawat spot dan jangka panjang, secara teknis tidak sama karena 

spot carter fixed wing; ------------------------------------------------------------------------  

32.12 Bahwa sebelum ada PT Execujet Indonesia  saksi biasa menggunakan Pratita 

Titian Nusantara pernah, Kokapura pernah, Gapura Angkasa pernah; ----------------  

32.13 Bahwa tidak Ada kontrak jangka panjang dengan salah satu perusahaan ground 

handling; ----------------------------------------------------------------------------------------  

32.14 Bahwa ketika ada PT Execujet Indonesia , yang mengerjakan ground handling 

adalah PT Sari Rahayu Biomantara (SRB)hal itu atas permintaan saksi; -------------  

32.15 Bahwa secara teknis sama saja, mereka (perusahaan handling) melakukan semua 

yang saksi minta;-------------------------------------------------------------------------------  

32.16 Bahwa layanan ground handling di Bali secara general sama saja baik di utara dan 

selatan; ------------------------------------------------------------------------------------------  

32.17 Bahwa ada perbedaan harga ground handling juga dalam satu waktu di utara dan 

di selatan; ---------------------------------------------------------------------------------------  

32.18 Bahwa airport tax di selatan Rp.100.000 di utara Rp.70.000; ---------------------------  

32.19 Bahwa Sebelum ada PT Execujet Indonesia beum ada keluhan terkait ground 

handling di apron utara; -----------------------------------------------------------------------  

32.20 Bahwa ketika saksi menggunakan spot carter tadi, saksi sudah tahu bahwa itu 

harus menggunakan fasilitas PT Execujet Indonesia dan komponen-komponen 

biayanya saksi sudah tahu; -------------------------------------------------------------------  

32.21 Bahwa PT Indonesia Air Transport berdiri sekitar tahun 1960an, operasi di Bali 

tahun 2008 ketika saksi masuk/ mulai sudah beroperasi di bali; ------------------------  

32.22 Bahwa pekerjaan ground handling yang PT Sari Rahayu Biomantara lakukan 

diantaranya Aircraft handling, baggage, cleaning, towing, dll; -------------------------  

32.23 Bahwa dalam praktek di lapangan/ apron selatan yang bekerja adalah PT Sari 

Rahayu Biomantara; ---------------------------------------------------------------------------  

32.24 Bahwa invoice dari PT Sari Rahayu Biomantara namun dilampirkan tarif dari PT 

Execujet Indonesia; ----------------------------------------------------------------------------  

32.25 Bahwa terkait komponen yang dibebankan ke klien berdasarkan perjanjian spot 

carter agreement; -------------------------------------------------------------------------------  
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32.26 Bahwa pada saat PT Execujet Indonesia masuk ke selatan akhirnya banyak yang 

kurang minat, karena harganya terlalu tinggi; ---------------------------------------------  

32.27 Bahwa perusahaan pesawat carter diantaranya Travira, Trans Nusa, Premi Air, PT 

Enggang, dll; -----------------------------------------------------------------------------------  

32.28 Bahwa terkait komponen invoice diantaranya untuk GAT Fee, selain itu ada juga 

Route Charge (Rp.110.000), airport tax (Rp.100.000), Landing Fee (Rp.105.300), 

Apron Parking (6 jam US$75); --------------------------------------------------------------  

32.29 Bahwa invoice total yang ditagihkan ke saksi sekitar 41 juta rupiah; ------------------  

32.30 Bahwa saksi pernah mendapat pricelist dari PT Execujet Indonesia ; -----------------  

32.31 Bahwa helicopter standar Dengan berat 11-15 ton yang saksi gunakan 

32.32 Bahwa karena klien saksi hanya tahunya membayar per jam, urusan handling 

perusahaan saksi yang handle, jadi klien tidak akan rumit; -----------------------------  

32.33 Bahwa terkait biaya pernah (ditanyakan oleh klien saksi), saksi jelaskan bahwa 

karena pindah ke apron selatan, jadi ada biaya lain; --------------------------------------  

32.34 Bahwa harus menggunakan PT Execujet Indonesia dan tidak ada pilihan lain; ------  

32.35 Bahwa skema pembayaran di apron utara seminggu atau dua minggu sekali saksi 

membayar ke PT Angkasa Pura I; -----------------------------------------------------------  

32.36 Bahwa yang saksi ketahui fasilitas antara selatan dan utara sama; ---------------------  

32.37 Bahwa armada spot carter diantaranya ATR 42500, ATR 42300 , dan Fokker 50, 

dan semuanya harus ke selatan;--------------------------------------------------------------  

32.38 Bahwa saksi tidak pernah menggunakan fasilitas-fasilitas lainnya di Apron, 

karakter klien saksi adalah yang sangat efisien waktu, intinya penumpang saksi 

hanya ingin keluar secara cepat dari bandara; ---------------------------------------------  

32.39 Bahwa alasan menggunakan PT Sari Rahayu Biomantara karena kwalitas service, 

peralatan. Saat PT Indonesia Air Transport diberitahu harus menggunakan PT 

Execujet Indonesia, sedangkan PT Execujet Indonesia tidak punya peralatan, 

akhirnya PT Indonesia Air Transport menggunakan PT Sari Rahayu Biomantara 

yang punya lebih lengkap; --------------------------------------------------------------------  

32.40 Bahwa PT Indonesia Air Transport memilih Ground handling company PT Sari 

Rahayu Biomantara, lalu PT Sari Rahayu Biomantara yang berhubungan dengan 

PT Execujet Indonesia, dan invoicenya keluar dari PT Sari Rahayu Biomantara 

dengan lampiran invoice dari PT Execujet Indonesia; -----------------------------------  

32.41 Bahwa  peran PT Execujet Indonesia di selatan sepengetahuan saksi pemilik 

property, karena dilewati oleh penumpang saksi; -----------------------------------------  

32.42 Bahwa Angkasa Pura I punya anak perusahaan Angkasa Pura Properti , AP 

Property inilah yang membawa PT Execujet Indonesia; ---------------------------------  
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32.43 Bahwa ketika akan mendarat dan tahu bahwa PT Execujet Indonesia tidak punya 

peralatan maka saksi mau tidak mau memilih ground handling lain yang punya 

peralatan yaitu PT Sari Rahayu Biomantara. Misalnya membutuhkan ground 

power (seperti battery) di PT Execujet Indonesia tidak ada,akhirnya memakai 

milik PT Sari Rahayu Biomantara; ----------------------------------------------------------  

32.44 Bahwa dalam invoice ada tagihan ground handling fee ke saksi; ----------------------  

32.45 Bahwa GAT Fee nilainya lebih besar dari Ground handling yang dilakukan PT 

Sari Rahayu Biomantara; ---------------------------------------------------------------------  

32.46 Bahwa perusahaan saksi memberiksan jasa service helicopter dan ada fixed wing 

32.47 Bahwa di apron utara helicopter saksi yang disewa jangka panjang oleh Kangean 

Energi Indonesia, lalu ada spot carter saksi yang diarahkan ke selatan; ---------------  

32.48 Bahwa tidak pernah mendalami tujuan mereka (klien) ke denpasar seperti apa, 

tugasnya hanya mengantar sampai ke bandara; -------------------------------------------  

32.49 Bahwa karena perusahaan merupakan spot carter, tidak ada perjanjian dengan PT 

Sari Rahayu Biomantara. Sifatnya insidentil kalau ada order dan itu melalui 

permintaan; -------------------------------------------------------------------------------------  

32.50 Bahwa selama ini perusahaan belum pernah memilih, karena yang saksi tahu, 

yang kerja di apron selatan itu kerja juga di apron utara; --------------------------------  

32.51 Bahwa di utara itu ada hanggar milik perusahaan saksi sendiri; ------------------------  

32.52 Bahwa boleh saja airline lain menggunakan hangar saksi; ------------------------------  

32.53 Bahwa harus dipahami, regular menggunakan sertifikat, 121, irregular 

menggunakan sertifikat 135 bedanya ada di SIUP capacity. Jika dikatkan regular 

tidak punya izin , tapi punya jadwal regular. Sebenarnya pnerbangan perusahaan 

saksi termasuk non schedule; ----------------------------------------------------------------  

32.54 Bahwa jika carter jangka panjang adalah helicopter, jika untuk spot carter bisa 

menggunakan fixed wing, bisa juga gunakan rotary wing (Helicopter); --------------  

32.55 Bahwa untuk di Bali, spot carter fixed wing  berada di selatan, di utara Rotary 

(Helicopter); ------------------------------------------------------------------------------------  

32.56 Bahwa perbandingan di utara hanya ada 1 pesawat, di selatan kadang ada satu 

atau dua jenis pesawat; ------------------------------------------------------------------------  

32.57 Bahwa menurut saksi skema charging komponen menggunakan PT Sari Rahayu 

Biomantara dan menggunakan perusahaan GH lain hampir sama karena sekarang 

membawa invoice yang PT Sari Rahayu Biomantara saja; ------------------------------  

32.58 Bahwa Invoice yang dibawa adalah untuk pesawat fixed wing; ------------------------  

32.59 Bahwa kalau rotary wing PT Indonesia Air Transport  melakukan handling sendiri 

(self handling); ---------------------------------------------------------------------------------  
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32.60 Bahwa komponen invoice tadi yang dari PT Execujet Indonesia hanya 5 

komponen; --------------------------------------------------------------------------------------  

32.61 Bahwa komponen invoice dari PT Sari Rahayu Biomantara ada breakdownnya; ---  

32.62 Bahwa khusus untuk ground handling helikopter tidak perlu izin; ---------------------  

32.63 Bahwa saksi mengaku tidak pernah mendengar PT Execujet Indonesia 

sebelumnya; ------------------------------------------------------------------------------------  

32.64 Bahwa sebelumnya hanya mendengar isu saja, untuk diajak bicara saksi tidak tahu 

persis akan eksistensinya PT Execujet Indonesia. ----------------------------------------  

32.65 Bahwa apabila Kementerian Perhubungan mengeluarkan kebijakan ada sosialisasi 

sebelumnya; ------------------------------------------------------------------------------------  

32.66 Bahwa ketika baru beroperasinya PT Execujet Indonesia, saksi kesana dan PT 

Execujet Indonesia tidak ada peralatan Ground Handling, sehingga menggunakan 

jasa PT Sari Rahayu Biomantara; -----------------------------------------------------------  

32.67 Bahwa dalam menggunakan jasa Pratita Titian Nusantara sudah dari dulu. Untuk 

apron selatan itu sering gunakan PT Sari Rahayu Biomanatara, sekali dua kali 

pernah seingat saksi gunakan PT Gapura Angkasa; --------------------------------------  

32.68 Bahwa terkait invoice PT Gapura Angkasa antara saksi ingat dan tidak, dan untuk 

waktunya diberikan ke KPPU saksi tidak bisa berikan estimasi; -----------------------  

33. Menimbang bahwa pada tanggal 3 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

sidang majelis komisi dengan agenda pemeriksaan saksi ketua penerbangan tidak 

berjadwal/ charter INACA, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi 

sebagai berikut (Vide bukti B12); -------------------------------------------------------------------  

33.1  Bahwa Majelis Komisi memeriksa R. Denon Berri Klinsky P Ketua Penerbangan 

Tidak Berjadwal/Charter Flight INACA; --------------------------------------------------  

33.2   Bahwa beberapa anggota INACA, yaitu PT Travira Air, PT pegassus, PT Premier 

Air, PT Susi air, semenjak pesawat non scheduled dialihkan ke apron selatan. 

INACA mendapat keluhan terutama terkait harga yang biasanya hanya 1-2 juta 

rupiah menjadi diatas US $2000. Ini untuk pesawat non schedule airline. Harga 

sewa untuk caravan di bawah 20 ton kena parking fee discharge 2000 us$. Maka 

mahal biaya parkir dibanding biaya handlingnya; ----------------------------------------  

Bahwa GAT itu bukan hanya sekedar private jet, perlu diketahui bahwa tidak 

semua pesawat carter itu private jet, ada untuk logistik misalnya yang baling 

baling. General aviation itu ada juga perusahaan yang mengangkut logistik. Jika 

pesawat pesawat yang misinya logistik atau perintis dan dikenakan 1200$ per jam 

dan parkir 2000$ maka mereka keberatan. Dan itulah informasi yang saksi terima 

dari anggota saksi di INACA yang menagih biayanya dari EJI ( PT Execujet 

Indonesia); --------------------------------------------------------------------------------------  
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33.3 Bahwa harga US$2000 yang disampaikan sudah termasuk landing, parking dan 

Ground Handling; ------------------------------------------------------------------------------  

33.4 Bahwa Pesawat carter dari parking hingga landing , lalu mendapat tagihan dari PT 

Execujet Indonesia, dan totalnya itu yang mencapai 2000 US$; -----------------------  

33.5 Bahwa untuk rincian detail tagihan saksi tidak tahu. Namun saksi hanya tahu 

sebelum adanya PT Execujet Indonesia biayanya hanya 2-3 juta rupiah, semenjak 

ada PT Execujet Indonesia bisa 2000-3000 dollar US; ----------------------------------  

33.6 Bahwa terkait kriteria bobot pesawat sebetulnya hanya untuk pesawat 40 ton harus 

masuk ke GAT PT Execujet Indonesia di apron selatan. Itu aturan yang 

diumumkan oleh GM PT Angkasa Pura I Ngurah Rai. Aturan itu termasuk private 

jet, gulfstream. Tapi 40 ton itu juga termasuk untuk logistic, survey mission; -------  

33.7 Bahwa terkait aturan ini, tidak pernah diajak bicara/undangan mengenai masalah 

penetapan harga ini, khususnya oleh PT Angkasa Pura I; -------------------------------  

33.8   Bahwa sebelumnya tidak ada aturan seperti itu untuk dibawah 40 ton; ---------------  

33.9   Bahwa setelah mendengar banyak keluhan maka dilakukan diskusi, sebaiknya PT 

Angkasa Pura I harus bisa memfasilitasi semua airline. Sebenarnya boleh saja 

pemberlakuan tarif untuk pesaawat yang private jet, tapi difasilitasi juga selain 

untuk yang private, seperti untuk logistik. Dan juga harus ada gradasi harga bukan 

hanya untuk 40 ton, tapi juga untuk 30, 20 ton; -------------------------------------------  

33.10 Bahwa respon PT Angkasa Pura I mereka menyatakan nanti suatu waktu akan 

merilis gradasi harga untuk 30 ton, 20 ton dsb, namun hingga saat ini(2014) 

belum ada rilis harga itu; ---------------------------------------------------------------------  

33.11 Bahwa ke pemerintah keluhan sudah disampaikan. Dalam dua kali rapat 

kementerian perhubungan mengundang saksi dan menerima keluhan saksi. Positif 

responnya, namun tidak ada langkah lebih konkrit yang saksi tahu; -------------------  

33.12 Bahwa maskapai irreguler flight tidak semua jadi anggota INACA ,hanya 50% 

saja anggota INACA; -------------------------------------------------------------------------  

33.13 Bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan sejak saksi laporkan keluhan ke 

Pemerintah dan PT Angkasa Pura I; --------------------------------------------------------  

33.14 Bahwa sejak PT Execujet Indonesia beroperasi, jelas ada mempengaruhi kegiatan 

usaha anggota-anggota INACA. Bahkan ada anggota saksi tidak lagi landing di 

Bali sejak saat itu; -----------------------------------------------------------------------------  

33.15 Bahwa sebelum beroperasinya PT Execujet Indonesia, secara formal saksi tidak 

pernah terima sosialisasi itu. Namun setelah PT EJI beroperasi baru ada 

pemberitahuan. Dan saksi juga tahu melalui lisan dari anggota INACA. Saat 

pemberitahuan itu respon dari anggota INACA biasa saja; -----------------------------  

33.16 Bahwa saksi tahu PT Execujet Indonesia beroperasi sesudah 4 Oktober 2014; ------  
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33.17 Bahwa profil asosiasi INACA mewadahi anggotanya agar bisnis anggotanya bisa 

sejalan dengan perkembangan. Fungsi INACA itu untuk menjadi penghubung ke 

pemerintah, regulator dan sesame pengguna bisnis itu sendiri. Khusus di air carter 

memfasilitasi dengan pemerintah agar ada kesesuaian regualsi baik nasional 

maupun internasional. Bedanya untuk schedule flight itu aturannya saja berbeda. 

Industry ini karena padat regulasi safety dan sebagainya maka membutuhkan 

koordinasi dan komunikasi kepada seluruh pihak terkait; -------------------------------  

33.18 Bahwa anggota INACA untuk air Charter Kira kira ada 18/20 dari sektiar 34 air 

carter di Indonesia; ----------------------------------------------------------------------------  

33.19 Bahwa dengan menjadi anggota INACA mendapat benefit misal ada event 

internasional. Maka anggota akan mendapat informasi itu. Jika ada keluhan maka 

bisa lebih cepat direspon oleh INACA maka akan diteruskan kepada pihak terkait;  

33.20 Bahwa saksi tidak paham ruang lingkup kegiatan Ground Handling; -----------------  

33.21 Bahwa komponen biaya Ground Handling tadi ada Landing fee, parking fee dan 

jika gunakan lounge juga ada; ---------------------------------------------------------------  

33.22 Bahwa penanganan Ground Handling PT Execujet Indonesia jika sebelum itu 

terpisah dari terminal intinya, namun yang lainnya sama saja dengan sesudah ada 

PT Execujet Indonesia; -----------------------------------------------------------------------  

33.23 Bahwa kegiatan  sosialisasi lain dari PT Angkasa Pura I pernah dilakukan, saksi 

pernah ikut sosialisai mengenai tarif di Bandara  Halim Perdana Kusuma Jakarta. 

Dan diajak bicara oleh PT Angkasa Pura II. Pembicaraan tarif untuk parking 

dibawah 40 ton, 30 ton, 20 ton. Sebelum diresmikan saksi juga sosialisasikan ke 

anggota INACA; -------------------------------------------------------------------------------  

33.24 Bahwa untuk kegiatan sosialisasi dari pemerintah, waktu itu mengenai 

penggunaan bandara halim, ketika beberapa airline akan menggunakan bandara 

halim , dan diajak bicara oleh Kementerian Perhubungan; ------------------------------  

33.25 Bahwa pesawat carter yang tidak lagi landing di Bali setelah adanya PT Execujet 

Indonesia, diantaranya Susi air, pegassus dan premier setahu saksi; -------------------  

33.26 Bahwa konsep GAT dipisahkan dengan terminal umum di Indonesia baru ada di 

Ngurah Rai; -------------------------------------------------------------------------------------  

33.27 Bahwa untuk skema pekerjaan handling di Bandara Halim perdana kusuma yang 

menagih adalah PT Angkasa Pura II; -------------------------------------------------------  

33.28 Bahwa menurut saksi, skema penagihan melalui pihak ketiga kekurangannya yaitu 

lebih mahal, kelebihannya saksi berharap ada fasilitas lebih seperti ada 

penanganan imigrasi khusus dll; -------------------------------------------------------------  

33.29 Bahwa tidak semua anggota INACA menggunakan private jet, dan ada juga 

logistic yang tidak menggunakan semua fasilitas itu; ------------------------------------  
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33.30 Bahwa terkait perbedaan fasilitas saat sebelumnya yang berada di apron utara 

tidak ada yang terlalu berarti. Bedanya hanya karena sebelumnya di apron utara 

sekarang di apron selatan. Kalo di apron  utara harus melewati terminal beda, 

Sedangkan di apron selatan keluarnya melalui pintu selatan, tidak ada yang 

khusus; ------------------------------------------------------------------------------------------  

33.31 Bahwa asosiasi INACA pernah 2-3 kali menyampaikan surat ke PT Angkasa Pura 

I terkait PT Execujet Indonesia; -------------------------------------------------------------  

33.32 Bahwa apabila pesawat mendarat di Bali harus menggunakan layanan PT 

Execujet Indonesia; ----------------------------------------------------------------------------  

33.33 Bahwa terkait invoice tidak ada parsial service, paket semuanya; ---------------------  

33.34 Bahwa menurut saksi Pihak PT Angkasa Pura I harus berdiskusi dengan INACA 

terkait tarif. Karena pihak penyelenggara airport ini mendapat income dari 

pengguna jasa/maskapai carter. Dan tentu saja praktek bisnis seperti ini akan 

membunuh air carter yang ada. Selain itu harus ada gradasi tarif yang dikeluarkan 

oleh pengelola bandara, tidak hanya untuk 40 ton kebawah; ----------------------------  

33.35 Bahwa terkait penunjukkan pihak ketiga apabila itu bisa mengakomodir 

kepentingan anggota INACA maka tidak ada masalah; ----------------------------------  

33.36 Bahwa perlu diketahui bahwa ada pesawat air cater terkecil sekitar 10 ton; ----------  

33.37 Bahwa terkait harga bukan sama persis, namun ada diskusi dengan pihak air 

carter, kebutuhan air carter itu seperti apa sehingga pihak pengelola bandara bisa 

lebih spesifik mengeluarkan tarif; -----------------------------------------------------------  

33.38 Bahwa perusahaan yang kena dampak beroperasinya PT Execujet Indonesia 

diantaranya Susi air, Pegassus, premier air; -----------------------------------------------  

33.39 Bahwa pesawat carter yang berhenti melakukan landing di Bali, persisnya saksi 

tidak tahu. Saksi hanya bicara dengan pimpinan perusahaan tersebut 

pelaksanaannya saksi tidak tahu seperti apa; ----------------------------------------------  

33.40 Bahwa beberapa fokus/misi air carter tadi ada yang untuk bisnis dan juga ada 

logistic, diharapkan ada kemudahan dalam mendukung misi air carter tersebut 

agar sesuai dengan ekspetasi para pengguna air carter tersebut dan sesuai dengan 

tarif; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

33.41 Bahwa betul ada peraturan yang menyatakan pesawat dibawah 40 ton harus ke 

apron selatan; -----------------------------------------------------------------------------------  

33.42 Bahwa terkait setelah ada PT Execujet Indonesia yang saksi tahu hanya 

fasilitasnya yang bertambah namun tidak begitu berarti. Yang saksi tahu ada 

lounge, ada ruang tunggu. Bedanya dengan yang lama hanya apron terpisah saja. 

dari sisi akses jauh lebih singkat, alurnya lebih singkat, keluar masuk mobil lebih 
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mudah. Di utara aksesnya langsung juga, namun bergabung dengan penumpang 

regular; ------------------------------------------------------------------------------------------  

33.43 Bahwa pelayanan di apron selatan lebih cepat, namun di utara saksi tidak ingat. 

perbandingannya saksi tidak tahu; ----------------------------------------------------------  

33.44 Bahwa pelayanan PT Execujet Indonesia yang saksi lihat, dengan harga yang 

begitu mahal fasilitasnya tidak begitu bagus; ----------------------------------------------  

33.45 Bahwa seharusnya fasilitas baru di selatan ada fasilitas yang sesuai dengan misi 

air carter, bukan cuma VIP, harusnya ada juga logistic, ada untuk kebutuhan 

survey, misalnya helicopter. Karena sekarang tidak ada lagi di utara sehingga 

mampu mewadahi kepentingan semua air carter, tidak semua disamakan; -----------  

33.46 Bahwa fasilitas tersebut(apron selatan) masih kurang berarti jika dengan harga 

yang ditagihkan; -------------------------------------------------------------------------------  

33.47 Bahwa keluhan anggota INACA bisa melalui verbal bisa juga melalui bertemu 

secara fomal. Dan setelah itu INACA langsung merespon keluhan anggota dengan 

melihat data dan melakukan kroscek di lapangan. Selain itu juga kirim surat 

dengan pihak terkait keluhan anggota; -----------------------------------------------------  

33.48 Bahwa pembebanan biaya ground handling dibebankan ke perusahan air carter. 

jika membebankan ke konsumen maka tidak mungkin semua di tagihkan ke 

konsumen; --------------------------------------------------------------------------------------  

33.49 Bahwa parameter harga dari space yang digunakan disitu, kebutuhan pesawat. 

Berat pesawat, tipe pesawat, saksi memakai ketentuan yang ada di bandara di 

Indonesia. Melihat jasa ground handling di airport di Indonesia seperti apa. Saksi 

melihat tidak ada parameternya harga yang dari PT Execujet indonesia. Saksi 

melihat apakah mendukung air carter tersebut atau menyulitkan; ----------------------  

33.50 Bahwa setahu saksi ada beberapa yang keberatan air carter itu meskipun sudah 

punya base/hanggar di bali dan mereka masih ditagihkan invoice tersebut. Ada 

dua yang punya hangar di Bali yaitu Indonesia Air transport dan Travira Air; ------  

33.51 Bahwa jika tidak ada perubahan harga dari PT Execujet Indonesia, maka mereka 

harus mencari alternatif lain untuk ruter yang ke Denpasar, karena menambah 

beban biaya; ------------------------------------------------------------------------------------  

33.52 Bahwa saksi menyampaikan dari pihak INACA selama ini bermitra di aviasi 

dengan penyelenggara bandara(PT Angkasa Pura I), pertamina, dan Kementerian 

Perhubungan. Saksi menganggap rantai ini adalah komunitas yang selalu 

berafiliassi bagaimana caranya memenangkan kompetisi dengan pihak lain di 

internasional. Mungkin pihak PT Angkasa Pura I berharap dengan beroperasinya 

PT Execujet Indonesia bisa punya bandara sekelas internasional. Namun jika hal 

seperti ini terjadi, rupiah lagi tersendat, dan yang diuntungkan adalah pihak asing, 
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maka ini adalah merugikan dan mematikan pihak air carter lokal. INACA ingin 

agar semua pihak duduk bersama dan mengambil solusi dari masalah ini; -----------  

34. Menimbang bahwa pada tanggal 12 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Nusantara Air Charter, 

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti 

B14); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

34.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Yosep Ruswandi selaku mewakili Direktur 

Utama; -------------------------------------------------------------------------------------------  

34.2 Bahwa mengenai permasalahan PT Nusantara Air Charter dan GAT PT Execujet 

Indonesia di Bali. Pada saat itu saksi  hendak melakukan penerbangan dari Halim 

Perdana Kusuma. Saksi punya perjanjian dengan PT Gapura Angkasa selama 

setahun, bahwa biasanya pesawat saksi di handling oleh mereka. Ketika saksi 

email ke PT Gapura Angkasa pada 1 November 2013, dibalas oleh pak ketut dari 

PT Gapura Angkasa, dan memberitahukan bahwa di bali telah ada PT Execujet 

Indonesia yang akan melakukan handling. Semua handling mengacu pada PT 

Execujet Indonesia Grup dan melampirkan tarif dan sebagainya. Semua 

pembayaran ditagihkan oleh PT Execujet Indonesia. Tidak ada pembayaran yang 

ditagihkan oleh PT Gapura Angkasa. Komunikasi selanjutnya pada tanggal 3 

November. Saat flight berlangsung. Saksi diarahkan ke apron selatan. Kru turun 

mereka diberikan invoice. Mereka ditagih 3000 US $, saksi tidak dapat salinan 

tagihan tersebut. Saat itu saksi putuskan jangan tanda tangani invoice tersebut, 

karena saksi punya perjanjian dengan PT Gapura Angkasa. Saksi menghubungi 

pak Ketut, kenapa saksi ditagihkan hal tersebut. Saksi diarahkan kepada petugas 

GAT terminal tersebut, kalau tidak salah pak Jordan. Dia berkata ketentuan PT 

Angkasa Pura I mengenai handling sudah diserahkan kepada PT Execujet 

Indonesia. Saat itu saksi memiliki penumpang pak Jusuf  Kalla. Karena saat itu 

saksi tidak mencapai kesepakatan dengan pak Jordan., maka saksi tidak mau 

membayar invoice tersebut. Saat tengah malam, pesawat saksi dipindahkan ke 

depan parkir VIP. Ini atas permintaan saksi, karena saksi tidak harus membayar 

disana, saksi punya kontrak dengan PT Gapura Angkasa. Pada tanggal 4 

November pak Jordan mengirim email ke saksi yang menjelaskan bahwa PT 

Execujet Indonesia sudah punya hak kelola di Bali untuk unscheduled flight, 

meskipun hingga kembalinya saksi ke Bandara Halim Perdana Kusuma saksi 

tidak menggunakan fasilitas GAT tersebut; ------------------------------------------------  

34.3 Bahwa saat terima invoice tidak dibayar, yang terima flight attendant/crew, lalu 

crew yang koordinasi ke saksi; --------------------------------------------------------------  
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34.4 Bahwa tarif handling dengan PT Gapura Angkasa dalam perjanjian tersebut sudah 

disebutkan untuk sekali handling Rp.2.670.000 per flight handling; ------------------  

34.5 Bahwa saksi tidak punya hanggar disana dan sebelumnya pesawat biasa parkir di 

VIP area; ----------------------------------------------------------------------------------------  

34.6 Bahwa PT Nusantara Air Carter terbang ke Banyak kota di Indonesia, Surabaya, 

Medan, Makassar dan service yang dioperasionalkan PT Execujet Indonesia 

lakukan setahu saksi hanya di Bali; ---------------------------------------------------------  

34.7 Bahwa setelah menggunakan apron selatan, PT Execujet Indonesia hanya 

mengirimkan email mengenai tarif dan brosur; -------------------------------------------  

34.8 Bahwa PT Nusantara Air Carter punya beberapa flight kesana, meminta ke PT 

Gapura Angkasa untuk tidak digiring ke selatan dan tetap ke utara saja lalu 

diterima; -----------------------------------------------------------------------------------------  

34.9 Bahwa PT Nusantara Air Carter pernah komunikasikan ke operator lain pada 

pertemuan  INACA di Surabaya. Saksi juga menyampaikan juga ke Dirjen 

Perhubungan Udara bahwa ada layanan di luar executive lounge biasa, waktu itu 

jawaban pak Harry bhakti hal itu dimungkinkan saja, bahwa pengelolaan yang 

tidak dikelola pemerintah bisa saja diserahkan ke pelaku usaha; -----------------------  

34.10 Bahwa pernah bertanya ke pak Jusuf Kalla terkait invoice yang ditagihkan oleh 

PT Execujet Indonesia , jawaban pak Jusuf Kalla jika tidak harus dibayar ya udah 

tidak dibayar, Jusuf Kalla pernah menelpon General Manager Angkasa Pura I 

disana dan pernah diajak jalan dan dijelaskan mengenai apron selatan disana; ------  

34.11 Bahwa alasan tidak bayar karena saksi punya kontrak dengan perusahaan ground 

handling yaitu PT Gapura Angkasa. Selain itu hal semacam ini tidak biasa di 

Indonesia karena terbang ke seluruh wilayah Indonesia tidak pernah mendapat 

tagihan sebesar itu; ----------------------------------------------------------------------------  

34.12 Bahwa untuk saat ini belum merasa dirugikan, karena saksi tidak membayar 

tagihan tersebut; --------------------------------------------------------------------------------  

34.13 Bahwa saksi baru masuk PT Nusantara Air Carter mulai tahun 2011. Untuk 

frekwensi penerbangan ke Bali, karena carter maka tidak tahu seberapa sering ke 

Bali. Apabila diperkirakan flight saksi tidak pernah lebih dari 10 kali dalam 

sebulan ke Bali; --------------------------------------------------------------------------------  

34.14 Bahwa sebagai kru yang sering terbang ke luar negeri, sudah memiliki banyak 

pengalaman sebagai contoh ketika terbang ke hongkong, singapura. Disana untuk 

pesawat irregular dihandling oleh prive jet terminal; -------------------------------------  

34.15 Bahwa durasi kontrak saksi hanya berjangka per tahun ke PT Gapura Angkasa 

(GA); --------------------------------------------------------------------------------------------  
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34.16 Bahwa yang di handling oleh Gapura yaitu Aircraft cleaning, penumpang dan 

bagasi, Flight doc, Ramp Handling, Loading, Unloading; -------------------------------  

34.17 Bahwa ada email dari pak Jordan (GM EJI Ngurah Rai) menurut saksi dia 

menjelaskan service yang sama, hanya VIP lounge dan terminal yang beda dengan 

yang di utara; -----------------------------------------------------------------------------------  

34.18 Bahwa saksi tidak tahu harga di VIP lounge, karena sudah satu kesatuan invoice; --  

34.19 Bahwa Saksi membacakan email ke  PT Gapura Angkasa, pada tanggal 1 

November 2013 (saksi membacakan emailnya ke Gapura Angkasa). Email saksi 

dibalas oleh pak Ketut (saksi membacakan balasan email dari pak ketut); -----------  

34.20 Bahwa atas tagihan yang diterima kru, kemudian dia menghubungi saksi perihal 

tagihan tersebut, sebelumya tidak pernah diberikan tagihan seperti ini; ---------------  

34.21 Bahwa Saksi membayar Rp. 2.670.000 tadi ke PT Gapura Angkasa untuk Basic 

Handling; ----------------------------------------------------------------------------------------  

34.22 Bahwa biasanya jasa yang dikerjakan antara lain menggunakan kendaraan dari 

pesawat ke terminal, jika jauh terminalnya. Kemudian jasa penyambutan 

penumpang, kemudian porter untuk mengangkat bagasi; --------------------------------  

34.23 Bahwa terkait penggunaan apron selatan saksi belum terima pemberitahuan dari 

pihak terkait; ------------------------------------------------------------------------------------  

34.24 Bahwa untuk biaya seperti landing fee, parking fee biasanya PT Angkasa Pura I 

yang menagihkan; -----------------------------------------------------------------------------  

34.25 Bahwa komponen Landing fee, Parking fee, navigation Charge, saksi lupa invoice 

tersebut ditagihkan digabung ke invoice PT Gapura Angkasa atau tidak; ------------  

34.26 Bahwa untuk landing fee berkisar ratusan ribu, parking fee dipungut berdasar 

berat pesawat x 1000, navigation fee sekitar Rp.60.000-Rp.100.000; -----------------  

34.27 Bahwa charge di terminal hanya bayar airport tax untuk penumpang pesawat 

carter; --------------------------------------------------------------------------------------------  

34.28 Bahwa saksi tidak ada lampiran tagihan dari PT Execujet Indoonesia; ---------------  

34.29 Bahwa saat memindahkan pesawat VIP dari selatan ke utara dari laporan enginer 

dan dari PT Gapura Angkasa tidak ada permasalahan;-----------------------------------  

34.30 Bahwa sejauh yang saksi tahu tidak ada tagihan untuk parking fee di selatan; -------  

34.31 Bahwa memindahkan pesawat dari apron selatan ke apron utara  sudah biasa 

,sekali pindah kena Charge Rp.700.000,-; -------------------------------------------------  

34.32 Bahwa tidak ada GAT lain di bandara seluruh Indonesia kecuali Bali; ---------------  

34.33 Bahwa beberapa tahun silam, PT Nusantara Air Carter punya penerbangan ke  

destinasi internasional, diantaranya Malaysia, Hongkong, Singapura. Untuk 

handling di Hongkong Bisnis Jet, Singapura bisnis jet tarif dipungut dengan 
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satuan dollar, karena tidak ada pilihan lain, PT Nusantara Air Carter menyerahkan 

handling kepada mereka; ---------------------------------------------------------------------  

34.34 Bahwa di Apron selatan, di GAT terminal, semua penumpang dan kru. 

menggunakan terminal selatan; --------------------------------------------------------------  

34.35 Bahwa GM PT Execujet indonesia (Jordan) tidak menjelaskan detailnya apa 

dalam komponen invoice tersebut, hanya jumlahnya saja sebesar kurang lebih 

3000 US$; ---------------------------------------------------------------------------------------  

34.36 Bahwa lama parkir di selatan mendarat pukul 18.00 WITA ditarik pindah ke utara 

pukul 23.00 WITA, sekitar 5 jam; -----------------------------------------------------------  

34.37 Bahwa yang menentukan pindah ke utara saat saksi komunikasi ke ajudan pak JK, 

kemudian ajudan tersebut menghubungi GM AP I Bali. Dari komunikasi tersebut 

akhirnya pesawat dipindahkan ke depan VIP. Lalu saksi yang koordinasi ke PT 

Gapura Angkasa untuk memindahkan pesawat ke VIP di Apron utara; ---------------  

34.38 Bahwa sepengetahuan saksi di bandara denpasar operatornya PT Angkasa Pura I 

dan mempunyai kewenangan untuk menentukan parkir pesawat; ----------------------  

34.39 Bahwa ruang lingkup kerjasama perjanjian antara PT Nusantara Air Carter dengan 

PT Gapura Angkasa di bandara, Jakarta, Makassar, Bandung, dll. (saksi 

membacakan perjanjiannya)namun dalam ruang lingkup itu tidak untuk 

menentukan parkir pesawat, serta dalam kontrak tidak  dibedakan apron utara dan 

selatan; ------------------------------------------------------------------------------------------  

34.40 Bahwa jika menuju bandara internasional biasanya bisa menunjuk handler yang 

diinginkan; --------------------------------------------------------------------------------------  

34.41 Bahwa mengenai yang GAT di Singapura di selatar airport, dikelola oleh Jet 

Aviation, pesawat saksi mendarat persis di depan terminal area. Kemudian 

pesawat parking di depan terminal, penumpang keluar jalan kaki setelah di cap 

paspor mereka. Kemudian jika diperlukan limosin atau sebagainya, maka akan 

disiapkan; ---------------------------------------------------------------------------------------  

34.42 Bahwa yang menerima tagihan kru pesawat, jika dari PT Gapura Angkasa tidak 

pernah ada invoice langsung di tempat seperti itu; ---------------------------------------  

34.43 Bahwa perusahaan saksi punya registrasi untuk setiap pesawat yang beroperasi 

dan pelanggan saksi biasanya untuk pemilik perusahaan, owner pesawat; -----------  

34.44 Bahwa saksi jelaskan bahwa PT Nusantara Air Carter pemiliknya adalah pak 

Solihin Jusuf kalla, registrasi tadi didaftarkan ke Kementerian Perhubungan. Dan 

pemilik pesawat tidak bisa mendaftarkan sendiri; ----------------------------------------  

34.45 Bahwa sampai saat ini(2014) masih dilakukan di apron utara untuk ground 

handling; ----------------------------------------------------------------------------------------  
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34.46 Bahwa tagihan dari PT Execujet Indonesia, karena tidak pernah dikirimkan ke 

kantor PT Nusantara Air Carter, namun hanya diterima di kru, dan tidak pernah 

ditandatangani, lalu dikembalikan kepada PT Execujet Indonesia; --------------------  

34.47 Bahwa karena penumpang yang dibawa saat itu mantan wapres, kru pesawat 

menghubungi protokoler, sehingga bisa dibukakan VIP; --------------------------------  

35. Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Kurnia Toha, yang pada 

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B16); --  

35.1 Bahwa ahli dalam adalah Alumni FH UI, sebagai pengajar hukum pidana sejak 

tahun 1986. Setelah selesai master diminta untuk mengajar hukum persaingan 

usaha. Semenjak tahun 2007 juga mengajar di bidang pertanahan. Ahli juga 

bekerja di Badan Pertanahan Nasional. Ahli juga aktif dalam riset, sebagai 

pembicara, maupun ahli di berbagai kasus persaingan usaha, selain itu saat ini 

juga aktif dalam proses amandemen Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; --------  

35.2 Bahwa terkait pernyataan ahli di Media mengenai kasus  

Ground Handling Di Bali, menurut ahli hal itu/terkait dengan perkara ini ahli 

hanya menyampaikan bahwa bisnis GAT tersebut berpotensi melanggar , namun 

wartawan/media menyimpulkan melanggar; ----------------------------------------------  

35.3 Bahwa potensi pelanggaran yang dimaksud berupa praktek monopoli, Angkasa 

pura bekerja sama denga swasta, kerjasama ini memberikan hak ekslusif berupa 

jasa untuk melayani penerbangan tidak berjadwal. Hal ini saja dapat dilihat ada 

monpoli. Namun monopoli tidak otomatis melanggar. Dia melanggar jika dia 

punya kekuatan monopoli, dan melanggar. Di pasal 17 disebutkan mengenai 

praktek monopoli tersebut; -------------------------------------------------------------------  

35.4 Bahwa dalam pasal 17 tersebut adalah pasal rule of reason, karenanya kalau 

terjadi praktek monopoli, namun ternyata memberikan banyak keuntungan, maka 

tidak didukung pasal 17 ini; ------------------------------------------------------------------   

35.5 Bahwa Terkait Monopoli dan praktek monopoli ahli menjelaskan bahwa 

Monopoli adalah ketika pelaku usaha mempunyai pangsa pasar yang besar, 

apabila dilihat putusan di Amerika penguasaan produksi lebih dari 55 % maka 

disebut monopoli; ------------------------------------------------------------------------------  

35.6 Bahwa terkait dengan kekuatan monpoli dampak apa yang akan timbul jika terjadi 

praktek monopoli adalah orang lain tidak akan masuk dan harga akan naik; ---------  

35.7 Bahwa monopoli yang boleh adalah karena legal/ berdasarkan perundang-

undangan, keunggulan hasil produksi berupa produk daripada produsen lain serta 

Intelektual Property Rights dan monopoli alamiah; --------------------------------------  
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35.8 Dalam hal monopoli karena UU, yang mendapat  wewenang dari UU lalu 

memindahkan hak tersebut, ahli berpendapat jika hal tersebut menyangkut 

kepentingan publik maka tidak bisa diberikan begitu saja kepada orang lain, harus 

ada mekanisme yang adil, mekanisme tender, tidak bisa menunjuk sendiri; ---------  

35.9 Bahwa sepengetahuan ahli mekanisme adil adalah melalui tender saja; --------------  

35.10 Bahwa Terkait pelimpahan wewenang pada pihak ketiga, harus sesuia dengan 

prosedur serta mekanisme lelang di BUMN; ----------------------------------------------  

35.11 Bahwa ahli berpendapat, kepemilikan asset milik negara adalah mengurus, 

mengawasi. Ada batasan tertentu bagi hak menguasai dari Negara, adalah hak 

tertinggi. Dalam putusan MK, hak ini adalah terkait kedaulatan. Dalam hal itulah 

Negara memberikan Hak milik, HGB, dalam suatu kasus bisa saja akhirnya 

Negara menarik kembali. Seseorang yang memilik hak atas tanah, dia memiliki 

kekuasaan atas tanah,namun tidak boleh melanggar kepentingan umum;  ------------  

35.12 Bahwa ahli menjelaskan Hak atas tanah itu bisa saja dia jual, dia sewatan, dia 

berikan, tidak digunakan juga tidak apa-apa. Tapi dia tidak bole merugikan 

kepentigan umum; -----------------------------------------------------------------------------  

35.13 Bahwa terkait perkara A quo, apabila pemerintah melakukan suatu usaha melalui 

perusahaan BUMN, apabila sudah diberi wewenang untuk mengelola bandara jika 

ingin meyerahkan ke pihak ketiga harus ada aturannya. Tidak harus dengan 

lelang, bisa saja menunjuk sendiri atas ada aturannya; -----------------------------------  

35.14 Bahwa Ahli berpendapat jika operasional perusahaan BUMN melalui SK direktur, 

hal tersebut bukan peraturan pemerintah, bukan dari internal perusahaannya. 

Apabila kebijakan pelaku usaha merupakan turunan dari aturan pemerintah maka 

itu bisa sesuai, Namun jika tidak ada itu berpotensi melanggar; -----------------------  

35.15 Bahwa terkait harga yang tinggi dari praktek monopoli, ahli menjelaskan bahwa 

harga tersebut tidak ditentukan harga pasar, namun  ditentukan oleh pelaku usaha 

itu sendiri, ini bisa berjalan jika ada Entry Barrier; ---------------------------------------  

35.16 Bahwa ahli menjelaskan bentuk monopoli , Monopoli bisa terjadi karena alamiah, 

alamiah apabila hanya ada satu pelaku usaha, ada Monopoli melalui regulasi. Bisa 

juga monopoli terjadi karena perjanjian, kerjasama-kerjasama. Dan tentu 

perlindungan dengan IPR juga bisa melahirkan monopoli; ------------------------------  

35.17 Bahwa ahli berpendapat misal dalam pangsa pasar yang sama, ada 5/6 pelaku 

usaha, karena satu dan lain hal menyerhakna ke pihak ke tiga, pelaku usaha yang 

telah ada tidak bisa mendapatkan proyek sendiri, harus izin dengan perusahaan ini 

, maka harus dilihat apakah pemberian kepada pihak ketiga ini sudah sesuai 

dengan peraturan atau tidak, jika sesuai maka pihak alain harus mengikutinya; 
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35.18 Ahli mencontohkan adanya aturan pemerintah yang memperbolehkan adanya 

penunjukan langsung tanpa harus adanya tender, yaitu percetakan lembaran 

negara misal bisa tunjuk langsung ke PERURI; ------------------------------------------  

35.19 Bahwa terkait wewenang yang lahir dari Undang-Undang dan didalam UU 

diberikan kewenanngan penuh apa yang menjadi tugas dan wewenang BUMN, 

apakah wewenang tersebut berarti pula bahwa BUMN tersebut bisa melakaukan 

tender sendiridan membuat aturan sendiri, selama hal tersebut sesuai berdasarkan 

turunan dari UUD ke UU ke PP maka tidak ada persoalan, namun tidak boleh 

bertentangan dengan aturan diatasnya; -----------------------------------------------------  

35.20 Bahwa apabila kewenangan tersebut telah sesuai dengan peraturan dan juga 

diberikan kewenangan pengembangan kegiatan usaha oleh kementerian,, misalnya 

dalam peraturan SK direksi diatur bahwa dalam usaha baru bisa dibentuk 

berdasarkan suatu kerjasama usaha maka juka itu terkait dengan kebijakan bukan 

hanya hal itu yang dilihat sepanjang semua sesuai aturan maka tidak masalah; 

35.21 Bahwa apabila ada usaha baru yang tidak pernah ada di indonesia dan akhirnya 

diatur dengan SK Direksi dan apabila ditarik diatas hal tersebut sesuai dengan 

kewenangan menteri maka ahli berpendapat bahwa dallam aturan menteri ada 

pengecualian, misal ada ketentuan tanpa tender, namu dilihat juga bahwa 

monopoli itu obligation, haru dilihat dari berbagai hal; ----------------------------------  

35.22  Bahwa ahli menjelaskan batasan kepentingan umum adalah kepentingan 

konsumen sesuai konteks persaingan usaha misalnya ahli menciontohkan praktek 

monopoli tersebut adalah barang jelek kemudian konsumen harus membayar 

mahal; -------------------------------------------------------------------------------------------  

35.23 Ahli menjelaskan prinsip rule of reason dalam Pasal pasal yang terdapat dalam 

UU 5 tahun 1999, penerapannya masih terjadi perbedaan pendapat, rule of reason 

adalah metode yang dikembangkan hakim untuk mengambil keputusan, apabila 

dalam pemeriksaan tujuan dari perjanjian dari pelaku usaha adalah bukan semata 

mata mencari keuntungan tepi untuk memperluas lapangan pekerjaan dan 

kepentingannya baik maka hal tersebut tidak dihukum; ---------------------------------  

35.24 Apabila ada pelaku usaha ingin meningkatkan kualitas namun secara otomatis 

harga juga meningkat mak harus dilihat harga tersebut kewajarannya jika investasi 

besar ingin cepat kembali dengan cara meningkatkan harga jelas merugikan 

konsumen; --------------------------------------------------------------------------------------  

35.25 Bahwa terkait jasa GAT di Bandara Ngurah rai, yang tidak dijual ke publik, maka 

ahli menjelaskan bahwa Angkasa Pura adalah mrupakan Public Property, maka 

ada aturannya; ----------------------------------------------------------------------------------  
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35.26 Bahwa maksud angkasa pura membuat jasa tersebut untuk kepentingan publik , 

dan hal tersebut berbeda dengan pelayanan publik biasa apakah prakteknya bisa 

diterima secara umum maka harus dilihat dulu pangsa pasarnya masing-masing; 

35.27 Bahwa terkait pasar di Ngurah Rai ada 5 pasar ahli menjelaskan kesemuanya 

adalah kepentingan publik namun dengan kelas yang berbeda-beda; ------------------  

35.28  Bahwa konsep partneship dalam BUMN merupakan kerjasama atau mendirikan 

perusahaan bersama, dalam hal ini tergantung bagaimana bunyi peraturan 

menterinyajika diperbolehkan maka hal ini merupakan pengecualian , sedangkan 

juka dalam permen tersebut tidak ada maka hal ini merupakan pelanggaran; --------  

35.29 Bahwa apabila ada aturan kepada menteri dalam batas tertentu namun jika 

kewenangan bumn ini lebih luas. Apabila ada 2 undang-undang yang tidak 

berimbang maka ahli berpendapat jika ada aturan khusus maka harus melihat 

aturan khusus. Bisa saja hal tersebut dikecualikan, apabila ada aturan dibawahnya 

ayang menyimpang amaka perlu dilakukan judicial review; ----------------------------  

35.30 Bahwa ahli berpendapat seandainya dengan monopoli oleh asing kemudian 

dilakukan exercize of monopoly power maka telah terjadi abuse of monopoly 

power, namun harus dilihat rule of reasonnya juga, tidak otomatis abuse lalau 

dihukum; ----------------------------------------------------------------------------------------  

35.31 Bahwa terkait dengan hal prinsip Good Corporate Government semua hal terkait 

GAT harus transparan, apabila dilakukan secara sembunyi sembunyi maka tidak 

Good Governance dan hal itu berarti managementnya tidak bagus; -------------------  

35.32 Apabila Monopoli yang diperbolehkan oleh Pemerintah sementara faktual di 

lapangan pelaku usaah lain mengalami kerugian, dan konsumen complain karena 

ada harga yang timpang, maka sebenarnya pemerintah sudah memperhitungkan 

akibatnya, jika aturannya ada masalah, maka harus dipersoalkan karena 

merugikan masyarakat; -----------------------------------------------------------------------  

35.33 Bahwa apabila ada aturan khusus untuk pelayanan jasa tertentu dilakukan oleh 

BUMN atas persetujuan Menteri, maka tetap harus dilihat prinsip kepentingan 

umum dalam persaingan usaha, yang dirumuskan dalam pasal 5 dan pasal 6 UU 

nomor 5 tahun 1999 harus dilihat apakah menteri berwenang membuat kebijakan 

itu harus dilihat dasarnya dan tidak boleh sewenang wenang; --------------------------  

35.34 Bahwa Izin menteri yang menjadi dasar BUMN melakukan usaha, namun BUMN 

melakukan hak eksklusif ke pihak lain, namun jika terjadi ketidaksamaan 

kesempatan bagi yang bersaing maka ahli berpendapat hal tersebut ada yang 

sudah sesuai aturan, namun ada juga yang bersifat cek kosong. Jika kewenangan 

sudah diberikan secara tegas maka tidak masalah, penafsiran sendiri prinsipnya 

diperbolehkan, tetapi tidak boleh keluar dari norma; -------------------------------------  
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35.35  Bahwa apabila konsumen terkejut akibat pentarifan yang tinggi karena sudah 

diatur, maka harus dilihat kewajaran harganya dan komponen mengeluarkan tarif, 

namun jika terlalu tinggi maka  ada indikasi abuse; --------------------------------------  

36. Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Susi Air, yang pada 

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B8); ----  

36.1 Bahwa saksi mewakili perusahaan berdasarkan Surat Kuasa dari direktur utama, 

Jabatan saksi dalam PT Asi Pudjiatuti adalah sebagai Direktur Bisnis; ---------------  

36.2 Bahwa PT Susi Air mengoperasikan operasional carter pesawat berjadwal dan 

tidak berjadwal, dalam operasional armada carter salah satu  destinasi dari 

konsumennya adalah bandara Ngurah Rai Bali; ------------------------------------------  

36.3 Bahwa konsumen yang menggunakan jasa penerbangan pesawat carter 

diantaranya meliputi banyak kalangan, diantaranya korporasi, pemerintahan, 

pribadi dan pihak lain yang memerlukan jasa penerbangan carter; --------------------  

36.4 Bahwa PT Susi Air sudah beroperasi mulai tahun 2005 dan sejak 2009 Susy Air 

mengoperasikan pesawat piagio avanti, dalam operasionalnya perusahaan 

melayani  carter dari dan ke Bali, Terkait aktifitas ground Handling di Bali, 

sebelum bulan  Oktober 2013, Susy Air tidak ada masalah dengan Ground 

Handling di Bali, dan bekerjasama dengan Sari Rahayu Biomantara dan Pratita 

Titian Nusantara. -------------------------------------------------------------------------------  

36.5 Bahwa saksi menyampaikan harga handling di Ngurah Rai bervariasi, rata-rata 3-

4 juta rupiah, besaran basic handlingnya adalah sebesar Rp.1500.000 rupiah; -------  

36.6 Bahwa Susi Air Memiliki 22 Base mulai dari banda aceh sampai dengan 

Merauke; ----------------------------------------------------------------------------------------  

36.7 Bahwa informasi ground handling mulai ditangani oleh Execujet adalah ketika 

pada tanggal 12 Oktober 2013, bapak Dude dari Sari Rahayu Biomantara, 

menginformasikan pesawat unschedule flight akan dihandling oleh PT Execujet 

Indonesia, semenjak  perusahan memperoleh email, pesawat dihandling oleh PT 

Execujet Indonesia dan harganya lebih mahal rata rata diatas $450-750 untuk 

setiap landing, bahkan perusahan juga mempunyai invoice sampai seharga $1.100;  

36.8 Bahwwa biaya handling yang ditagih oleh PT Execujet Indonesia adalah sudah 

biaya total; --------------------------------------------------------------------------------------  

36.9 Bahwa terhadap service basic handling dirasakan oleh saksi pelayanananya sama 

namun tarif berbeda, harga 3-4 juta tarif basic handling dari Biomanatara, 

sedangkan dari PT Execujet Indonesia sekali handling bisa $750 untuk take off 

dan landing $750 jadi total sekitar $1500 ; ------------------------------------------------  
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36.10 Bahwa setelah keberadaan PT Execujet Indonesia di Bandar Udara Ngurah Rai, 

handling dilakukan oleh PT Execujet Indonesia berdasarkan informasi dari pilot 

Susi Air disana; --------------------------------------------------------------------------------  

36.11 Bahwa Susi Air memiliki pesawat Piaggio Avantie sebanayak 3 buah dan caravan 

sebanyak 32 pesawat; -------------------------------------------------------------------------  

36.12 Bahwa semenjak beroperasinya PT Execujet Indonesia, pesawat milik Maskapai 

Susy Air berhenti melakukan Refuling/ pengisian bahan bakar di Bali karena 

biayanya sangat besar, karena perusahaan berbisnis, maka mengupayakan biaya 

yang seefisien mungkin; ----------------------------------------------------------------------  

36.13 Service yang dikerjakan oleh PT Sari Rahayu Biomantara secara umum sama 

dengan pesawat carter lain, diantaranya GH Service, Landing Fee, Parking Fee, 

Navigation fee, customizenya tergantung keinginan klien;------------------------------  

36.14 Bahwa menurut saksi, harga handling bisa saja lebih murah PT Pratita Titian 

Nusantara namun pelayanan yang lebih baik dapat dilakukan oleh Sari Rahayu 

Biomantara; -------------------------------------------------------------------------------------  

36.15 Bahwa setelah adanya PT Execujet Indonesia, pernah ditanyakan kepada PT Sari 

Rahayu Biomanatara apakah ada operator lain selain PT Execujet Indonesia, 

namun dijawab oleh PT Sari Rahayu Biomantara, bahwa mereka sepenuhnya 

mempercayakan kepada PT Execujet Indonesia;------------------------------------------  

36.16 Bahwa service yang diterima susi air dalam ground handling adalah memuaskan, 

customer juga puas dengan pelayanan yang diberikan, hanya tarifnya saja yang 

tidak memuaskan; ------------------------------------------------------------------------------  

36.17 Bahwa saksi mengetahui kualitas service Ground handling di Bandara Ngurah 

Rai, service yang diberikan antara PT Sari Rahayu Biomanatara dan PT Execujet 

Indonesia adalah sama dan tidak ada bedanya; --------------------------------------------  

36.18 Bahwa sebelum adanya PT Execujet Indonesia, tagihan landing dan Parking 

diperoleh dari ground handling Service; ---------------------------------------------------  

36.19 Bahwa saksi menjelaskan selama kurun waktu 2014 sudah menggunakan jasa PT 

Execujet Indonesia sebanyak 16 kali; -------------------------------------------------------  

36.20 Bahwa range harga yang dibayarkan kepada PT Execujet Indonesia berkisar 

antara 750$-1500$ bahkan ada yang 1600$ untuk total handlingnya; -----------------  

36.21 Bahwa komponen jasa dalam Ground Handling didalam invoice yang diterima 

adalah berdasarkan pricelist/daftar harga dari PT Execujet Indonesia, tergantung 

dari jasa apa yang diberikan; -----------------------------------------------------------------  

36.22 Bahwa adanya perbedaan Charge handling yang ditagihkan PT Execujet Indonesia 

adalah berdasarkan berat pesawatnya; ------------------------------------------------------  
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36.23 Bahwa menurut keterangan saksi jasa yang dicharge PT Execujet Indonesia 

komponennya sama dengan apa yang dikerjakan oleh PT Sari Rahayu Biomantara 

yang merupakan bagian dari General Aviation Terminal; -------------------------------  

36.24 Bahwa antara jasa Medevac dan VIP,harganya lebih murah Medevac; ---------------  

36.25 Bahwa price list yang diterima oleh Susi air tertanggal 9 Oktober 2014 dikirim 

oleh Sdri. Maya Sherian; ---------------------------------------------------------------------  

36.26 Bahwa kontrak dengan PT Sari Rahayu Biomanatara  adalah secara gentlement 

agreement ada namun untuk yang nasional dilakukan dengan PT Pratita Titian 

Nusantara; ---------------------------------------------------------------------------------------  

36.27 Bahwa terkait perbandingan harga antara PT Execujet Indonesia dan PT Sari 

Rahayu Biomantara, saksi tidak tahu dilaksanakan di apron utara atau selatan, 

yang jelas ketika akan terbang ke Bali maka sebelumnya menginformasikan ke 

handler dan mereka yang menangani pesawat selama disana; --------------------------  

36.28 Bahwa terkait service yang dijalankan,  kesamaannya adalah dalam hal pelayanan 

dan tidak ada permasalahan; -----------------------------------------------------------------  

36.29 Bahwa terkait mahalnya harga Ground Handling, sudah pernah dilakukan protes 

ke PT Execujet Indonesia secara Verbal/lisan, selain itu karena perusahaan tidak 

bisa menggunakan PT Sari Rahayu Biomanatra, namun protes ke PT Execujet 

Indonesia secara resmi tidak pernah, tapi pimpinan perusahaan/ibu susi marah-

marah akibat mahalnya pembayaran ini; ---------------------------------------------------  

36.30 Bahwa pembayaran yang dilakukan konsumen sudah total pembayaran, mereka 

tidak tahu secara spesifik harga ground handling berapa, yang keberatan dari 

pihak maskapai carter karena biaya operasional membesar; ----------------------------  

36.31   Bahwa penerbangan yang dilakukan ke Bali adalah penerbangan carter/tidak 

berjadwal; ---------------------------------------------------------------------------------------  

36.32 Bahwa setelah diberikan Email PT Execujet Indonesia kegiatan ground handling 

sepenuhnya dilakukan oleh PT Execujet Indonesia; --------------------------------------  

36.33 Bahwa format invoice dari PT Execujet Indonesia yang diterima perusahaan saksi 

berbentuk break down; ------------------------------------------------------------------------  

36.34 Bahwa komponen invoice yang diterima dari PT Execujet Indonesia ada 

penyebutan item pekerjaan yang berbeda dengan yang dari PT Sari Rahayu 

Biomantara; -------------------------------------------------------------------------------------  

36.35 Bahwa saksi melihat pekerjaan jasa ground handling ini dilihat secara General, 

dan  berjalan dengan baik, untuk detail pekerjaannnya tidak tahu; ---------------------  

36.36 Bahwa perusahaan saksi menghindari technical stop di Bali, untuk mengurangi 

biaya/efisiensi; ---------------------------------------------------------------------------------  
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36.37 Bahwa sebagai pembanding untuk technical stop dengan jasa PT Pratita Titian 

Nusantara hanya membayar total Rp.1.500.000.-; ----------------------------------------  

36.38 Bahwa pesawat carter susi Air pernah terbang ke destinasi Internasional yaitu ke 

selatar dan ke Changi; -------------------------------------------------------------------------  

36.39 Bahwa menurut saksi , service Ground Handling tentunya berbeda beda dari yang 

diberikan, semakin bagus maka semakin mahal, dan berbeda juga tempatnya; ------  

36.40 Bahwa setelah beroperasinya PT Execujet Indonesia di Bali, saksi tidak tahu 

lokasi pesawat milik perusahaan saksi diparkir; ------------------------------------------  

36.41 Bahwa special request VVIP bisa dimintakan ketika bekerjasama dengan 

Biomantara karena pada dasarnya service antara PT Sari Rahayu Biomantara dan 

PT Execujet Indonesia kurang lebih sama; ------------------------------------------------  

36.42 Bahwa saksi berharap adanya pilihan lain dalam menggunakan jasa Ground 

Handling di Bali tidak hanya menggunakan PT Execujet Indonesia; ------------------  

37. Menimbang bahwa pada tanggal 20 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Kepala Otoritas Bandara 

Wilayah III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut 

(Vide bukti B18); ----------------------------------------------------------------------------------  

37.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Bintang Hidayat selaku kepala Otoritas 

Bandara wilayah III; ---------------------------------------------------------------------------  

37.2 Bahwa menurut saksi, ada Peraturan Dirjen Perhubungan Udara nomor SKEP 

47/III/2007 tentang petunjuk pelaksanaan usaha kegiatan penunjang bandar udara 

serta Surat edaran Dirjen perhubungan udara yattu nomor SE/01/I/2010 tentang 

tata Cara memperoleh izin operasi pelayanan jasa terkait bandar udara; --------------  

37.3 Bahwa SKEP 47 belum menyesuaikan UU Nomor 1 tahun 2009 tentang 

penerbangan, yang SE/01/I/2010 sudah menyesuaikan UU Nomor 1 tahun 2009 

tentang penerbangan; --------------------------------------------------------------------------  

37.4 Bahwa di Indonesia terdapat 10 kantor otorftas bandara, yang punya tugas dan 

fungsi pengawasan dan pengendalian terkait dengan fungsi security safety dan 

pelayanan operasional airline, navigasi, bandar udara,. Secara kelembagaan 

berada bawah Dirjen Perhubungan udara dengan tugas mengawasi langsung 

praktek di lapangan; ---------------------------------------------------------------------------  

37.5 Bahwa saksi tahu di Bandara I gusti Ngurah Rai ada PT Execujet Indonesia; -------  

37.6 Bahwa ketika saksi baru satu bulan menjabat, dan saksi lihat kronologis PT 

Execujet Indonesia sejak tahun 2013, Direktorat Jenderal Perhubungan udara baru 

mengeluarkan izin PT Execujet Indonesia pada 18 Juni 2014; -------------------------  
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37.7 Bahwa otoritas bandara secara bisnis tidak ada hubungannya dengan PT Angkasa 

Pura I, fungsi otoritas adalah mengawasi apakah PT Angkasa Pura I ini (comply) 

terkait security, safety dan service; ----------------------------------------------------------  

37.8 Bahwa saksi pernah mendengar ada complain dari perusahaan ground handling 

lain, terkait keberadaan PT Execujet Indonesia; ------------------------------------------  

37.9 Bahwa ada izin yang diterbitkan yaitu dua izin, Izin jasa di sisi bandara/ramp 

service dan jasa pelayanan penumpang dan bagasi; --------------------------------------  

37.10 Bahwa secara legal baru izin ini yang diterbitkan yang lainnya terkait bisnis 

diserahkan kepada PT Angkasa Pura I; -----------------------------------------------------  

37.11 Bahwa menurut saksi, teknisnya merujuk ke aturan sama pihak otoritas 

mengawasi saja mereka yang menjalankan; -----------------------------------------------  

37.12 Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin adalah Dirjen Perhubungan udara. Izin 

yang diberikan dari otoritas adalah izin masuk orang, kendaraan di daerah bandara 

terbatas; -----------------------------------------------------------------------------------------  

37.13 Bahwa izin kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara, pada 18 Juni 2014 ada 

izin yang dikeluarkan terkait izin kegiatan pelayanan terkait bandar udara ke PT 

Execujet indonesia; ----------------------------------------------------------------------------  

37.14 Bahwa sepengetahuan saksi, izin diberikan atas suatu permohonan, namun saksi 

tidak tahu permohonannya kapan; -----------------------------------------------------------  

37.15 Bahwa dalam menerbitkan izin ada verifikasi terlebih dahulu, dan biasanya masa 

berlaku izinnya 5 tahun; ----------------------------------------------------------------------  

37.16 Bahwa untuk General Aviation Terminal tidak ada izin khususnya; -------------------  

37.17 Bahwa mengenai bisnis PT Angkasa Pura I, Pemerintah (Kementerian 

Perhubungan) tidak ikut campur; ------------------------------------------------------------  

37.18 Bahwa pengertian GAT adalah sesuatu yang baru, di dunia penerbangan ada 

penerbangan yang berjadwal dan tidak berjadwal. Terminal GAT ini 

mengakomodasi yang tidak berjadwal. Di Jakarta sudah dipisahkan yang 

komersial dan general aviation. Sekarang General Aviation di Bali di Selatan 

dipisahkan dengan terminal komersial; -----------------------------------------------------  

37.19 Bahwa kewenangan menentukan utara dan selatan itu di PT Angkasa Pura I; -------  

37.20 Bahwa tidak ada izin khusus mengenai kerjasama managemen terminal; ------------  

37.21 Bahwa saksi baru satu bulan menjabat sebagai kepala otoritas bandara wilayah III;  

38. Menimbang bahwa pada tanggal 20 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Sari Rahayu Biomantara, 

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti 

B19); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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38.1 Bahwa majelis komisi memeriksa I Dewa Gede Ngurah Swastika selaku direktur 

utama PT Sari Rahayu Biomantara; ---------------------------------------------------------  

38.2 Bahwa terkait tarif sebelum beropersainya PT Execujet Indonesia, pada dasarnya 

tidak berpengaruh dengan keberadaan PT Execujet Indonesia, artinya jika ada 

kenaikan pertahun misal harga minyak naik, melihat keadaan pasar maka harga 

akan naik; ---------------------------------------------------------------------------------------  

38.3 Bahwa tarif mulai dikenakan oleh PT Execujet Indonesia sejak Oktober 2013 pada 

saat APEC; --------------------------------------------------------------------------------------  

38.4 Bahwa saksi tidak tahu mengenai beroperasinya PT Execujet Indonesia kemudian 

ada pembangunan dan sosialisasi dari PT Angkasa Pura I menjelang APEC, yang 

dijelaskan pada dasarnya upaya memenuhi kebutuhan penerbangan pada pesawat 

khusus, ada GAT untuk mengantisipasi kepadatan Apron terutama menjelang 

APEC Meeting; --------------------------------------------------------------------------------  

38.5 Bahwa perusahaan saksi beroperasi juga di Halim Perdanakusumah sejak 2002; ---  

38.6 Bahwa pekerjaan PT Sari Rahayu Biomantara menurut saksi seharusnya tidak 

sama dengan PT Execujet Indonesia, saat di sosialisasi PT Execujet Indonesia 

disampaikan hanya mengelola terminal dan apron, bukan Ground Handling, kalau 

memang Ground Handling  saksi keberatan; ----------------------------------------------  

38.7 Bahwa saksi sudah menyampaikan keberatan, bahkan sempat ada kontrak 

perusahaan saksi memperoleh order dari PT Execujet Indonesia, tapi ternyata itu 

tidak dilaksanakan; ----------------------------------------------------------------------------  

38.8 Bahwa perusahaan saksi merasa bisa melakukan pekerjaan PT Execujet Indonesia; 

38.9 Bahwa biaya Ground Handling bervariasi, kalau jet kecil 385$, jika pesawat asing 

600$ sampai dengan 1050$. Jasa yang saksi kerjakan tergantung apa yang 

diminta. Tapi untuk pesawat Indonesia rata rata Rp.2juta sampai Rp.2,5 juta; -------   

38.10 Bahwa terkait frekuensi pekerjaan yang biasa saksi dapatkan sebenarnya 

meningkat terus sejak 1997, sebulan 6 pesawat, setiap tahun naik dan turun, 

karena insiden bom bali 2002-2004 bisnis menurun, tahun sebelum PT Execujet 

Indonesia beroperasi mencapai 40 Pesawat jika di rata-rata, itu tahun dimana 

kondisi ekonomi bagus; -----------------------------------------------------------------------  

38.11 Bahwa setelah adanya PT Execujet Indonesia expetasinya sebenarnya meningkat 

karena service dan fasilitas ada karena itu juga keinginan pribadi saksi, saksi 

mengira akan datang pesawat lebih banyak, akan tetapi faktanya banyak klien 

yang mengeluh karena harganya mahal. Karena hal itu mereka banyak maskapai 

carter yang mengindari pendaratan di Bali, lalu memilih bandara yang lainnya; ----  

38.12 Bahwa frekuensi sebulan setelah ada PT Execujet Indonesia masih sama 

sebenarnya. Yang saksi jelaskan ekspektasinya yang meleset dari perkiraan, dan 
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prakteknya banyak keluhan, ada tehnical stop yang mengeluh atas kemahalan 

tarifnya sehingga mereka memilih bandara disekitarnya misal Surabaya dan 

Lombok. Perlu dipahami bahwa unsechedule flight tidak bisa di prediksi, 

sementara PT Execujet Indonesia dikenal dengan harga yang mahal; -----------------  

38.13 Bahwa sebelum ada PT Execujet Indonesia, invoice langsung diberikan dari 

perusahaan saksi tapi saksi lampirkan invoice dari PT Angkasa Pura I. Saat ini 

juga sama pemungutan dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura I atas nama PT 

Execujet Indonesia; ----------------------------------------------------------------------------  

38.14 Bahwa untuk satuannya rupiah untuk Domestik, untuk internasional dollar; ---------  

38.15 Bahwa price list dari PT Execujet Indonesia harga jauh lebih tinggi, item 

servicenya ada yang berbeda, kalau PT Angkasa Pura I dulu total biayanya rata-

rata 1 : 5 dengan PT Execujet Indonesia yang sekarang. Itemnya dalam invoice  

PT Execujet Indonesia termasuk pelayanan Ground handling, namun khusus saksi 

tidak di charge karena saksi yang melaksanakan kemudian ditambah terminal fee, 

mungkin yang bikin mahal terminalnya karena khusus; ---------------------------------  

38.16 Bahwa yang dikerjakan PT Angkasa Pura I 4 item yaitu Landing, parking, Load, 

navigation Charge; -----------------------------------------------------------------------------  

38.17 Bahwa dalam kontrak PT Sari Rahayu Biomantara dengan PT Execujet Indonesia 

ada hak dan kewajiban yang harus dikerjakan kedua belah pihak; ---------------------  

38.18 Bahwa menurut saksi bisa saja penumpang yang turun di selatan diangkut ke 

utara,(jika) ada jalannya. Memang benar perusahaan charter tidak semua/ 

kegiatannya punya orang kaya, kalau yang private pasti punya orang kaya; ---------  

38.19 Bahwa tidak ada pengaruh (revenue) terkait keberadaan PT Execujet Indonesia,  

namun unscheduled bisa ramai bisa sepi. Jadi tidak bisa di justify itu karena ada 

PT Execujet Indonesia. Penurunan atau penambahan bukan karena PT Execujet 

Indonesia, apabila nanti dilakukan Ground Handling oleh PT Execujet Indonesia 

saksi keberatan, karena akan terjadi kartel harga; -----------------------------------------  

38.20 Bahwa terkait technical stop Tarif PT Execujet Indonesia lebih mahal daripada 

sebelumnya, perbandingan belum bisa ditaksir namun biayanya akan naik; ---------  

38.21 Bahwa sebelum ada PT Execujet Indonesia pernah dilakukan perjanjian dengan 

PT Angkasa Pura I , terkait sewa ruang, dalam bentuk konsesi dahulu fee nya 8% 

sekarang 10%; ----------------------------------------------------------------------------------  

38.22 Bahwa saat ini belum, tapi akan dilakukan (complain), karena lambat laun akan 

berakibat perusahaan saksi akan mati. Secara lisan pernah menyampaikan ketika 

bertemu kepada Presiden direktur PT Execujet Indonesia. Kalau nanti 

berpengaruh signifikan saksi akan complain;----------------------------------------------  
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38.23 Bahwa ada sosialisasi terkait PT Execujet Indonesia, dari Angkasa Pura dilakukan 

pada Desember tahun 2012 dan yang hadir dalam sosialisasi tersebut dari pihak 

PT Angkasa Pura I adalah Pak Robert D Waloni dan ada juga dari PT Execujet 

Indonesia, tapi lupa siapa namanya; --------------------------------------------------------  

38.24 Bahwa saksi tahu pesawat PK hanya 28% dari pesawat yang parkir; ------------------  

38.25 Bahwa saksi tahu 72% tahu pesawat asing mendarat di Ngurah Rai; ------------------  

38.26 Bahwa saksi tahu yang berwenang menentukan pesawat dimana mendarat adalah 

PT Angkasa Pura I; ----------------------------------------------------------------------------  

38.27 Bahwa saat ini konsumen PT Sari Rahayu Biomantara ketika akan mendarat 

mengontak kepada PT Sari Rahayu Biomantara dan PT Sari Rahayu Biomantara 

akan mengontak PT Execujet Indonesia; ---------------------------------------------------  

38.28 Bahwa saksi mengaku tidak pernah mengelola FBO/GAT karena tidak ada dana; --  

38.29 Bahwa saksi orang penerbangan asli, tahu segala hal teknis dan manajemen 

pesawat terbang; -------------------------------------------------------------------------------  

38.30 Bahwa saksi mendapat invoice atas nama klien saksi, langsung dari PT Execujet 

Indonesia, kalau dulu dari PT Angkasa Pura, kalau ditotal akan lebih mahal PT 

Execujet Indonesia, ini asumsi saksi karena ada biaya terminal dan fasilitas yang 

lebih baik, jika ada complain langsung ke PT Execujet Indonesia; --------------------  

39. Menimbang bahwa pada tanggal 20 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi General Manager PT 

Angkasa Pura I Ngurah Rai, Bali, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh 

informasi sebagai berikut (Vide bukti B20); ------------------------------------------------------  

39.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Herry Ahmad Yani Sikado selaku GM Ngurah 

Rai, Bali; ----------------------------------------------------------------------------------------  

39.2 Bahwa tupoksi saksi sebagai GM berdasarkan Kep 100/OM.01.01/2013 tanggal 

16 September 2013  tentang organisasi dan tata kerja kantor cabang PT AP I 

Bandara I Gusti Ngurah Rai. Tugasnya yaitu memastikan tercapainya Customer 

Satisfaction Index (CSI), tercapainya pendapatan non aeronautika, dan kontribusi 

terhadap lingkungan melalui pengelolaan aktifitas kebandarudaraan yang efektif 

dan efisien guna mendukung kinerja perusahaan berdasarkan rencana kerja dan 

anggaran perusahaan (RKAP). Tanggung Jawab Sebagai GM saksi bertugas 

memastikan adanya RKAP, memastikan tercapainya kontrak managemen yang 

disepakati, memastikan peran sebagai people manager, memastikan kegiatan di 

bandar udara berjalan sesuai RKA yang telah ditetapkan, memastikan kegiatan di 

bandar udara sesuai dan relevan dengan sistem amangemen yang diterapkan 

perusahaan, memastikan CSI, memastikan tercapainya pendapatan non 

aeronautica dan kontribusi terhadap lingkungan; -----------------------------------------  
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39.3 Bahwa mencapai target aeronautical yang pertama memang terkait dengan 

Customer Satisfaction Index, yang sudah saksi lakukan adalah pembangunan 

terminal Internasional I Gusti Ngurah Rai dan sudah dioperasian sejak oktober 

2013, yang kedua adalah pembagunan genegeral aviation dan juga sudah 

digunakan sejak oktober 2013, yang ketiga dalam rangka CSI saksi juga 

selesaikan domestik bandara i gusti ngurah rai, yang dioperasikan sejak september 

2014 ini; -----------------------------------------------------------------------------------------  

39.4 Bahwa survey kepada customer saksi tidak lakukan, namun setiap tahun dilakukan 

penilaian dari INACA mengenai kepuasan pelanggan terhadap kesiapan fasilitas 

saksi; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

39.5 Bahwa melalui kuesioner yang disampaikan kepada penumpang, perusahaan 

Ground handling dsb, untuk saksi sendiri ada komplain handling sistem kuesioner 

tersebut terkait dengan pendapat konsumen terhadap layanan yang saksi berikan; --  

39.6 Bahwa  sebenarnya saksi tidak hanya menunggu customer komplain, saat ini ada 3 

penilaian, yaitu melalui komplain handling sistem, penilaian INACA, dan ada dari 

ACI. Di komplain handling itu biasanya ada pendapat dari konsumen mengenai 

fasilitas yang saksi berikan; ------------------------------------------------------------------  

39.7 Bahwa melalui penilaian dari INACA, dan saksi juga bisa tahu tingkat kepuasan 

mereka (konsumen), kemudian saksi melakukan pengukuran level of service saksi 

sendiri, dan ada ukurannya; ------------------------------------------------------------------  

39.8 Bahwa saksi mengukur level of service dari fasilitas layanan saksi melalui standar  

yang sudah ditentukan dari Kemenhub, ada juga dari Keputusan direksi terkait 

kesiapan fasilitas saksi. Untuk survey sendiri ke penumpang belum pernah 

melakukan sendiri; -----------------------------------------------------------------------------  

39.9 Bahwa index sekarang  4,33 dari maksimal 5 Scala Richter. Itu yang menetapkan 

dari INACA standarnya; ----------------------------------------------------------------------  

39.10 Bahwa mengukur indeks terkakhir bulan September 2014 untuk INACA, Airport 

Consult International (ACI) setiap bulan saksi ambil. Saksi lakukan tiap tahun 

(September); ------------------------------------------------------------------------------------  

39.11 Bahwa indeks rata-rata 3.5 untuk tahun lalu untuk ACI. Untuk INACA ada 3.7. 

dari ACI pada bulan Oktober 2014 ini 4.5; ------------------------------------------------  

39.12 Bahwa acuan tahun sebelumnya, mereka mempermasalahkan fasilitas layanan. 

Seperti yang saksi sampaikan sebelumnya saksi dari tahun 2012 saksi membangun 

fasilitas, antara lain infrastruktur terminal (domestik dan internasional), General 

Aviation Terminal (GAT),. Untuk level asia, ini salah satu stake holder yang 

diambil surveynya mengarah ke airline. Jadi tingkat kepuasan airline juga 

berpengaruh; ------------------------------------------------------------------------------------  
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39.13 Bahwa kewenangan saksi sebagai GM adalah untuk mendapatkan akses data yang 

dibutuhkan, kedua menetapkan program kerja dan inisiatif baru serta anggaran 

yang dapat mendukung capaian kinerja perusahaan, ketiga menetapkan kebijakan 

pedoman operasional terhadap hal-hal yang belum ada ketentuannya, keempat 

mengambil keputusan dan langkah langkah korektif berdasarkan kebijakan dan 

prosedur yang berlaku, kelima menyetujui listing job profile yang ada di bandara, 

keenam menyetujui usulan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia 

kepada bawahan langsung, ketujuh menyetujui pengenaan saksi kepada bawahan 

langsung sesuai ketentuan perusahaan, kedelapan menyetujui pelaksanaan rencana 

kerja di lingkup bandara, menetapkan dan menandatangani dokumentasi sistem 

managemen yang menjadi ruang lingkup bandar udara, kemudian memberikan 

pelayanan prima kepada pelanggan, memberikan potongan harga sesuai batas 

wewenang, menetapkan sistem pemantauan terhadao sisitem lingkungan bandar 

udara, menandatangani cek, bilyet, giro sesuai dengan kewenangannya; -------------  

39.14 Bahwa contoh pendapatan dari non aeronautical, pertama pendapatan dari konsesi, 

dari mitra kerja saksi, misal restoran, kedua ada sewa lahan, ketiga sewa ruang, 

keempat parkir kendaraan (bukan pesawat). Terakhir kelima ada dari jasa 

pengunaan air, listrik, dan reklame; ---------------------------------------------------------  

39.15 Bahwa bagi hasil menurut konsesi durasinya hanya satu tahun, konsesi itu dalam 

bentuk prosentase. Macam macam, dan berbeda beda; ----------------------------------  

39.16 Bahwa terkait perpanjangan kerjasama, saksi akan mengevaluasi terlebih dahulu. 

Saksi melihat ground handling ini adalah representatif dari airline, jadi tidak 

sembarang putus perjanjian. Semua ground handling itu pasti ada punya airline. 

Saksi bisa saja tidak melanjutkan perjanjian dengan ground handling misal dari 

sisi operasional jka tidak memenuhi standar ground handling bisa saja saksi tidak 

lanjutkan. Misal dari sisi fasilitas tidak memadai, sertifikasi personilnya juga tidak 

memenuhi. Dari sisi bisnis apabila mereka melakukan wanprestasi terhadap saksi;  

39.17 Bahwa untuk penilaian CSI Komponen penilaian ini bukan saksi yang 

menetapkan, INACA yang menetapkan. Dan sudah digabung semuanya baik yang 

reguler dan irreguler; --------------------------------------------------------------------------  

39.18 Bahwa tidak ada data terpisah (reguler dan non reguler)itu. Mereka tidak 

membedakan itu. Semua hasilnya digabung. Hasil dari INACA membuat resume 

apa yang kurang dari pelayanan saksi. Bukan hanya tingkat kepuasan penumpang, 

ada juga dari airline, pilot, kru, dsb; --------------------------------------------------------  

39.19 Bahwa peringkat dari ACI ada. Jika tidak salah saksi sudah masuk 10 besar di 

Asia. Di Nasional peringkat ini ada dari Kemenhub. Ada peringkat bandara 

utama, madya dan pratama. Namun saksi belum lihat sekarang saksi masuk 
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dimana. Tahun lalu saksi (I Gusti Ngurah Rai) masuk Madya. Tahun ini belum 

keluar hasilnya. Surabaya tahun lalu masuk bandara Utama; ---------------------------  

39.20 Bahwa fasilitas sangat penting, dari sisi penumpang dia akan melihat pelayanan 

saksi di terminal, untuk kru mereka juga lihat fasilitas di ruang udara dan juga di 

apron; --------------------------------------------------------------------------------------------  

39.21 Bahwa perbedaannya (tahun lalu) dari fasilitas terminalnya, dan juga dari 

kapasitas, dulu mereka ada 2 terminal. Harus juga dilihat karakter penumpang dari 

bali dan surabaya. Dulu (sebelum september 2014) saksi masih menggunakan 

terminal domestik yang temporary. Internasional masih di Terminal yang lama; ---  

39.22 Bahwa perbedaan penumpang tujuan Bali dan Surabaya adalah karakter tipe 

penumpang bali adalah leisure (wisata), sedangkan di Surabaya adalah tipe 

karakter penumpang tipe perjalanan bisnis. Dengan persepsi berbeda , maka 

tingkat kepuasan mereka berbeda; ----------------------------------------------------------  

39.23 Bahwa standar penilaian indeks ada dari INACA, ACI dan Kemenhub; --------------  

39.24 Bahwa penilaian bandara madya tadi adalah kewenangan Kemenhub; ---------------  

39.25 Bahwa Ada (kewenangan menetapkan operasional yang belum ada peraturannya), 

dan itu cukup luas maksudnya Mulai dari sisi keamanan, pelayanan. Saksi 

melakukan pembenahan dari aspek kemanan. Misal saksi buat standarisasi 

securiti, bahwa petugas tidak boleh bawa HP, membawa rokok di kantongnya, 

semua security tidak boleh. Itu sangat teknis. Selain itu Customer Service itu di 

aturan tidak ada, namun saksi tempatkan di terminal keberangkatan; -----------------  

39.26 Bahwa saksi baru bertugas setahun di Ngurah Rai, sebelumnya saksi di 

Balikpapan, sebelumnya lagi di Manado; --------------------------------------------------  

39.27 Bahwa tidak ada fasilitas GAT lain di Indonesia baru Bandara Ngurah Rai yang 

pertama; -----------------------------------------------------------------------------------------  

39.28 Bahwa ada pungutan landing fee, navigation fee, parking fee juga dikenakan oleh 

PT Angkasa Pura I sebelum adanya PT Execujet Indonesia. Itu termasuk 

pendapatan aeronautica dan itu juga termasuk kewenangan saksi tarifnya sudah 

tetap (Fixed); -----------------------------------------------------------------------------------  

39.29 Bahwa dalam memungut tarif Aeronautical dan non aeronautical bisa dilimpahkan 

ke pihak ketiga; --------------------------------------------------------------------------------  

39.30 Bahwa terkait menetapkan tarif Itu tidak bisa dibuat oleh pihak ketiga. Itu 

ditetapkan oleh BUBU (Badan usaha bandar udara). Ada jasa bandar udara yang 

tarifnya ditetapkan oleh BUBU. Jadi perlu dijelaskan ada tarif kebandarudaraan 

dan ada tarif jasa terkait bandar udara. Jasa kebandarudaraan ini ditetapkan oleh 

BUBU, sedangkan tarif jasa terkait bandar udara ditetapkan antara penyedia jasa 
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terkait berdasarkan kesepakatan dengan penyedia. Aturannya ada di dalam pasal 

243 UU 1/2009 terkait kebandarudaraan; --------------------------------------------------  

39.31 Bahwa untuk pendapatan non aeronautical itu termasuk revenue share (kerjasama 

usaha).; ------------------------------------------------------------------------------------------  

39.32 Bahwa maksud kerjasama usaha, misalnya konsesi yang GAT itu, saksi mendapat 

revenue share hasil dari pengelolaan GAT di Terminal; ---------------------------------  

39.33 Bahwa beda konsesi dan revenue share, konsesi itu adalah hak saksi yang saksi 

berikan kepada mitra saksi, sedangkan revenue adalah saksi kerjasamakan. 

Konsesi bisa saksi lakukan sendiri dan bisa saksi berikan, revenue share bisa saja 

bisnis itu muncul dari mitra saksi dan pengelolannya dilakukan secara bersama 

39.34 Bahwa revenue share haknya ada di PT Angkasa Pura I, namun bentuk 

pengelolaannya bisnisnya saja yang berbeda. Untuk konsesi itu saksi yang 

tentukan persentasenya bisa 8-15%. Untuk Revenue share itu berdasarkan 

kesepakatan, bisa 20%-30%; -----------------------------------------------------------------  

39.35 Bahwa konsesi ini dalam menentukan besaran prosentasenya ada di saksi 

rangenya beda beda rata rata 8%. Untuk Revenue share ini berdasarkan 

kesepakatan. Range bisa 20%/30% dari omset bruto; ------------------------------------  

39.36 Bahwa pendapatan PT Angkasa Pura I lebih banyak di revenue share; ---------------  

39.37 Bahwa konsesi itu sudah ditetapkan, revenue share tergantung menurut 

perhitungan bisnisnya (kesepakatan); -------------------------------------------------------  

39.38 Bahwa didalam prosedural saksi konsesi ini memang sudah ditetapkan dari pusat. 

negosiasi saksi berdasarkan baseline 8% tadi saksi menjalankan operasionalnya; --  

39.39 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan direksi nomor 88. Memang ada dua. Pertama 

yaitu kommersialisasi melalui sewa-sewa, itu konsesi. Sedangkan kedua untuk 

pengembangan usaha itu terkait revenue termasuk BOT, KSO; ------------------------  

39.40 Bahwa saksi menetapkan konsesi dan revenue share ini terkait dengan pendekatan 

bisnis saksi. Misalnya sewa-sewa, non aeronautical tadi itu ditetapkan melalui 

konsesi. Konsesi ini adalah istilah lama yang saksi pakai karena ada kontrak yang 

masih berjalan. Sedangkan revenue share ini adalah istilah baru yang 

menggantikan Konsesi sesuai dengan undang-undang. Konsesi ini  adalah hak 

pemerintah, sedangkan revenue share pendekatannya adalah bisnis; ------------------  

39.41 Bahwa Revenue share itu masih gross belum netto; --------------------------------------  

39.42 Bahwa nilai index per triwulan untuk ACI, dimulai dari oktober tahun lalu. 

Penilaian akan didapat Oktober tahun 2014 ini, namun penilaian sudah dimulai 

dari tahun lalu; ---------------------------------------------------------------------------------  
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39.43 Bahwa revenue share harus dibedakan dulu mana pendapatan aeronautica yang 

jadi hak saksi. Aeronautica itu tidak bisa di revenue sharekan, itu murni 

pendapatan saksi yang bisa adalah yang non aeronautica; -------------------------------  

39.44 Bahwa partnership paling banyak sewa ruang, kegiatan ground handling, restoran, 

retail; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

39.45 Bahwa pengelolaan space tidak termasuk dalam revenue share; -----------------------  

39.46 Bahwa Surat Keputusan nomor 100 itu mengenai organsisasi dan tata kerja, kep 

88 itu terkait komersial dan pengembangan usaha; ---------------------------------------  

39.47 Bahwa terkait semua aspek komersialisasi menggunakan Skep 88; -------------------  

39.48 Bahwa bandara Ngurah Rai Bali ini diaudit oleh TSA (beberapa tahun yang lalu), 

kemudian bulan November ini diaudit oleh keamanan penerbangan dari Australia, 

mereka sangat concern ke pada unsur safety, dan secure bahkan mereka sering 

membantu saksi dalam hal tersebut. Pada unsur secure di bandara lain tidak ada 

additional chek terkait penumpang ke australia, hanya ada di Bali. Juga terkait 

penerbangan, mereka sangat concern terhadap penerbangan, khususnya sisi 

fasilitas air side, mereka melakukan ram audit. Dengan kondisi bali sebagai 

leisure destination,maka saksi menjual kepada mereka berupa pelayanan, secure 

dan fasilitasnya, baik di terminal dan juga dari sisi air side. Selain itu melihat 

kunjungan penumpang terbanyak sekarang dari Australia 25.7%. kedua dari 

China; --------------------------------------------------------------------------------------------  

39.49 Bahwa kategori penumpang itu hanya kebijakan saksi saja dari perusahaan untuk 

menilai jenis penumpang seperti apa; -------------------------------------------------------  

39.50 Bahwa semuanya dinilai dalam penilaian index. Mereka melihat dari sisi 

pelayanan landside termasuk ketersediaan transportasinya, dari sisi termninal 

juga, yang ketiga dari sisi pelayanan sisi airside, kru GH, penanganan terhadap 

kargo juga; --------------------------------------------------------------------------------------  

39.51 Bahwa irreguler flight Yaitu penerbangan tidak berjadwal, ada yang niaga dan 

non niaga, ada juga penerbangan private, ada yang irreguler tidak berjadwal tapi 

dia reguler misalnya Trans Nusa. Dan ini saksi layani seperti penumpang rata-rata 

diatas 25 pax; -----------------------------------------------------------------------------------  

39.52 Bahwa saksi Pernah membaca dan tahu perjanjian antara PT Angkasa Pura I 

dengan PT Execujet Indonesia dan saksi paham perjanjian itu; ------------------------  

39.53 Bahwa Isi perjanjian itu PT Angkasa Pura I memberikan hak eksklusif kepada PT 

Execujet Indonesia untuk mengoperasikan dan memberikan pelayanan khusus 

General Aviation terminal untuk pesawat dan atau penumpang general aviation 

yang meliputi dan tidak terbatas  kegiatan Ground Handling (GH), terminal 

management, properti management, air kru transportation, passanger and kru 
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accomodation, aircraft security, catering dan kegiatan tambahan lain yang 

disepakati para pihak dan jangka waktu perjanjiannya adalah 5 tahun; ---------------  

39.54 Bahwa Kegiatan GH itu sebagian kecil saja dari yang disepakati dari pengelolaan 

GAT. hanya 2% dari pendapatan total keseluruhan di GAT. Untuk operasional 

juga 2%.; ----------------------------------------------------------------------------------------  

39.55 Bahwa bisnis GAT mengacu ke aturan perundang undangan tidak ada. Ini adalah 

bisnis baru; --------------------------------------------------------------------------------------  

39.56 Bahwa bisnis baru itu (GAT) sama dengan pengertian di Pasal 15 mengenai 

pengembangan kegiatan usaha perusahan; -------------------------------------------------  

39.57 Bahwa istilah irreguler flight ada di UU pasal 91 uu No.1/2009 tentang angkutan 

niaga tidak berjadwal, kemudian di bab 10 uu No.1/2009 sudah ada aturannya; ----  

39.58 Bahwa di AP II belum ada bisnis GAT; ----------------------------------------------------  

39.59 Bahwa terkait parkir pesawat, kegiatan parkir ini sudah diatur sejak mereka take 

off dari bandara asal pesawat. Mereka parkir dimana, gate berapa. Terkait 

penempatan penumpang ada di gate berapa sudah saksi aturannya bersumber dari 

pihak otoritas bandara; ------------------------------------------------------------------------  

39.60 Bahwa wewenang parkir ini ada di Bandara bersifat absolut, ada pengecualian, 

misal pesawat cancel, ada delay pesawat tetapi pengaturannya ada di saksi; ---------  

39.61 Bahwa dalam flight plan tidak dirinci untuk hal pengaturan parkir pesawat. 

Pengaturan parkir itu sejak saksi sudah dapatkan Estimated Time Arrival; ----------  

39.62 Bahwa pesawat tidak bisa menolak untuk ditempatkan dalam parkir. Karena 

management itu sudah saksi atur sejak pesawat pagi hingga malam, slotnya sudah 

saksi atur, penempatannya juga sudah saksi atur. Itu wewenang absolut pengelola 

Bandara; -----------------------------------------------------------------------------------------  

39.63 Bahwa PT Angkasa Pura I disebut pengelola bandara, bisa disamakan dengan 

pengelola bandara di airport J.F Kenndey, Schipol, amsterdam dsb; ------------------  

39.64 Bahwa itu juga berlaku untuk airport internasional, Standar Internasional dan 

diatur di IKEO. Indonesia meratifikasi aturan itu. UU No.1/2009 nanti ada 

aturannya di Kepmen; -------------------------------------------------------------------------  

39.65 Bahwa untuk pesawat reguler saksi sudah tentukan tempatnya, mereka juga ada 

on time peformancenya, mereka paling lama parkirnya 2 jam untuk sesaksir 

pesawat dengan rata-rata 200 penumpang, kecuali internasional ada yang 300 

penumpang. Jenis pesawatnya boeing 330. Untuk irreguler rata-rata 4 hari ada 7 

hari (di Bandara I Gusti Ngurah Rai). Karena mereka ingin leisure menggunakan 

private jet. Penumpangnya rata-rata 4 untuk private jet; ---------------------------------  

39.66 Bahwa hampir tidak pernah penumpang reguler parkir 4 hari, kecuali mereka 

Remain Over Night (menginap untuk terbang lagi esok pagi); -------------------------  
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39.67 Bahwa tarifnya sama dengan irreguler Cuma waktunya beda; --------------------------  

39.68 Bahwa pesawat private jet dengan wingspan lebar pasti mengurangi lahan 

parkirnya. Karena wingspan besar, maka itu nanti akan mempengaruhi dari sisi 

safety, ada jarak aman tertentu dari wingspan pesawat ke pesawat lain; --------------  

39.69 Bahwa keamanan yang pertama dari sisi safety dari airside. Kemudian penumpang 

naik harus secure juga bagasinya. Di kegiatan GH juga harus secure. Berikut 

adalah service di terminal itu sendiri. Jika bandara itu tidak safety maka tidak ada 

penerbangan; -----------------------------------------------------------------------------------  

39.70 Bahwa yang disebut landside yaitu pesawat masuk ke gate, sampai daerah drop  

out, masuk area terminal, ada area keamanan terbatas. Setelah itu Masuk ke 

boarding lounge, kegiatan mereka boarding melaui manual, bisa juga melalui 

garbarata. Ketika masuk area terminal maka itu sudah masuk airside, daerah 

terbatas (sisi udara) derah pergerakan pesawat dan penumpang; -----------------------  

39.71 Bahwa Sebelum bandara beroperasi akan dilakukan sertifikasi dari regulator. Di 

GAT sisi selatan sudah dilakukan sertifikasi, sehingga dari ketentuan sudah 

terpenuhi; ---------------------------------------------------------------------------------------  

39.72 Bahwa dibandingkan domestik terminal yang reguler flight dengan irreguler Ada 

perbedaan. Perbedaan penumpang sangat berbeda dari sisi waktu. Beda 2-3 jam 

lebih cepat ireguler (GAT). Privacy yang irreguler mereka tidak terganggu juga; ---  

39.73 Bahwa dulu penumpnang private jet masuk langsung ke sisi airside, padahal itu 

melanggar aturan, itu dulu sebelum saksi puya GAT yang ada di selatan. Dari sisi 

safety dulu sangat berkurang, karena semua kendaraan pengantar penumpang 

private bisa masuk kedalam airside, sampai tangga pesawat. Dan ada juga 

penumpang bisa masuk melalui base ops; -------------------------------------------------  

39.74 Bahwa karena berbahaya (knalpot kendaraannya berbeda) ada yang bisa masuk 

melalui base ops. Dari sisi secure bisa masuk dari base ops. Base ops itu milik 

TNI dan saksi tidak tahu mengenai pergerakan itu. Saksi pernah menyurat ke TNI 

mengenai hal itu. Harusnya semua kendaraan akan diperiksa oleh saksi. 

Kemudian kepala Otoritas bandara akan mengeluarkan stiker, dan baru mereka 

boleh masuk kedalam airside; ----------------------------------------------------------------  

39.75 Bahwa yang masuk melalui base ops yang jelas saksi tidak menjamin hal itu, 

karena bukan dari saksi yang mengizinkan mereka masuk. Harusnya dilakukan 

verifikasi terhadap kendaraan, tidak semua kendaraan dari luar bisa masuk ke 

landside; -----------------------------------------------------------------------------------------  

39.76 Bahwa sekarang sudah saksi tutup aksesnya yang bergerak di selatan adalah 

kendaraan GH yang sudah saksi verifikasi; ------------------------------------------------  
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39.77 Bahwa sekarang Hanya bisa masuk kendaran dengan jenis bahan bakar bensin. 

Solar tidak, saringan ditutup di knalpot (Field Trip). Saringan itu menjaga jika ada 

percikan api; ------------------------------------------------------------------------------------  

39.78 Bahwa contoh bahaya itu jika pesawat itu sedang melakukan ground handling, 

kegiatan refuelling, dan kendaraan dekat engine pesawat, itu bahaya karena bisa 

terbakar; -----------------------------------------------------------------------------------------  

39.79 Bahwa di Ngurah Rai saksi ada fasilitas VVIP, diperuntukkan untuk kepala 

negara dan setingkat. Ada aturannya siapa saja yang bisa menggunakan fasilitas 

itu. Aturan gubernur Bali Nomor 11/2009. VIP Room I Presiden, wapres, mantan 

wapres, dan suami serta istri mantan presiden dan wapres, kemudian perwakilan 

negara asing, Kepala Negara, Wakil Kepala Negara asing, kepala pemerintahan, 

sekjen pbb, mantan kepala negara dan wakil kepala negara, dan suami istri. Untuk 

VIP Room II yaitu untuk pejabat pemerintah  RI, pimpinan MPR, DPD, MK, 

Gubernur BI, menteri, jaksa agung, panglima TNI, Ka. POLRI, Kepala BIN Dsb. 

Dan untuk tokoh masyrakat tertentu harus izin gubernur Bali; -------------------------  

39.80 Bahwa untuk mengakomodir yang punya pesawat private dialokasikan ke apron 

selatan GAT tadi; ------------------------------------------------------------------------------  

39.81 Bahwa memang kalau private jet ini mereka ingin privacy mereka tidak diganggu, 

mereka berharap ketika sampai di airport mereka ingin pelayanan yang cepat, 

mereka ingin langsung ke pesawat; ---------------------------------------------------------  

39.82 Bahwa untuk Check In internasional itu 4 jam atau 2 jam sebelumnya tiba di 

bandara ngantri di boarding gate itu 1 ½ jam saat penumpang padat, dari chek ini, 

imigrasi dan di boarding lounge. Sedangkan jika private jet ini pelayanannya lebih 

cepat, penumpangnya sedikit. Mereka ingin supaya cepat saja lewat jalur tidak 

biasanya, bahkan dari TNI ini mobilnya langsung mendekat ke pesawat; ------------  

39.83 Bahwa terkait Notice Airport Capacity saksi, Ngurah Rai ini merupaan the best 

destination tourism; ----------------------------------------------------------------------------  

39.84 Berbicara slot dulu sebelum ada GAT ini saksi hitung terminal dan parking stand 

yang ada di apron. Begitu private ini ada di utara, saksi akan membatasi slot 

pesawat berbadan besar. Ketika dibangun GAT di selatan saksi bisa meningkatkan 

kapasitas parkir saksi. Di utara saksi bisa 37 sekarang. Saat peak ini penuh semua. 

Bahkan pesawat garuda ini saksi parkir secara tandem. Kemudian selatan saksi 

pikirkan untuk pesawat private. Misal untuk artis dsb, ternyata mereka juga 

membutuhkan fasilitas premium yang berbeda dengan pelayanan reguler 

39.85 Bahwa yang saksi tahu mereka tidak melalui proses chek in, semua pelayanan 

sudah premium, custom, bea cukai sudah diurus tidak lagi mengantri di bea cukai;  
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39.86 Bahwa untuk fasilitas bangunannya saksi yang menyiapkan di terminal, jasa di 

terminal yang khusus saksi provide juga. ground handling di luar bangunan 

terminal; -----------------------------------------------------------------------------------------  

39.87 Bahwa di penerbangan reguler dia harus mengikuti proses yang normal, namun di 

GAT ini saksi siapkan proses bisnis yang normal, tapi dia tidak akan ngantri, dan 

fasilitas yang berbeda. Saksi siapkan fasilitasnya. Aksesnya beda, tidak harus 

ngantri seperti 1 ½ jam di reguler; ----------------------------------------------------------  

39.88 Bahwa jika private jet parkir di reguler maka akan mengurangi kepentingan 

penumpang publik. Pesawat reguler (domestik/internasional) tidak bisa parkir di 

tempat biasa. Saksi biasanya melakukan reposisi jika ada hal itu. Kemarin 

contohnya ada putra putri presiden mendarat disini, dan saksi melakukan reposisi 

pesawat mereka; -------------------------------------------------------------------------------  

39.89 Bahwa terkait bisnis plannya (kebijakan) bukan kewenangan saksi; ------------------  

39.90 Bahwa saksi hanya mengevaluasi dari sisi penyedia fasilitas layanan. Saksi tidak 

punya kemampuan untuk melakukan evaluasi sendiri. Saksi hanya melakukan 

compalin handling sistem untuk fasilitas saksi; -------------------------------------------  

39.91 Bahwa dampak dari field trip itu di mobil Misal saat refuelling bisa menimbulkan 

kebakaran jika api sampai engine pesawat menyala maka bisa terjadi ledakan; -----  

39.92 Bahwa penanganan private jet sebelum GAT itu berbahaya dengan memasukkan 

mobil melalui jalur base ops tadi; -----------------------------------------------------------  

39.93 Bahwa perjanjian PT Angkasa Pura I dengan PT Execujet Indonesia full operasi 

terminal; -----------------------------------------------------------------------------------------  

39.94 Bahwa Investasi yang jelas selain terminal ada Apron luasnya 52.725 m2, taxy 

way S1, itu luasnya 8.633 M2, taxy way Z2 luasnya 7144 M2,  total investasinya 

116 Miliar rupiah. Lalu ada akses jalan luasnya 76425 M2 dengan total investasi 

50 miliar rupiah. Terminalnya temporary saksi bangun luasnya 327 M2 investasi 

1.7 miliar , terminal permanennya luasnya 3590 M2 total investasi 20 miliar. 

Total investasi 189 miliar rupiah; -----------------------------------------------------------  

39.95 Bahwa pengguna jasa GAT memiliki akses jalan masuk sendiri, dari masuk mulai 

dari depan sampai mereka di terminal tidak perlu antri, akses keluar sendiri yang 

dimaksud, langsung ketemu bundaran jalan akses kuta hingga langsung akses tol 

Bali Madara; ------------------------------------------------------------------------------------  

39.96 Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembatasan groung handling company, yang 

dulu eksis sekarang masih ada, baik itu JAS, Enggang, Gapura, PTN masih 

beroperasional; ---------------------------------------------------------------------------------  

39.97 Bahwa PT Execujet Indonesia ini beroperasi on behalf dengan PT Angkasa Pura I, 

jadi sama dengan atas nama PT Angkasa Pura I; -----------------------------------------  
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39.98 Bahwa pelaksanaan Ground handling itu dilakukan oleh PT Execujet Indonesia 

atau oleh ground handler lain dikerjasamakan; --------------------------------------------  

39.99 Bahwa tugas PT Angkasa Pura I dalam hal ini untuk memastikan dari sisi 

operasional, dari sisi safety juga, saksi menempatkan security disana; ----------------  

39.100 Bahwa invoice itu berasal/lewat PT Execujet Indonesia; ------------------------------  

39.101 Bahwa secara operasional tanggung jawab masih di PT Angkasa Pura I termasuk 

dari sisi airport security program, emergency plan terminal; --------------------------  

39.102 Bahwa PT Execujet Indonesia untuk jasa terkait kebandarudaraan mereka sudah 

punya izin; ------------------------------------------------------------------------------------  

39.103 Bahwa komponen biaya GAT selain GH Ada PJP4U, PJP2U, ada juga VIP 

service sebesar 60ribu per penumpang (pax), ada yang saksi kenakan ke PT 

Execujet Indonesia sewa ruang terminal. Sewa terminal dibebankan ke PT 

Execujet Indonesia; --------------------------------------------------------------------------  

39.104 Bahwa fasfilitasnya sekarang sudah jadi termasuk yang permanent terminal 

pertama saksi menggunakan temporary terminal, sekarang sudah permanen 

karena saksi juga harus mendukung APEC, jadi terminal harus ada; ----------------  

39.105 Bahwa untuk airport tax itu hak saksi, tidak diberikan ke mereka (PT Execujet 

Indonesia); ------------------------------------------------------------------------------------  

39.106 Bahwa ada tagihan aeronautical dipungut PT Execujet Indonesia tapi tetap 

menjadi hak saksi, tidak diambil mereka. Biasanya ditagihkan dalam rupiah, 

untuk internasional dalam US$ dollar; ----------------------------------------------------  

39.107 Bahwa ada Exro count antara PT Execujet Indonesia dan PT Angkasa Pura I , 

saksi buka exro count, jika pendapatan rupiah dimasukkan ke rupiah, jika 

pendapatan dollar dimasukkan dalam dollar; --------------------------------------------  

39.108 Bahwa pekerjaan di apron utara tidak ada perubahan setelah  saksi membuat 

bisnis baru di selatan; ------------------------------------------------------------------------  

39.109 Bahwa dalam perjanjian antara PT Execujet Indonesia dan PT Angkasa Pura I 

tidak menyebut di utara atau di selatan; --------------------------------------------------  

39.110 Bahwa tidak ada adendum perjanjian kemudian antara PT Angkasa Pura I 

dengan mitra groung handling company; -------------------------------------------------  

39.111 Bahwa menurut saksi mitra ground handling company juga masih beroperasi di 

selatan; -----------------------------------------------------------------------------------------  

39.112 Bahwa tidak ada izin operasi baru terkait pelaksanan kegiatan ground handling, 

tetapi awalnya yang izin operasi saksi berikan adalah di utara, namun ada objek 

kegiatan ground hndling baru di apron selatan; -----------------------------------------  
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39.113 Bahwa di bandara terkait operasi ground handling company di bandara itu izin 

dari PT Angkasa Pura I. Terkait entitas perusahaan ground handling itu adalah 

regulator dari kemenhub yaitu izin kegiatan penunjang bandar udara; --------------  

39.114 Bahwa sebelum adanya GAT ada nomenklatur apron selatan dan utara; ------------  

39.115 Bahwa saksi tahu adanya price list harga dari PT Execujet Indonesia  dalam 

bentuk satuan US$; --------------------------------------------------------------------------  

40. Menimbang bahwa pada tanggal 21 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Setempat, adapun kegiatan dalam 

pemeriksaan setempat tersebut adalah Majelis Komisi, Investigator, Panitera, pihak 

Otoritas bandara wilayah III dan para terlapor melakukan kunjungan lapangan ke Apron 

selatan Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Bali (Vide bukti B21); -------------------  

41. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Adiwijaya Soetoyo, yang pada 

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B22); --  

41.1 Bahwa keahlian ahli Tahun 1990 aktifitas ahli membuat peralatan penunjang 

operasional kebandarudaraan, Pada Tahun 1998-2004 ahli bekerja di bisnis 

Ground Handling, tahun 2012 bekerja di business development, terkait dengan 

aviasi baik penunjang atau jasa kebandarudaraan. Sekarang ahli bekerja di kadic 

aero resources, memiliki perusahaan Ground Handling, catering, rumah sakit dan 

facility. Perusahaan berdiri di tahun 1974 menangani cargo hand, Ground 

handling pada tahun 1984 kemudian line maintenance pada tahun 1994. Saat ini 

ahli sebagai vice presiden business development. Ketika masih di mandala ahli di 

head of ground operation; --------------------------------------------------------------------  

41.2 Bahwa ahli menangani kegiatan Ground operation, cargo dan security, kadic aero 

resources lolos audit dari lembaga audit EU , IOSA, dan Oil Company bahwa 

airline saksi memenuhui standar internasional; -------------------------------------------  

41.3 Bahwa pengalaman ahli dalam melaksanakan ground operation mulai tahun 2006-

2012, total sekitar 15 tahun di bidang Ground Handling; --------------------------------  

41.4 Bahwa ahli juga berprofesi sebagai trainer safety operation  yang diakui JAA-TO 

Eropa saat ini menjadi EASA, bentuknya sertifikat; -------------------------------------  

41.5 Bahwa menurut ahli ICAO mengatur operasional penerbangan dimana untuk 

pesawat berpenumpang maksimal 30 penumpang diberikan sertifikat AOC 135, 

dan diatas 30 penumpang diberikan AOC 121.  Dari pemberian AOC ini 

kemudian dipecah menjadi irregular flight dan Regular Flight / komersial. Di Luar 

negeri personal boleh memiliki pesawat, sedangkan di indonesia harus dibawah 

perusahaan. Ground Operation hanya sebagian dari seluruh operasional 
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penerbangan. Dan SOP di australia dan indonesia sangat berbeda, GH hanya 

mewakili airlines; ------------------------------------------------------------------------------  

41.6 Bahwa menurut ahli Indonesia belum meratifikasi semua draft ICAO, hanya 

beberapa; ----------------------------------------------------------------------------------------  

41.7 Bahwa menurut ahli ICAO tidak memiliki standar minimal dalam aktifitas 

Ground Handling, yang ada ground operations sebuah airlines dan disesuaikan 

dengan standar di setiap negara; -------------------------------------------------------------  

41.8 Bahwa ICAO tidak pernah melindungi aktifitas ini,kegiatan ini adalah 

perpanjangan tangan dari Airlines, yang diatur adalah ground operator airlines. 

Hubungan maskapai dengan Ground Handler diatur oleh IATA; ----------------------  

41.9 Bahwa ahli berpengalaman sebagai pencari agent yang mengurusi penerbangan 

Mandala Airlines sebagai General Aviation dari Eropa ke indonesia, dan agent 

tersebut mengurus flight approval dsb. Agent ini bisa saja berwujud sebgai FBO. 

Pengalaman ahli tidak lama dalam General Aviation, karena kegiatan di General 

Aviation adalah Insidental.  Tidak pernah menangani General Aviation Terminal; 

41.10 Bahwa terkait GH yang ditangani oleh GAT, konsep secara organisasi ahli tidak 

jawab, namun secara perijinan, hal tersebut mencakup pelayanan penumpang 

pesawat di darat, airline crew, refuling, security dan bagasi. Sebenarnya tidak ada 

ijin Ground Handling menangani sebuah terminal. Ground handling hanyalah jasa 

pelayanan; ---------------------------------------------------------------------------------------  

41.11 Bahwa pola kerjasama penerbangan tidak berjadwal idealnya customer akan 

menghubungi ground handling company, menanyakan apakah bisa melayani 

pesawat ahli, cargo bagasi, dan semua layanan handling, tapi bentuk kerjasamanya 

insidentil; ----------------------------------------------------------------------------------------  

41.12 Bahwa seluruh biaya/ charge sesuai dengan permintaan customer apakah spesifik 

ataukan akan di pecah pecah. Jadi perusahaan ground handling hanya bekerjasama 

dengan Airline; ---------------------------------------------------------------------------------  

41.13 Bahwa ketika akan mengenakan biaya sesuai dengan ketentuan biaya dari BUBU;  

41.14 Bahwa semua harga ground handling bisa sama atau tidak (kesamaan harganya), 

tergantung permintaan pelayanan dari Ground Handling tersebut. Rate Ground 

Handling adalah agreement ground handler dengan Airlines, disesuaikan dengan 

ukuran pesawat misalnya; --------------------------------------------------------------------  

41.15 Bahwa kegiatan handling tergantung permintaan Airline, ketika masuk ke 

terminal berarti sudah masuk ke ranah Ground Operation; ------------------------------  

41.16 Bahwa ketika masih bekerja di pesawat mandala airlines harga termahal ground 

handling ahli pernah bayar lebih mahal daripada Internasional, saksi pernah 

membayar 350 $ padahal 2 kali sehari, kalau di luar negeri 900$ ----------------------  
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41.17 Bahwa menurut ahli, Perusahan ground handler tidak mengoperasikan terminal; ---  

41.18 Bahwa kegiatan dalam pengelolaan terminal adalah mulai cek in, kemudian 

masuk ke boarding gate sampai masuk ke pesawat dan sebaliknya pada saat tiba 

dari peswawat sampai ke terminal, termasuk penanganan terhadap bagasi dan 

cargo; --------------------------------------------------------------------------------------------  

41.19 Bahwa security aircraft merupakan tanggung jawab ground handler sebenarnya, 

tapi ahli bisa memakai beberapa security company asal sesuai ketentuan dari 

BUBU; ------------------------------------------------------------------------------------------  

41.20 Bahwa air side, dalam bandara ada 3 sisi operasional, yaitu sisi public , non public 

dan restricted area. Landside adalah area sampai masuk ke bandara; ------------------  

41.21 Bahwa kegiatan ground handling dilaksanakan di restricted area, kegiatan 

refulling lebih restricted, jadi kegiatan ground handling dilaksanakan di sebagian 

landside sebagian airside; ---------------------------------------------------------------------  

42. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Dirjen Perhubungan Udara 

Kementerian Perhubungan, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi 

sebagai berikut (Vide bukti B23); -------------------------------------------------------------------  

42.1 Bahwa sesuai dengan permintaan keterangan dalam panggilan, saksi 

menyampaiakan penjelasan dalam presentasi; --------------------------------------------  

42.2 Ketentuan Bandar Udara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Penerbangan sebagai penganti dari Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1995 tentang Penerbangan; ----------------------------------------------------------  

42.3 Pada saat ini beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1995 tentang Penerbangan masih berlaku dengan pertimbangan belum 

diganti dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan, dan yang terkait jasa di bandar udara yaitu ; Peraturan 

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, diantaranya 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan 

Bandar Udara Umum, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 

SKEP 47/III/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Bandar 

Udara; -------------------------------------------------------------------------------------------  

42.4 Bahwa di bandar udara dalam penyelenggaraan jasa penerbangan terdapat  2 

(dua)kelompok jasa yaitu; --------------------------------------------------------------------  

1. Jasa Kebandarudaraan yang meliputi:  --------------------------------------------------  

a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, 

dan penyimpanan pesawat udara; ----------------------------------------------------  

b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos; 
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c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan -------------  

d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan 

yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. ---------------------------  

2. Jasa Terkait Bandar Udara yang meliputi :  --------------------------------------------  

a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di 

bandar udara, terdiri atas: --------------------------------------------------------------  

b. penyediaan hanggar pesawat udara; -------------------------------------------------  

c. perbengkelan pesawat udara; ---------------------------------------------------------  

d. pergudangan; ----------------------------------------------------------------------------  

e. katering pesawat udara; ----------------------------------------------------------------  

f. pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling); ------  

g. pelayanan penumpang dan bagasi; serta --------------------------------------------  

h. penanganan kargo dan pos. ------------------------------------------------------------  

i. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, 

terdiri atas: -------------------------------------------------------------------------------  

i. penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel; -------------------------------  

ii. penyediaan toko dan restoran;  --------------------------------------------------  

iii. penyimpanan kendaraan bermotor;  --------------------------------------------  

iv. pelayanan kesehatan; -------------------------------------------------------------  

v. perbankan dan/atau penukaran uang; dan transportasi darat ----------------  

j. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara, 

terdiri atas: -------------------------------------------------------------------------------  

i. penyediaan tempat bermain dan rekreasi; -------------------------------------  

ii. penyediaan fasilitas perkantoran; -----------------------------------------------  

iii. penyediaan fasilitas olah raga;  --------------------------------------------------  

iv. penyediaan fasiltas pendidikan dan pelatihan;  -------------------------------  

v. pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan periklanan ---------------  

42.5 Jasa Kebandarudaraan merupakan “Core Bisnis” dari penyelenggaraan bandar 

udara, dimana untuk dapat mengusahakan Jasa Kebandarudaraan harus mendapat 

Izin dari Menteri Perhubungan dalam bentuk “Izin Badan Usaha Bandar Udara” 

(BUBU) untuk bandar udara yang dikelola secara komersil, sedangkan untuk 

bandar udara yang belum dikelola secara komersil Menteri Perhubungan 

menetapkan “Unit Penyelenggara Bandar Udara” (UPBU). Untuk Jasa Terkait 

Bandar Udara, pengusahaannya dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia 

atau Perorangan setelah mendapat “Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara” sesuai 

bidang kegiatan yang akan dilakukan dari Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara, yang kemudian ditindaklanjuti apabila akan berusaha disuatu bandar udara 
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harus mendapat izin dari pengelola bandar udara (BUBU atau UPBU) yang 

dituangkan dalam perjanjian kerjasama, dan sebagai catatan apabila disuatu 

bandar udara belum terdapat Badan Hukum Indonesia atau Perorangan yang akan 

mengusahakan “Jasa Terkait Bandar Udara”, BUBU atau UPBU dapat 

menyelanggarakan Jasa Terkait Bandar Udara tersebut.“Sertifikat Jasa Terkait 

Bandar Udara” yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

sebagaimana dimaksud diatas dapat belaku di seluruh Bandar Udara yang berada 

dalam wilayah Indonesia; ---------------------------------------------------------------------  

42.6 Bahwa “Core Bisnis” bandar udara tersebut adalah pengusahaan “Jasa 

Kebandarudaraan” meliputi ; -----------------------------------------------------------------  

1. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, 

dan penyimpanan pesawat udara; 

2. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos; 

3. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan lahan untuk 

bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang 

berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. 

42.7 Bahwa terhadap Jasa Kebandarudaraan tersebut diatas Penyelenggara Bandar 

Udara dapat mengenakan tarif yang meliputi : --------------------------------------------  

1. Tarif Aeronautica, terdiri dari :  

a. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara 

(PJP4U); 

b. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)/PSC; 

c. Pelayanan Jasa Counter; 

d. Pelayanan Jasa Garbarata;  

2. Tarif Non Aeronatica, terdiri dari penyewaan lahan, bangunan/gedung yang 

bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara, 

telekomunikasi, listrik, air, dan instalasi limbah buangan. Untuk dapat 

mengusahakan “Jasa Kebandarudaraan” yangmerupakan “Core Bisnis” dari 

penyelenggaraan bandar udara harus mendapat Izin dari Menteri Perhubungan 

dalam bentuk “Izin Badan Usaha Bandar Udara” (BUBU) untuk bandar udara 

yang dikelola secara komersil, sedangkan untuk bandar udara yang belum 

dikelola secara komersil Menteri Perhubungan menetapkan “Unit 

Penyelenggara Bandar Udara” (UPBU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai penganti dari Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penerbangan, dalam mengusahakan “Jasa 

Kebandarudaraan” yangmerupakan “Core Bisnis”, Penyelenggara Bandar 

Udara (Badan Usaha Bandar Udara/BUBU atau Unit Penyelenggara Bandar 
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Udara/UPBU) dapat bekerja sama dengan Pihak Swasta lain sepanjang tidak 

memindahkan izin selaku  Badan Usaha Bandar Udara/BUBU atau Unit 

Penyelenggara Bandar Udara/UPBU. Kerjasama pengusahaan “Jasa 

Kebandarudaraan” yangmerupakan “Core Bisnis” sebagaimana dimaksud 

diatas untuk Badan Usaha Bandar Udara/BUBU yang saat ini dilakukan oleh 

Badan Usaha Milik Negara (PT. Angkasa Pura I dan II), Kementerian tidak 

mengatur, dimana pelaksanaan diserahkan pada aturan internal Badan Usaha 

Milik Negara, kerjasama yang dilakukan lebih bersifat bisnis to bisbis (B to B), 

dengan pertimbangan asset yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara 

dalam hal ini (PT. Angkasa Pura I dan II) merupakan asset negara yang telah 

dipisahkan pencatatannya dari asset yang dikelola melalui APBN,  sedangkan 

Kerjasama pengusahaan “Jasa Kebandarudaraan” yangmerupakan “Core 

Bisnis” yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara/UPBU 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur. Sedangkan 

untuk Jasa Terkait Bandar Udara, pengusahaannya dapat dilakukan oleh Badan 

Hukum Indonesia atau Perorangan, dimana untuk dapat berusaha di bandar 

udara harus mendapat persetujuan dari Pengelola Bandar Udara (Badan Usaha 

Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara) yang dituangkan dalam 

perjanjian kerjasama, dan Badan Hukum Indonesia atau Perorangan tersebut 

terlebih dahulu mendapat “Sertifikat” jasa terkait sesuai bidang kegiatan yang 

akan dilakukan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Persyaratan, tata 

cara dan persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama untuk 

berusaha Jasa Terkait Bandar Udara untuk bandar udara yang dikelola oleh 

Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) diatur dalam peraturan Internal Badan 

Usaha Bandar Udara (BUBU) tersebut, sedangkan untuk Bandar Udara yang 

dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) dilakukan 

berdasarkan ketentuan dibidang Pendapatan Negara Bukan Pajak. Dalam 

melaksanakan “Jasa Terkait Bandar Udara” oleh Badan Hukum Indonesia atau 

Perorangan bertindak atas nama sendiri dan besaran tarif ditetapkan sendiri 

oleh Penyedia Jasa Terkait Bandar Udara (Badan Hukum Indonesia atau 

Perorangan) berdasarkan kesepakatan dengan Pengguna Jasa Terkait Bandar 

Udara;  

42.8 Bahwa kerjasama terkait tidak berarti memindahkan subjek dari izin tadi. Dalam 

ketentuan di Bidang Penerbangan, Pengelola Bandar Udara (Badan Usaha Bandar 

Udara/BUBU atau Unit Penyelenggara Bandar Udara/UPBU) dalam mengusaha 

“Jasa Kebandarudaraan” yangmerupakan “Core Bisnis”, melakukan kerjasama 
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dengan Pihak Swata lain, tidak boleh memindahkan “Subjek Hukum” sebagai 

“Pemegang Izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)” atau sebagai “Pemegang 

penetapan sebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)”; ----------------------  

Contoh : a.Bandar Udara Kendari, dimana bandar udara tersebut dikelola oleh 

Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan, dalam 

pengusahaan terminal bandar udara yang merupakan “Jasa Kebandarudaraan” 

yangmerupakan “Core Bisnis”, bekerjsama dengan dengan Pemerintah Daerah, 

didalam pelayanan jasanya tetap dilakukan oleh Unit Penyelenggara Bandar 

Udara (UPBU) Kendari, atau dilakukan oleh Pemerintah Daerah “atas nama” Unit 

Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kendari. b.Pemuggutan/Penarikan Tarif 

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)/PSC pada bandar udara yang 

dikelola PT. Angkasa Pura I atau PT. Angkasa Pura II, dimana penarikan tersebut 

dilakukan Pihak Swasta lain atas dasar perjanjian kerjasama, dimana Pihak Swasta 

lain tersebut melakukan penarikan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat 

Udara (PJP2U)/PSC bertindak atas nama; -------------------------------------------------  

42.9 Terkait pelaksanaan usaha Jasa Terkait Bandar Udara, untuk mendapat 

persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara “Penyedia Jasa 

Terkait Bandar Udara (Badan Hukum Indonesia atau Perorangan) dengan 

Pengelola Bandar Udara (Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara 

Bandar Udara), Penyedia Jasa Terkait Bandar Udara (Badan Hukum Indonesia 

atau Perorangan) tersebut harus mendapat terlebih dahulu “Sertifikat Jasa Terkait 

Bandar Udara” dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan dalam pelayanan 

jasanya bertindak atas nama Badan Hukum Indonesia atau Perorangan itu sendiri; 

42.10 Perlu menjadi catatan bahwa besaran tarif Pelayanan Jasa Terkait Bandar 

Udaramerupakan kesepakatan antara “Penyedia Jasa” dengan “Pengguna Jasa”, 

dan dalam Pemberian Jasa Terkait Bandar Udara terhadap Badan Hukum atau 

Perorangan yang telah memiliki “Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara” dan 

“Persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama” dapat juga melakukan 

kerjasama dengan pihak lain sepanjang tidak memindahkan sebagai subjek hukum 

yang memeliki “Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara” dan “Persetujuan yang 

dituangkan dalam perjanjian kerjasama” dan kerjasama tersebut lebih bersifat 

bisnis to bisnis (B to B); ----------------------------------------------------------------------  

42.11 Bahwa syarat kerjasama harus ada sertifikasinya apabila “Jasa Terkait Bandar 

Udara” 

42.12 Bahwa sertifikat beda dengan izin, karena  “Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara” 

yang diberikan kepada Badan Hukum Indonesia atau Perorangan oleh Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara dengan dasar bahwa Badan Hukum Indonesia atau 
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Perorangan telah memiliki kemampuan/kopetensi (baik personil, fasilitas dan 

prosedur) dalam melakukan jasa terkait bandar udara sesuai standar keamanan dan 

keselamatan penerbangan, sedangkan izin yang dimaksud untuk berusaha di 

bandar udara yang lebih dikenal dengan “Persetujuan yang dituangkan dalam 

perjanjian kerjasama” dari Pengelola Bandar Udara (Badan Usaha Bandar Udara 

atau Unit Penyelenggara Bandar Udara) merupakan izin untuk dapat berusaha di 

bandar udara yang dikelolanya dengan pertimbangan tersedianya peluang usaha 

yang ditetapkan Pengelola Bandar Udara (Badan Usaha Bandar Udara atau Unit 

Penyelenggara Bandar Udara) tersebut berdasarkan  Peraturan Direktur Jenderal 

Perhubungan Udara Nomor SKEP 47/III/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Kegiatan Penunjang Bandar Udara 

42.13 Bahwa Jadi kegiatan usaha di bandar udara terdapat JASA 

KEBANDARUDARAAN dan JASA TERKAIT BANDAR UDARA, dimana 

untuk dapat mengusahakan JASA KEBANDARUDARAAN setiap Badan Hukum 

Indonesia termasuk dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (PT. Angkasa Pura I 

dan PT. Angkasa Pura II) harus memiliki IZIN BADAN USAHA BANDAR 

UDARA (BUBU) atau PENETAPAN UNIT PENYELENGGARA BANDAR 

UDARA (UPBU) dari Menteri Perhubungan, sedangkan untuk JASA TERKAIT 

BANDAR UDARA setiap Badan Hukum Indonesia atau Perorangan harus 

memiliki “SERTIFIKAT JASA TERKAIT BANDAR UDARA” dari 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA dan “PERSETUJUAN 

YANG DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA” dari 

PENGELOLA BANDAR UDARA (BADAN USAHA BANDAR UDARA 

ATAU UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA). Untuk “Jasa Terkait 

Bandar Udara”, Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara dari Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara merupakan persyaratan Badan Hukum Indonesia atau 

Perorangan untuk mendapat izin berusaha diwilayah suatu bandar udara yang 

lebih dikenal “Persetujuan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama” antara 

Pengelola Bandar Udara (Badan Usaha Bandar Udara Atau Unit Penyelenggara 

Bandar Udara) dengan Badan Hukum Indonesia atau Perorangan tersebut; ----------  

42.14 Bahwa Gubernur setempat tidak ada kewenangan izin terkait bandar udara; ---------  

42.15 Bahwa Jasa Ground Handling (GH) masuk kepada Jasa terkait bandara masuk di 

A (Slide). Kelompok “Jasa Terkait Bandar Udara” yang termuat dalam Slide, 

merupakan bagian A. Jasa Terkait untuk Menunjang Kegiatan Pelayanan Operasi 

Pesawat Udara di Bandar Udara yang lebih dikenal dengan “pelayanan teknis 

penanganan pesawat udara di darat (ground handling)”; --------------------------------  



          SALINAN `        
 
 

halaman 112 dari 370 
 
 
 

42.16 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Jasa 

Terkait Bandar Udara yang harus memiliki sertifikat adalah  Jasa Terkait untuk 

Menunjang Kegiatan Pelayanan Operasi Pesawat Udara di Bandar Udara yang 

meliputi : ----------------------------------------------------------------------------------------  

a.penyediaan hanggar pesawat udara; 

b.perbengkelan pesawat udara; ----------------------------------------------------------  

c.pergudangan; -----------------------------------------------------------------------------  

d.katering pesawat udara; -----------------------------------------------------------------  

e.pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling); 

f.pelayanan penumpang dan bagasi; serta penanganan kargo dan pos; ------------  

42.17 Bahwa yang harus punya sertifikat dulu baru bisa menjalankan kegiatan ini adalah 

untuk “Jasa Terkait Bandar Udara” dibidang  “Menunjang Kegiatan Pelayanan 

Operasi Pesawat Udara di Bandar Udara” karena kegiatan tersebut berhubungan 

dengan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, dengan demikian sebelum 

Badan Hukum Indonesia atau Perorangan mendapat izin dari Pengelola Bandar 

Udara (Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara) untuk 

berusaha pada suatu bandara atau melakukan “Perjanjian Kerjasama” dengan 

Pengelola Bandar Udara (Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara 

Bandar Udara),  Badan Hukum Indonesia atau Perorangan tersebut harus 

mendapat sertifikat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; ---------------------  

Contoh :PT. Jasa Alam Sementa (JASA) atau PT. Gapura Angkasa yang 

melakukan kegiatan pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground 

handling) yang merupakan bagian dari “Menunjang Kegiatan Pelayanan Operasi 

Pesawat Udara di Bandar Udara”, sebelum melakukan “Perjanjian Kerjasama” 

dengan PT. Angkasa Pura I sebagai Pengelola Bandar Udara Ngurah Rai Bali, 

harus memiliki “Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara” dari Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara; ---------------------------------------------------------------------------  

42.18 Bahwa sertifikat adalah izin yang bersifat nasional, dalam artian dalam arti 

kemampuan suatu Badan Hukum Indonesia atau Perorangan untuk melakukan 

kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara dan berlaku di seluruh Bandar Udara di 

Indonesia; ---------------------------------------------------------------------------------------  

42.19 Bahwa sertifikat dalam jasa yang dimaksud berbeda beda sesuai bidang kegiatan 

yang dilakukan seperti bengkel pesawat udara, pergudangan/ware house, ketering 

dan lain-lain; ------------------------------------------------------------------------------------  

42.20 Bahwa sertifikat untuk GH adalah Sertifikat  pelayanan teknis penanganan 

pesawat udara di darat (ground handling); -------------------------------------------------  
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42.21 Bahwa terkait GH Ada pada berdasarkan  Peraturan Direktur Jenderal 

Perhubungan Udara Nomor SKEP 47/III/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Kegiatan Penunjang Bandar Udara Pada Pasal 3 ayat (1); -------------------------------  

42.22 Bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pembina penerbangan 

terkait pengusahaan jasa terkait bandar udara untuk menjamin keamanan dan 

keselamatan penerbangan, maka Badan Hukum Indonesia atau Perorangan yang 

melaksanakan jasa terkait bandar udara di bidang “Menunjang Kegiatan 

Pelayanan Operasi Pesawat Udara di Bandar Udara”, kegiatan yang dilakukan 

harus minimal 4 bidang yang saling mendukung, dengan pertimbangan semakin 

banyak Badan Hukum Indonesia atau Perorangan dan orang melakukan kegiatan 

di bandar udara hal tersebut berpotensi terhadap ancaman keamanan dan 

keselamatan penerbangan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak ingin 

ada perusahaan dengan istilah DPT (Dibawah Pohon Rindang) yang dimaksud 

adalah Perusahaan tersebut hanya melakukan kegiatan 1 bidang, kerjaannya dalam 

sehari hanya 2 atau 3 dimana dalam mengerjakannya hanya memerlukan waktu 30 

menit dan sisa waktu dari perusahaan DPR tersebut hanya nongkrong atau 

mengganggur di bawah pohon rindang; ----------------------------------------------------  

42.23 Bahwa proses pemberian sertifikasi diatur dalam berdasarkan  Peraturan Direktur 

Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 47/III/2007 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Bandar Udara, dimana untuk mendapatkan 

Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara “Pemohon” mengajukan secarta tertulis 

kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan melampirkan Akte 

Perusahaan, NPWP, Domicili, Daftar Personil, Daftar Peralatan yang akan 

digunakan, Prosedur (operasi dan perawatan), dan binis plan serta rekomendasi 

dari Bandar Udara dimana akan melakukan kegiatan usaha jasa terkait bandar 

udara. Terhadap permohonan tersebut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

akan melakukan evaluasi dan apabila permohonan tersebut telah memenuhi 

persyaratan baik adminstrasi dan teknis, maka diberikan Sertifikat Jasa Terkait 

Bandar Udara sesuai bidang yang akan dilakukan; ---------------------------------------  

42.24 Bahwa terkait pelimpahan izin, Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara yang telah 

diberikan kepada  Badan Hukum Indonesia atau Perorangan tidak dapat 

dipindahtangankan kepada Badan Hukum Indonesia atau Perorangan lain, akan 

tetapi Badan Hukum Indonesia atau Perorangan yang telah memiliki Sertifikat 

Jasa Terkait Bandar Udara tersebut dapat bekerjasama dengan pihak lain 

sepanjang pihak lain tersebut bertindak “untuk dan atas nama” Badan Hukum 

Indonesia atau Perorangan yang memiliki Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara; ---  
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42.25 Bahwa berlakunya sertifikat Dengan kebijakan Menteri Perhubungan RI yang 

baru sekarang Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara tersebut berlaku sepanjang 

Badan Hukum Indonesia atau Perorangan masih menjalankan kegiatannnya dan 

setiap 5 (lima) tahun di evaluasi; ------------------------------------------------------------  

42.26 Bahwa Pasal 234 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan 

didalamnya terdapat kewajiban dari Badan Usaha Bandar Udara atau Unit 

Penyelenggara Bandar Udara; ---------------------------------------------------------------  

42.27 Bahwa status penyelenggara bandara Izin Badan Usaha Bandar Udara atau 

Penetapan Unit Penyelenggara Bandar Udara diberikan oleh Menteri 

Perhubungan, dalam menyelenggarakan bandar udara  Badan Usaha Bandar 

Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara wajib melaksanakan kewajibannya 

sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

penerbangan dimana salah satunya Pasal 234 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Penerbangan, dan dalam hal Badan Usaha Bandar Udara atau Unit 

Penyelenggara Bandar Udara melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam 

menyelenggarakan bandar udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara hanya 

melakukan pengawasan dan pengendalian kepada pemegang Izin Badan Usaha 

Bandar Udara atau Penetapan Unit Penyelenggara Bandar Udara; ---------------------  

42.28 Bahwa terkait pelimpahan wewenang harga dilihat kontrak kerjasama yang 

dilakukan, dalam penyelenggaraan “Jasa Kebandarudaraan” apabila invoice bukan 

atas nama PT. Angkasa Pura, hal tersebut salah, sedang apabila invoice “atas 

nama” (on behalf) PT. Angkasa Pura I hal tersebut tidak menjadi masalah. Perlu 

menjadi perhatian bahwa perjanjian kontrak antara pemegang Izin Badan Usaha 

Bandar Udara atau Penetapan Unit Penyelenggara Bandar Udara, tidak dapat 

mengkerjasamakan semua Jasa Kebandarudaraa (lihat poin 5) kepada pihak lain. 

Akan tetapi untuk Jasa Terkait Bandar Udara invoice yang dikeluarkan oleh 

Badan Hukum Indonesia atau Perorangan adalah atas nama Badan Hukum 

Indonesia atau Perorangan itu sendiri, bukan atas nama PT. Angkasa Pura I; --------  

42.29 Bahwa Tanggung jawab pemegang Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara kepada 

Pemerintah adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar teknis operasional dan 

mengikuti ketentuan-ketentuan di bidang penerbangan serta memberikan laporan 

secara berkala terhadap kegiatan jasa terkait yang dilaksanakan, sedangkan 

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal perhubungan Udara kepada 

pemegang Sertifikat Jasa Terkaitmelakukan pengawasan dalam bentuk audit, 

inspeksi dan survailance; ---------------------------------------------------------------------  

42.30 Bahwa audit dari pemerintah Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk Audit, 

Inspeksi dan survailance kepada pemegang Izin Badan Usaha Bandar Udara atau 
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Penetapan Unit Penyelenggara Bandar Udara yang melaksanakan Jasa 

Kebandarudaraan dan Badan Hukum Indonesia atau Perorangan yang memegang 

sertifikat jasa terkait bandar udara dilakukan; ---------------------------------------------  

a. Audit dilakukan secara berlaka sesuai regulasi yang ada seperti setiap 2 tahun 

atau 5 tahun dan setelah terjadi exiden atau insiden ; --------------------------------  

b. Inspeksi dan survailance dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan; -------  

42.31 Bahwa jika tidak melakukan kewajibannya, apabila pemegang Izin Badan Usaha 

Bandar Udara atau Penetapan Unit Penyelenggara Bandar Udara yang 

melaksanakan Jasa Kebandarudaraan dan Badan Hukum Indonesia atau 

Perorangan yang memegang sertifikat jasa terkait bandar udara melanggar 

kewajibannya dapat dikenakan sanksi dalam bentuk Surat Peringatan I, II dan III 

atau Pembekuan atau Pencabutan; ----------------------------------------------------------  

42.32 Bahwa untuk penetapan tarif Terhadap Jasa Kebandarudaraan, apabila Bandar 

Udara tersebut diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara ditetapkan 

sendiri oleh Badan Usaha Bandar Udara dengan mengacu kepada Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kebandarudaraan 

dan setelah dikonsultasikan dengan Menteri Perhubungan, dan apabila bandar 

udara tersebut diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak. Untuk 

tarif Jasa Terkait Bandar Udara, ditetapkan oleh Badan Hukum Indonesia atau 

Perorangan yang memberikan Jasa Terkait Bandar Udara berdasarkan 

kesepakatan antara penguna jasa dengan penyedia jasa; ---------------------------------  

42.33 Bahwa terkait tarif yang berbeda Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor KM. 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa 

Kebandarudaraan, hal tersebut dimungkinkan dengan tetap mengacu kepada 

struktur dan golongan tarif yang ada; -------------------------------------------------------  

42.34 Bahwa tarif (PJP2U,PJP4U) dipungut oleh pihak swasta, kemudian pihak swasta 

itu membayar ke AP Bisa saja, sepanjang swasta tersebut bertindak dan untuk 

nama Badan Usaha Bandar Udara yang menyelenggarakan bandar udara tersebut, 

Contoh : Dalam rangka pemunggutan PSC di Bandar Udara yang di 

selenggarakan oleh PT. Angkasa Pura selaku Badan Usaha Bandar Udara, dimana 

PT. Angkasa Pura tersebut meng sub kan kegiatan tersebit kepada pihak swasta 

lain, akan tetapi swasta tersebut memunggut atas nama PT. Angkasa Pura, dan 

untuk ke depan ada keinginan Pemerintah PSC akan disatukan dengan tiket 

pesawat udara, dimana PSC tersebut merupakan Jasa Kebandarudaraan yang 

merupakan pendapatan Penyelenggara Bandar Udara; -----------------------------------  
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42.35 Bahwa pemerintah tidak mengatur tarif dalam bentuk Lump Sum, artinya tidak 

dirinci dalam invoice, atau bentuk lainnya, pemerintah hanya mengatur dan 

mengawasi besaran dan tata cara penetapan tarif Jasa Kebandarudaraan; ------------  

42.36 Bahwa Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara yang 

melaksanakan Jasa Kebandar Udaran dan Badan Hukum Indonesia atau 

Perorangan yang melaksanakan Jasa Terkait Bandar Udara, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara memiliki alat ukur pemenuhan standar yang telah ditetapkan 

baik terhadap pelayanan, fasilitas/peralatan, personil dan SOP; ------------------------  

42.37 Bahwa terkait dengan ijin, Jika ditemukan ada yang tidak valid, atau tidak punya, 

maka dikenakan sanksi, dalam bentuk Surat Peringatan I, II dan III atau 

Pembekuan atau Pencabutan; ----------------------------------------------------------------  

42.38 Bahwa Jika tidak punya izin Itu sudah kriminal, kementerian perhubungan dapat 

melakukan proses hukum; --------------------------------------------------------------------  

42.39 Bahwa Prinsip Hukum yang harus dipegang adalah, sepanjang tidak 

memindahkan haknya tadi, Kementerian perhubungan tidak mempermasalahkan; 

42.40 Bahwa sebenarnya Airport itu konsumennya adalah Pesawat Udara, dan calon 

penumpang sebenarnya adalah konsumen airline, tetapi dalam melayani 

penumpang airline melakukan kerjasama dengan airport; -------------------------------  

42.41 Bahwa Pelayanan Penumpang di darat bukan merupakan core bisnis 

BUBU/Airport, hal tersebut sudah termasuk Jasa Terkait Bandar Udara ; ------------  

42.42 Bahwa terkait bisnis BUBU saksi tidak bisa jawab, kalau sudah terkait bisnis hal 

itu sudah masuk ke internal BUBU, tapi kalau terkait yang dilakukan Unit 

Penyelenggara Bandar Udara terlapor bisa jawab karena dilakukan berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan 

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur; ---------------------------------------------  

42.43 Bahwa saksi tidak mengkategorikan GAT, General Aviation itu jenis 

penerbangannya. Ada yang penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal. 

Kementerian perhubungan tidak mengatur secara khusus GAT. Perlakuannya 

adalah terminal (tempat pemindahan moda ke pesawat udara); ------------------------  

42.44 Bahwa dalam mengeluarkan sertifikat, Kementerian perhubungan lebih cenderung 

memeriksa teknis operasional, karena terkait keselamatan, keamanan serta 

kelancaran penerbangan. Untuk NPWP, akta dll itu masuk ke Kementerian 

Hukum dan Perundang-undangan; ----------------------------------------------------------  

42.45 Bahwa jika keselamatan, kenyamanan dan kelancaran penerbangan tercapai, maka 

bisa dibilang business plan sudah tersedia; ------------------------------------------------  

42.46 Bahwa boleh BUBU dalam melaksanakan kegiatan usaha, yang melaksanakan 

pihak ketiga; ------------------------------------------------------------------------------------  
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42.47 Bahwa terkait memungut biaya saksi hanya melihat invoicenya itu apakah atas 

nama AP, atau memungut sendiri. Dengan catatan tidak boleh memindahkan 

haknya; ------------------------------------------------------------------------------------------  

42.48 Bahwa Kementerian perhubungan tidak mengatur perjanjian itu (B to B). 

Kementerian perhubungan hanya melihat kerjasama itu tidak mengalihkan izin; 

42.49 Bahwa Terkait sisi keselamatan dan keamanan, pengawasan pemerintah dengan 

melakukan audit inspeksi ; -------------------------------------------------------------------  

42.50 Bahwa terkait pasal 232 Waktu pesawat mendarat sampai berhenti parkir (Block 

Off) tugas airport selesai. Selama pesawat parkir itulah yang ground handling 

yang  melayani. Jangan gabungkan 7 dan 6 ini ke nomor 5 (Pasal 232). ground 

handling itu untuk pelayanan teknis pesawat di darat. Di SKEP 47/2007 ada huruf 

E pasal 3. Huruf H.;----------------------------------------------------------------------- 

43. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai 

perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan 

Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 55/KMK/Kep/XII/2014  tentang Perpanjangan 

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai 

dengan tanggal 12 Februari 2015 (Vide bukti A99); -----------------------------------------  

44. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi 

Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi 

Nomor 143/KPPU/Kep/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penugasan 

Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014 (Vide bukti A100); ----------------------------------------  

45. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (Vide bukti A103 s/d A104); 

46. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

sidang majelis komisi dengan agenda pemeriksaan saksi Irmawan Poedjoadji, yang pada 

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B24); ------  

46.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa saksi Irmawan Poedjoadi, pengalamannya 

sudah 10 tahun sebagai Preseiden Direktur Ferrari Indonesia, Komite Italia 

KADIN, sebagai Chairman ABAG Indonesia, Sales Director Indonesia Varity 

Grpup, Sales Director Bulgari Residensial; --------------------------------------------  

46.2 Bahwa Saksi sebagai pengguna dalam kaitannya dengan bisnis saksi, dimana 

partner saksi dari Ferrari, Italia. Dan dari KADIN ada tamu dari Italia. Saksi 

menggunakan private jet dari tahun 2000. Awalnya saksi mendarat di Bandara 

Ngurah Rai tidak ada fasilitas untuk private jet. Dimana saksi tiba dan saksi 

dijemput dekat pesawat, dan saksi dibawa keluar dari bandara. Partner saksi 
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sedikit merasa canggung karena tidak melalui prosedur seperti biasa. Misal 

saksi berangkat dari selatar tentunya ada imigrasi yang berada disana. Saksi 

akhirnya menyerahkan paspor disana, kemudian saksi baru terima kembali 

paspor ketika sudah di hotel. Sekarang ini sudah ada perubahan ada terminal, 

saksi meraskan sangat berfaedah, lebih official. Tamu-tamu saksi lebih yakin 

lebih official, kedatangannya disambut imigrasi disana, barang masuk di scan. 

Dahulu waktu saksi tiba tidak ada screening, barang langsung masuk ke mobil. 

Dahulu juga keberangkatan juga tidak tergantung keberangkatan komersial. 

Waktu pertemuan disana saksi tidak ada tempat berhenti atau lounge untuk 

private jet, jadi menunggu di mobil. Saat ini saksi sudah  melakukan 4 kali 

aktifitas di terminal baru. Setelah tiba, barang-barang saksi di screen, dan ada 

lounge tempat saksi menunggu untuk berangkat  menuju hotel. Hal ini 

membuat saksi lebih merasa bangga. Menujukkan profesionalisme Indonesia 

khususnya Bali; -----------------------------------------------------------------------------  

46.3 Bahwa kesan dari tamu/klien saksi itu justru unofficial, orang asing tidak 

terbiasa hal seperti dahulu tadi. Mereka tidak nyaman. Justru mereka ingin 

privilege itu. Ada gate, ada imigrasi, lounge. Pengalaman saksi ketika di Arab, 

saksi takut meletakkan paspor saksi, karena tidak jelas saksi memberikan ke 

siapa paspor saksi. Prakteknya, di luar negeri ada Gatenya, ada imigrasinya dan 

ada screen. Ditakutkan jika barang bawaan tamu/klien saksi tadi ditempel 

sesuatu itu tidak terdeteksi; ---------------------------------------------------------------  

46.4 Bahwa sebelum beroperasinya PT Execujet Indonesia di Apron selatan, ada 

mobil lewat samping dan parkir di samping pesawat, dan barang penumpang 

langsung masuk ke pesawat, tidak di screen; ------------------------------------------  

46.5 Bahwa saksi pernah menggunakan jasa Ground Handling (GH) selain PT 

Execujet Indonesia; ------------------------------------------------------------------------  

46.6 Bahwa saksi mengenal PT Execujet Indonesia Saat mendarat di Bali, pada 

awal 2014; -----------------------------------------------------------------------------------  

46.7 Bahwa saksi sering menggunakan jasa private jet ke singapura, di singapura 

ada bandara yang khusus GAT yaitu di Selatar; ---------------------------------------  

46.8 Bahwa di apron selatan ada beberapa pelayanan PT Execujet Indonesia; ---------  

46.9 Bahwa di apron selatan ada beberapa perusahaan yang menangani GAT tapi 

saksi tidak ingat. Disana terminalnya ada satu namun perusahaan round 

handlingnya ada banyak; ------------------------------------------------------------------  

46.10 Bahwa sebelum ada GAT barang loading dari pesawat langsung masuk ke 

mobil (mendarat) tinggal menunggu dokumen manifest saja. Jika ingin 

berangkat loading barang langsung ke mobil, sekarang barang di periksa di x-
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ray, baru dimasukkan ke mobil. Begitu juga saat berangkat, barang diperiksa x-

ray terlebih dahulu. Semua dilakukan melalui terminal yang sama;----------------  

46.11 Bahwa Contoh di Paris, Prancis, terminal yang ada disana sama halnya dengan 

yang ada di Bali. Ada loungenya, ada imigrasinya, dan ada juga x-ray nya dan 

mennurut saksi itu di Bali sudah International Standart; -----------------------------  

46.12 Bahwa jika dahulu sebelum ada GAT koper tidak diperiksa. Dan tidak akan 

ketahuan, sangat lunak keamanannya; --------------------------------------------------  

46.13 Bahwa pengalaman saksi pada saat mendarat di Selatar tidak ada terminal lain 

selain terminal GA; ------------------------------------------------------------------------  

46.14 Bahwa pelayanan VVIP yang diinginkan oleh customer private jet. Pertama 

adalah keamanan, kedua adalah privacy, karena pengguna private jet adalah 

pembesar lain, misal syekh-syekh, anggota kerajaan. Mereka ingin keamanan, 

privacy, cepat dan professional; ---------------------------------------------------------  

46.15 Bahwa apabila dibandingkan private jet dengan penerbangan komersial, 

tentunya beda, jadwalnya sudah ditentukan maskapai, private jet itu ditentukan 

oleh mereka, di first class mungkin ada privacy, tapi di atas (penerbangan) 

tidak bisa melakukan meeting, bercengkrama dengan yang lain; -------------------  

46.16 Bahwa dalam menggunakan jasa private jet, tentunya dengan kelonggaran 

jadwal maka itu lebih baik; ---------------------------------------------------------------  

46.17 Bahwa untuk pembayaran GAT Itu yang bayar company,lebih tepatnya dari 

holding company saksi tidak terlibat untuk tarif itu; ----------------------------------  

46.18 Bahwa sebelum ada GAT, private jet masuk ke bandara ada jalur disamping, 

bukan jalan umum. Saksi kurang tahu itu apakah jalan kantor yang berkaitan 

dengan terminal atau dengan kantor lain; ----------------------------------------------  

46.19 Bahwa beda terminal biasa dengan private kalau dari Jakarta tidak lewat 

imigrasi, jika dari singapura lewat imigrasi. Ibaratnya berdiri sendiri. Terminal 

biasa setelah masuk chek in masukkan bagasi, keluar mengunggu bagasi dan 

baru keluar bandara. Sedangkan GAT tidak perlu antri, langsung memasukkan 

bagasi, dan keluar langsung mengambil bagasi, tentunya setelah di screening. 

Terminal private jet ini adalah bentuk mini dari layanan terminal komersial. 

Terminal ini yang bisa melayani pengguna private jet; ------------------------------  

46.20 Bahwa saksi pernah mengunggu di taxiway sebelum pesawat masuk ke runway 

dan take off saat menggunakan pesawat berjadwal, saat menggunakan private 

jet tidak pernah antri, langsung take off; -----------------------------------------------  

46.21 Bahwa setelah touch down jika untuk komersial maka akan memerlukan waktu 

lebih lama, karena dipandu untuk parkir. Waktu untuk private jet sepertiga 

kalinya. jauh lebih cepat sampai saksi turun ke terminal; ----------------------------  
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46.22 Bahwa hal-hal lebih cepat itu sangat dibutuhkan orang-orang VVIP; -------------  

46.23 Bahwa perbedaan dahulu dan sekarang melihat sarana dan prasarana dalam 

GAT; -----------------------------------------------------------------------------------------  

46.24 Bahwa misal ada orang jahat dia meletakkan sesuatu di bagasi, itu bisa 

membahayakan. Kedua begitu mendarat di terminal tujuan dan diperiksa maka 

itu bisa membahayakan keselamatan penumpang; ------------------------------------  

46.25 Bahwa barang itu dari mobil langsung masuk ke pesawat, ground handling 

hanya mengangkat barang ke pesawat, tidak ada screening dari pihak ground 

handling; -------------------------------------------------------------------------------------  

46.26 Bahwa ketika saksi ke ngurah rai pada bulan Oktober, pelayanannya sudah 

standar. Ada lounge, teminalnya, dan imigrasinya. Jika pelayanan terminal tadi 

sudah dipenuhi maka itu sudah standar internasional; --------------------------------  

46.27 Bahwa saksi tidak punya hubungan khusus dengan PT Execujet Indonesia; -----  

46.28 Bahwa di bandara Singapura, terminalnya GAT nya satu, dan ada banyak 

handlernya; ----------------------------------------------------------------------------------  

46.29 Bahwa ketika menggunakan GAT terakhir ini berhubungan dengan PT 

Execujet Indonesia; ------------------------------------------------------------------------  

46.30 Bahwa perusahaan saksi, atau grup perusahan tidak punya afiliasi atau 

kerjasama dengan PT Execujet Indonesia; ---------------------------------------------  

46.31 Bahwa setelah PT Execujet Indonesia beroperasi, saksi baru ke Ngurah Rai 

selama 4 kali sejak awal 2014; -----------------------------------------------------------  

46.32 Bahwa First class penumpang diberikan prioritas keluar terlebih dahulu, untuk 

bagasinya first class lebih diutamakan sehingga keluar dari bandaranya lebih 

cepat daripada ekonomi. Jika menggunakan private jet, kapasitas penumpang 

lebih sedikit, pesawat lebih kecil, sehingga semua prosesnya lebih cepat. 

Mendarat mobil sudah disiapkan, langsung keluar dari bandara; -------------------  

46.33 Bahwa dari sisi ground kecepatan dari masuk hingga keluar bandara lebih lama 

daripada menggunakan private jet; ------------------------------------------------------  

46.34 Bahwa untuk pelayanannya (private jet) ground handling di Jakarta ada, untuk 

terminalnya baru ada di Ngurah Rai; ----------------------------------------------------  

46.35 Bahwa di Bandara Halim Perdana Kusuma, ada terminal untuk private jet, 

pelayanannya ada X-Ray, Custom (On Call). Bedanya di halim kendaraan 

pribadi bisa masuk ke runway sedangkan  di terminal ngurah Rai, sekarang 

kendaraan tidak boleh masuk, penumpang harus jalan kaki; ------------------------  

46.36 Bahwa di Bandara Halim Perdana Kusuma kekurangannya Gedung terminal, 

fisiknya ketika masuk sama seperti penumpang komersial, hanya di sebelah 

kiri ada lounge untuk menunggu pesawat. Mungkin jika berkenan pak 
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investigator bisa meninjau langsung ke Halim. Kurang dari sisi prasarana 

fisiknya saja,  masih menjadi satu dengan komersial. Dibandingkan di Bali 

yang sudah ada terminalnya sendiri 

46.37 Bahwa terkait pelayanannya untuk private antara Bandara Halim Perdana 

Kusuma dengan Bali sama; ---------------------------------------------------------------  

46.38 Bahwa tujuan saksi ke Bali adalah bisnis dan leisure; --------------------------------  

46.39 Bahwa saksi diberikan fasilitas untuk menggunakan layanan itu tanpa harus 

mengetahui berapa harga/cost itu; -------------------------------------------------------  

46.40 Bahwa holding companynya bernama Mugi Rekso Abadi. Ini holdingnya PT 

Surya Sejahtera Otomotif yang menangani Ferrari;-----------------------------------  

47. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Prof. Nindyo Pramono, yang pada 

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B25); ------  

47.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Prof. Nindyo Pramono selaku Ahli Hukum 

Bisnis; ----------------------------------------------------------------------------------------  

47.2 Bahwa ahli  mengajar korporasi , dan mengajar hukum bisnis di UGM. Tapi 

konsentrasi Ahli di bidang bisnis; -------------------------------------------------------  

47.3 Bahwa ahli membantu juga untuk peraturan BUMN di kementerian BUMN;----  

47.4 Bahwa ahli dihadirkan untuk diminta pendapat terkait Pengadaan Barang Dan 

Jasa , kontrak dan atau perjanjian, pengelolaan aset bumn, dan optimalisasi aset 

bumn; ----------------------------------------------------------------------------------------  

47.5 Bahwa ahli BUMN yang terkait industri penerbangan belum pernah menjadi 

konsultannya; -------------------------------------------------------------------------------  

47.6 Bahwa terkait pengadaan barang dan/atau jasa Singkatnya di BUMN ada 

peraturan Menteri BUMN Nomor 5/2008 diperbarui nomor 15 tahun 2012, 

intinya mengatur proses dan prosedur  pengadaan barang dan/atau jasa di 

BUMN yang dananya tidak berasal dari APBN/D. Sekarang di BUMN tidak 

berlaku aturan pengadaan yang menggunakan APBN. Di Aturan menteri 

BUMN nomor 15/2012 tadi dijelaskan ada yang mengenai penunjukkan 

langsung dan atau tidak; ------------------------------------------------------------------  

47.7 Bahwa BUMN itu diberikan kewenangan sendiri baik itu penunjukkan 

langsung atau melalui pengadaan. Diatur melalui SK Direksi BUMN sebagai 

pedomannya, lalu dibuat SOP bagaimana prosedurnya; -----------------------------  

47.8 Bahwa SK Direksi bisa dikatakan landasan hukum. Biasanya jika ada SK 

Direksi maka ada aturan formal. SK Direksi itu biasanya didahului persetujuan 

level komisaris yang melalui proses aturan perusahaan, entah melalui RUPS 

atau proses lain; ----------------------------------------------------------------------------  
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47.9 Bahwa untuk penunjukkan langsung harus dilihat ergantung bagaimana, misal 

spesifikasi barang tertentu. BUMN bisa melakukan BOT, BLT. Ada dalam 

ketentuan Permen BUMN Nomor 15/2012;--------------------------------------------  

47.10 Bahwa asas pacta sunt  servanda Jelas berlaku dalam BUMN. Dari Doktrin 

hukum bisnis, PT ini mengacu pada UU PT. PT ini merupakan subjek hukum, 

jadi bisa membuat suatu perjanjian. Perjanjnian yang dibuat berlaku asas pacta 

sunt servanda -------------------------------------------------------------------------------  

47.11 Bahwa terkait mencari keuntungan BUMN ini karena PT biasa, State 

Enterprise. Negara juga melakukan kegiatan usaha diperbolehkan, yaitu 

BUMN. Tujuan dari pemerintah membentuk BUMN ini adalah ada deviden 

yang disetorkan ke kas negara. Beda dengan yayasan yang sifatnya Charity; ----  

47.12 Bahwa BUMN Justru memang harus mencari keuntungan. Bisa dibebani 

kewajiban-kewajiban dari pemerintah. Karena  BUMN mengelola aset negara. 

Perum ada semi profit semi pelayanan public; ----------------------------------------  

47.13 Bahwa terkait perjanjian BUMN dengan PT X (Contoh) Hanya menimbulkan 

hak dan kewajiban. Misal untuk perjanjian membuat gedung BUMN oleh 

kontraktor, maka itu tidak ada pelimpahan wewenang, hanya kewajiban 

membuat gedung. Tetapi apa yang ada dalam perjanjian maka berbicara 

prestasi dan kontra prestasi. Yang jadi hak Ahli adalah bangunan itu, yang jadi 

kewajiban Ahli adalah membayar pembangunan gedung Ahli. Pelimpahan 

wewenang itu datang bisa dari perundang-undangan, atau dari peraturan 

BUMN; --------------------------------------------------------------------------------------  

47.14 Bahwa terkait keputusan yang akan diambil untuk membuka peluang adalah 

pada direksi. Salah satu sebab munculnya tidak tender , misal saat mekanisme 

awalnya adalah tender, karena tidak ada rekanan yang memenuhi kriteria, 

kemudian dicari dan akhirnya ada, akhirnya memilih rekanan tersebut. Dengan 

penunjukkan langsung maka peluang itu sudah termasuk di aturan pasal 9; ------  

47.15 Bahwa di dalam hal tidak boleh penunjukkan langsung biasanya terkait hal 

spesifik ada dalam Permeneg BUMN Nomor 15/2012 Pasal 9; --------------------  

47.16 Bahwa ada suatu resiko barang/jasa jika itu penunjukkan langsung; ---------------  

47.17 Bahwa pengertian mandatory biasanya dalam Undang undang misalnya dalam 

UU PT, pasal 122 itu mandatory. Tentang pengalihan asset PT; -------------------  

47.18 Bahwa Kausa yang halal itu patokannya ketertiban umum, kesusilaan dan 

peraturan perundang undangan. Peraturan perundang undangan itu mandatory 

atau tidak kalau tidak mandatory (memaksa), maka boleh disimpangi; -----------  

47.19 Bahwa Jika pemerintah memberikan izin pada BUMN, yang diberikan itu 

penyelenggaran atau pengelolaan. Contohnya PT Persero adalah PT yang 
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punya legal standing sendiri. Tapi karena dia bukan orang sungguhan, tapi 

sebagai badan hukum dia bisa berhubungan dengan pihak ketiga, yang 

berhubungan itu adalah direksi. Pengelolaan diatur dalam ketentuan di UUPT 

dan di anggaran dasar. Yang namanya perbuatan pengurusan adalah yang 

sehari-hari dilakukan direksi. Jika perizinan, dilihat perizinan bunyinya apa, 

apakah boleh semaunya, tentu saja tidak boleh. Dalam legal bahasa semaunya 

itu terbatas. Untuk menjustifikasi direksi itu beritikad baik atau tidak 

merupakan kewenangan hakim, dalam hal ini adalah Majelis Komisi; ------------  

47.20 Bahwa Ahli tidak punya pengalaman untuk mengawal pengadaan barang/jasa 

di internal mereka. Ahli hanya mereview misalnya persyaratan tender yang 

mereka buat; --------------------------------------------------------------------------------  

47.21 Bahwa Pelaku usaha sudah mempunyai posisi yang dominan, misal dia dengan  

cara misal melakukan exclusive dealing, yang ujungnya dilihat apakah itu 

menghambat persaingan usaha yang sehat, dan merugikan kepentingan umum 

(konsumen hilang). Doktrinnya rule of reason, masih membutuhkan 

pembuktian; ---------------------------------------------------------------------------------  

47.22 Bahwa konsultan yang dapat pengetahuan itu sudah termasuk yang disebut tadi 

(knowledge intensive). Misal Ahli kurang kemampuan dalam mengelola hotel 

berbintang maka Ahli melakukan tender untuk konsultan hotel. Ini knowledge 

yang tidak dimiliki setiap orang; ---------------------------------------------------------  

47.23 Bahwa Jika ada orang lain yang bisa itu namun tidak tahu dan Ahli 

membutuhkan kelangsungan pengetahuan maka Ahli bisa melakukan 

penunjukkan langsung; --------------------------------------------------------------------  

47.24 Bahwa orang punya knowledge intesive yang didalamnya dia punya 

pengalaman itu lebih baik. Jadi punya pengalaman lebih namuntidak menjadi 

suatu justifikasi, dari ilustrasi tersebut jelas Ahli tidak akan memilih anda 

sebagai orang yang memiliki knowledge intensive. Karena dari peraturan 

BUMN itu harus ada kelangsungan pengetahuan; ------------------------------------  

47.25 Bahwa jika pengadaan jasa yang sumber dananya dari pemerintah, merujuk 

aturan yang ada disana dikenal perjanjian kerjasama pemanfaatan. Ada aturan 

sewa menyewa, perjanjian bangun guna serap. Ini adalah perjanjian yang 

dikenal dalam pengadaan pemerintah. Jika perjanjian kemanfaatan itu masuk 

dalam kerjasama dengan partner tadi. Itu istilahnya bagi hasil; ---------------------  

47.26 Bahwa Jika partner tadi memiliki knowledge intensive maka  dapat dilakukan 

penunjukan langsungBahwa Jika partner adalah pihak yang memiliki 

prakarsa/ide terhadap dilakukannya objek kerjama. Tentunya bisa (ditunjuk 

langsung). Prakarsa sebenarnya tidak masalah. Misal Ahli ajukan proposal, dan 
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proposal itu masuk dengan apa yang dibutuhkan BUMN misalnya maka masuk 

kriteria; --------------------------------------------------------------------------------------  

47.27 Bahwa bedanya human capital intensive dan knowledge intensive. knowledge 

itu dalam pengertian ilmu pengetahuan. Basisnya pengetahuannya sama, 

pengalamannya yang berbeda; -----------------------------------------------------------  

47.28 Bahwa ahli tidak memahami detail dalam dunia penerbangan tahu ada jasa 

kebandar udaraan dan jasa bandar udara; -----------------------------------------------  

47.29 Bahwa ahli tidak tahu jasa bandar udara itu diberikan oleh kementerian, dan 

jasa terkait bandar udara itu tidak diberikan oleh kementerian; ---------------------  

47.30 Bahwa Jika BUMN sendiri sudah diberikan monopoli oleh pemerintah dalam 

rangka kepentingan setoran dividen kepada negara, sebenarnya itu tidak perlu 

disebut melanggar undang-undang; -----------------------------------------------------  

47.31 Bahwa jika dia tidak punya kewenangan monopoli, namun dia melimpahkan 

hak eksklusifnya kepada swasta. Jika terminologinya dilimpahkan Ahli tidak 

bisa menjelaskan itu monopoli yang abuse atau tidak. Sebenarnya kontrak yang 

dibuat dengan swasta demi kepentingan deviden tadi  tidak perlu disebut 

melanggar undang-undang; ---------------------------------------------------------------  

47.32 Bahwa Jika contohnya BUMN tadi yang diberikan mandat malah memberikan 

haknya kepada swasta itu kuncinya apakah BUMN yang dapat mandat tadi, 

apakah dalam rangka menjalankan wewenang itu menghambat persaingan 

usaha yang sehat dan kepentingan umum atau tidak; ---------------------------------  

47.33 Bahwa Kehadiran BUMN mengacu kepada Undang –undang, sudah 

memberikan tempat untuk itu, misalnya dalam pasal 74 UU PT ada CSR. 

Mekanisme CSR ini harus memperhatikan usaha kecil. Memberi kesempatan 

kerjasama pada usaha kecil dimana BUMN itu berada. Jadi misi itu sebenarnya 

ada. Dan hal itu tidak berarti menurunkan profit. Jangan ada karena harus 

memperhaitkan rakyat kecil itu misi untuk dapat profit itu ditinggal; -------------  

47.34 Bahwa yang dimaksud menggangu persaingan usaha yang sehat itu Sejauh 

yang Ahli pahami tidak ada defini khusus apa yang dimaksud persaingan sehat. 

Itu masuk norma terbuka, sehingga tidak bisa diberikan definisi konkrit. Yang 

praktek monopoli sehat atau tidak ukurannya adalah komunitas tertentu. 

Makanya dibutuhkan wisdom hakim/majelis komisi untuk menilai itu; -----------  

47.35 Bahwa Inovasi atau terobosan oleh manager dalam perusahaan masuk dalam 

ranah intra vires, tolak ukurnya adalah apakah melanggar undang-undang (UU 

PT atau ADART). Jika tidak berarti direksi memiliki itikad baik. Melihat 

iktikat baik itu masuk dalam open norm; -----------------------------------------------  
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47.36 Bahwa kaitannya hak monopoli dikaitkan dengan optimalisasi aset BUMN 

terkait satu sama lain. Jika aset negara diberikan mandat oleh pemerintah untuk 

diberdayakan maka itu ada aturannya. Optimalisasi aset negara diperlukan 

untuk kepentingan rakyat; ----------------------------------------------------------------  

47.37 Bahwa Jika sebelumnya belum ada izin yang oleh perusahaan swasta 

kriterianya harus dilihat ada mandatory yang dilanggar atau tidak; ----------------  

47.38 Bahwa Permen (BUMN) tadi itu turunan Penjabaran dari PP 45/2005 

menjelaskan kaidah dari penjabaran dari Good Corporate Government; ----------  

47.39 Bahwa Tolak ukurnya (melanggar) adalah bisa dibuktikan apakah ada 

persaingan usaha yang sehat atau tidak. Ahli katakana objektif BUMN bisa 

saja melakukan pelanggaran UU 5/99 jika terbukti; ----------------------------------  

47.40 Bahwa Salah satu referensi anti monopoli adalah kriteria tentang harga, jika 

masyarakat komplain mengenai harga itu, maka komunitas/masyarakat itu 

merasa dirugikan; --------------------------------------------------------------------------  

47.41 Bahwa perusahaan asing yang beroperasi di wilayah NKRI memungut tarif 

dengan mata uang asing dollar Ketentuan itu harus dilihat mandatory apa tidak;  

47.42 Bahwa Terkait permeneg 15/2012 pasal 9 dikatakan penunjukkan langsung 

dapat dilakukan direksi harus merumuskan ketentuan interna itu harus dilihat 

kasus per kasus; ----------------------------------------------------------------------------  

47.43 Bahwa Direksi itu tolak ukurnya yang harus dilakukan adalah mengikuti 

peraturan per UU-an dan anggaran dasar. Dan keputusan itu apakah masuk 

intra vires atau ultra vires. Tanggung jawabnya adalah tanggung renteng. 

Direksi tidak mungkin saat akan melakukan keputusan bisnis melihat ratusan 

aturan per UU an; --------------------------------------------------------------------------  

47.44 Bahwa Jika dalam ranah HAKI itu merupakan suatu inovasi. Ahli tidak tahu 

yang diluar negeri seperti apa; -----------------------------------------------------------  

47.45 Bahwa Direksi harus melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan keputusan 

itu. Jadi hukum tidak berbicara seyogyanya. Maka harus konkrit berbicara 

aturan yang ada seperti apa; --------------------------------------------------------------  

47.46 Bahwa Di perdata menjelaskan, jual beli tidak menghilangkan sewa menyewa; -  

47.47 Dalam teori hukum perjanjian, pasal 1321 BW, 1338 BW. Perjanjian tidak 

boleh diberhentikan oleh salah satu pihak. Maka dia bisa kena wanprestasi. 

Ketentuan itu merupakan penjabaran pasal 1338 ayat 2; -----------------------------  

48. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Capt.Adirevo, yang pada pokoknya 

Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B26); ---------------  
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48.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Agus Adirevo Parka selaku Pilot PT 

Premier Air; ---------------------------------------------------------------------------------  

48.2 Bahwa Terlapor memiliki lisensi ATPL, pemegang lisensi tertinggi di 

penerbangan sipil dan bisa menjadi kapten bagi pesawat diatas 12500 pound, 

Bisa menerbangkan pesawat apa aja selama lulus; ------------------------------------  

48.3 Bahwa saksi sudah mengantongi mendekati 10.000 jam terbang; ------------------  

48.4 Bahwa saksi mendarat di Ngurah Rai sudah sangat sering ketika menggunakan 

pesawat komersial reguler, sebelumnya saksi bekerja di Merpati; -----------------  

48.5 Bahwa saksi menggunakan pesawat carter flight sejak 2005, tidak terhitung 

tapi terlapor sangat sering karena Bali favorit destination; --------------------------  

48.6 Bahwa pesawat carter yang digunakan adalah type Pesawat legacy 600; ---------  

48.7 Bahwa setelah ada dioperasionalkannya GAT oleh PT Execujet Indonesia, 

saksi kurang lebih sudah 10 kali mendarat di Bali; -----------------------------------  

48.8 Bahwa sebagaimana diketahui terminal utara terutama untuk airline, sementara 

pesawat saksi tidak berjadwal. Permintaan take off dan landing bersumber dari 

customer/ pemilik pesawat, mulanya penerbangan carter sering terganggu 

dengan regular flight, dengan adanya apron selatan sangat terbantu di GAT 

khusus; ---------------------------------------------------------------------------------------  

48.9 Bahwa perbedaan lain GAT adalah adanya kemudahan penumpang/customer 

karena mudah mendapatkan pelayanan seperti halnya imigrasi; --------------------  

48.10 Bahwa dengan menggunakan GAT, maka pilot dengan mudah keluar tanpa 

berdesakan dengan pesawat airline berjadwal. Mempermudah mengatur jadwal 

take off dan landing; -----------------------------------------------------------------------  

48.11 Bahwa hubungan pilot dengan penumpang private jet lebih terjaga 

komuniasinya, tanggung jawab terlapor sebagai kapten adalah menerbangkan 

pesawat dengan aman dan nyaman, keterkaitan dengan penumpang, 

kenyamanan adalah hal yang penting selain keamanan, karena sifatnya private 

adalah adanya permintaan khusus/ jam tertentu maka owner/ penumpang akan 

berusaha bertanya ke kaptennya. Kalau ada terminal khusus maka hal tersebut 

adalah sangat baik, karena kalau sampai miss maka dia kan komplain karena 

waktu adalah hal yang sangat berharga bagi mereka. Poinnya adalah adanya 

kepastian waktu dalam penerbangannya; -----------------------------------------------  

48.12 Bahwa saksi akan memiilih mendarat di bandara dengan fasilitas GAT karena 

pesawat akan berkumpul dengan pesawat yang sejenis, dengan keperluan yang 

sama. Pesawat pesawat jet kecil yang mandiri, sementara jika parkir ke bandara 

yang berbeda/bukan GAT maka butuh fasilitas lain, apalagi kalau ada pesawat 

komersil besar, karena pesawat besar banyak kegiatan yang dilakukan; ----------  
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48.13 Bahwa saksi pernah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma , disana 

tidak ada tempat khusus; ------------------------------------------------------------------  

48.14 Bahwa memilih Bandara Halim Perdana Kusuma sebagai hanggar karena satu 

satunya bandara yang dekat kota; --------------------------------------------------------  

48.15 Bahwa Bandara Halim Perdana Kusuma adalah homebase PT Premiere Air , 

disana punya hanggar sendiri; ------------------------------------------------------------  

48.16 Bahwa Bandara Halim Perdana Kusuma memang saat ini setelah citylink 

masuk sekarang cukup crowded, apalagi disana juga dipakai untuk VVIP, 

terkadang delay sampai 2 jam karena adanya VVIP Flight, disana juga masih 

dihandle dengan ketat oleh Air Force/AU; ---------------------------------------------  

48.17 Bahwa sebagai pilot dengan mudah setelah landing parkir ke GAT karena 

taxiway khusus charter flight sudah disediakan disana, meskipun banyak 

taxiway saksi tidak bisa sembarang masuk, karena hal tersebut tergantung dari 

ATC. Karena GAT ada area tersendiri; -------------------------------------------------  

48.18 Bahwa Pilot bertanggungjawab setelah pintu tertutup, jika saat di taxiway ada 

emergency maka pilot harus bertindak sesuai petunjuk, tanggungjawab tersebut 

berlangsung sampai dengan pesawat landing; -----------------------------------------  

48.19 Bahwa sebelum terbang untuk pilot sudah ada briefing dari darat, diantaranya 

terkait lokasi pendaratannya area pendaratan; -----------------------------------------  

48.20 Bahwa sebelum dioperasionalkan GAT, slot jamnya susah, jam tidak ada 

biasanya parkir juga tidak ada. Pernah ada kejadian seharusnya parkir di 

Ngurah Rai, namun saksi harus parkir ke Surabaya atau ke Lombok; -------------  

48.21 Bahwa pengalaman Di Singapura, bandara selatar mereka murni GAT; ----------  

48.22 Bahwa secara umum apron adalah lokasi parkir pesawat, taxiway adalah jalan 

menuju runway, runway adalah tempat take off landing. Penggunaan  runway 

adalah tidak sembarangan, diatur oleh ATC. Immediately take off adalah 

semua persiapan untuk terbang sudah ready/sudah siap, tidak perlu menunggu 

antrian regular flight, selain itu ATC juga menilai/ memantau kesiapan pilot 

melalui komunikasi; -----------------------------------------------------------------------  

48.23 Bahwa ada pengalaman membawa carter parkir di terminal publik kemudian 

komplain karena ownernya maunya dia landing ditempat yang tidak 

sembarangan, dekat dengan ruang tunggu,faktor kenyamanan diutamakan; ------  

48.24 Bahwa terkait fee/ harga yang harus dibayar, saksi tidak mengurusi masalah 

itu, apabila ada komplain diserahkan kepada departemen operasional 

perusahaan; ----------------------------------------------------------------------------------  
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48.25 Bahwa  terkait transisi apron utara dan selatan, pernah disuruh pindah dari 

terminal satu ke yang lain, atas perintah dari Otoritas bandara, biasanya itu 

karena penuh; -------------------------------------------------------------------------------  

48.26 Bahwa terkait izin mendarat sangat dinamis sebenarnya, karena sebenarnya 

meskipun sudah dijadwalkan, ada hal hal lain yang mempengaruhi operasional. 

Misal owner telat, maka slot yang sudah disediakan menjadi hilang; --------------  

49. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli I Putu Anom, yang pada pokoknya 

Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B27); ---------------  

49.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Drs. I Putu Anom, M.Par. selaku ahli 

pariwisata; -----------------------------------------------------------------------------------  

49.2 Bahwa Ahli diangkat sebagai dosen tahun 1986, ahli S1 lulusan fakultas 

ekonomi Unisersitas Udayana Bali jurusan Ekonomi Pembangunan, 

selanjutnya ahli mengajar di Fakultas ekonomi dan merangkap di Program 

Studi Pariwisata, lalu tahun 2003 diangkat sebagai Pembantu Ketua I. Ahli 

mengajukan izin untuk mendirikan fakultas pariwisata. Di Udayana akhirnya 

berdiri fakultas pariwisata dengan jurusan perjalanan wisata, destinasi wisata, 

dan diploma IV Pariwisata. Ahli 2008-2009 diangkat sebagai Plt. Dekan. 2009-

2013 diangkat sebagai dekan; ------------------------------------------------------------  

49.3 Bahwa Ahli aktif mengajar di Program Studi destinasi pariwisata; ----------------  

49.4 Bahwa Ahli menjadi tim konsultan di Universitas Udayana, tim itu menyusun 

pengembangan pariwisata, dan itu terkait sarana dan prasarana dan pariwisata 

di Bali; ---------------------------------------------------------------------------------------  

49.5 Bahwa Ahli belum pernah ikut dalam menyusun grand design pariwisata, 

namun pernah ikut dalam perancangan tata ruang propinsi, yang mengajak dari 

Propinsi Bali pada tahun 2009; ----------------------------------------------------------  

49.6 Bahwa tiga program studi yang dihandle oleh ahli diantaranya Destinasi 

pariwisata, industri perjalanan pariwisata, Diploma IV Pariwisata vokasi 

perhotelan dan restoran; -------------------------------------------------------------------  

49.7 Bahwa di jurusan destinasi pariwisata diharapkan lulusannya bisa membuat 

perencanaan pariwisata baik tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional. 

Sedangkan industri pariwisata itu seperti tour & travel domestik maupun luar 

negeri; ----------------------------------------------------------------------------------------  

49.8 Bahwa ahli dihadirkan karena Ingin menjelaskan kontribusi pariwisata di bali 

terhadap perekonomian Bali. Menjelaskan konsep mengembangkan di Bali, 

dan kaitannya perhubungan udara dalam kaitannya dengan pariwisata di Bali; --  
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49.9 Bahwa di Bali prioritas pembangunan andalannya adalah pariwisata yang 

menjadi faktor penggerak utama perekonomian Bali; --------------------------------  

49.10 Bahwa Sumbangan pariwisata bali pada 2013 menyumbang 45% pendapatan 

Pariwisata Nasional; -----------------------------------------------------------------------  

49.11 Bahwa Di Bali dari segi konsep pariwisata bali pertama memiliki daya tariknya 

banyak, kedua ada kemudahan akses, ketiga berikutnya hotel dan restoran, dan 

keempat ada kelembagaan. Tahun 2013 Wisman ke Bali mencapai 3.2 Juta 

orang. 2014 bali mendapatkan 3.4 Wisman. Tahun 2015 ditargetkan mencapai 

3.4 Juta orang. Jika digabung dengan Wisatawan domestik bisa mencapai 7 

Juta orang. Yang menjadi permasalah adalah okupansi hotel dan penginapan 

menurun walaupun makin banyaknya wisatawan ke Bali; ---------------------------  

49.12 Bahwa terkait pengembangannya wacana ahli adalah ahli ingin menembangkan 

wisata yang berkualitas. Karena luas Bali kecil, airnya juga terbatas maka ahli 

ingin membuat pariwisata yang berkualitas. Tentu hal itu dibutuhkan sarana 

dan prasarana yang berkualitas; ----------------------------------------------------------  

49.13 Bahwa menurut ahli telah terjadi perang tarif di Bali karena banyak kamar. 

Wisatawan yang datang ingin wisata yang lebih murah, maka Terjadi 

persaingan tidak sehat di Bali; -----------------------------------------------------------  

49.14 Bahwa tren semakin banyaknya Hotel berakibat tarifnya lebih murah, karena 

banyak kamar; ------------------------------------------------------------------------------  

49.15 Bahwa terkait pariwisata berkualitas sebenarnya baru diwacanakan, sering ahli 

berdiskusi dengan Pemda, tahun 2010 ahli merekomendasikan jangan 

membangun hotel dahulu. Karena terjadi kelebihan kamar/ over supply maka 

terjadi moratorium; ------------------------------------------------------------------------  

49.16 Bahwa Hotel di Bali yang bintang 5 sudah banyak tersedia, daya tarik ahli 

fasiltiasnya harus lebih bagus, lalu fasilitas bandara sebagai gerbang masuk ke 

Bali sangat penting; ------------------------------------------------------------------------  

49.17 Bahwa sekarang bandara sudah baru, sangat berbeda dengan yang lama. 

Memang runwaynya Cuma satu, namun fasilitasnya cukup bagus. Bisa lebih 

lancar. Fasilitasnya lebih memadai yang sekarang. Di lombok saja dengan 

dibangun fasilitas baru sangat mendukung pariwisatanya; --------------------------  

49.18 Bahwa ahli menjelaskan misal di daerah timur yang pernah ahli kunjungi 

pariwisatanya bagus, namun aksesnya buruk maka tidak akan berkembang 

pariwisatanya; ------------------------------------------------------------------------------  

49.19 Bahwa lokasi bandara Ngurah Rai itu Di Kabupaten Badung; ----------------------  

49.20 Bahwa Kab. Badung luasnya seahlir 10 % Priopinsi Bali, namun untuk pajak 

hotel dan restoran mendapatkan 1.7 Triliun; -------------------------------------------  
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49.21 Bahwa ada kebijakan sekian persen diberikan ke propinsi, sebagian diberikan 

subsidi silang ke kabupaten lain seperti jimbrana dan lain lain. Namun kota 

Denpasar tidak diberikan demikian juga Gianyar; ------------------------------------  

49.22 Bahwa Badung mendapatkan 1.7 Triliun. Gianyar dan Denpasar dibawah 500 

Miliar, Pendapatan terbesar di Badung; ------------------------------------------------  

49.23 Bahwa wisman datang Jauh lebih banyak lewat udara, sekitar 70%nya; ----------  

49.24 Bahwa Penumpang ke Ngurah Rai Wisman saja sekitar 3.878.598 ada 

kenaikan dari tahun 2012-2013 sekitar 11,03%; --------------------------------------  

49.25 Bahwa tahun 2011 wisman sebanyak 2.56 juta penumpang, tahun 2012 sekitar 

2.892 penumpang, Tahun 2013 sekitar 3.278 juta penumpang; ---------------------  

49.26 Bahwa data angka terkait porsi ekonomi dengan hadirnya Execujet ahli belum 

ada datanya, Data yang ahli bawa hanya terkait Execujet. Tentu Execujet 

kontribusi ekonomi ke Negara; ----------------------------------------------------------  

49.27 Bahwa terkait pembangunan pariwisata, Ahli tidak sampai meneliti, baru 

mengobservasi; -----------------------------------------------------------------------------  

49.28 Bahwa ahli menggeluti dunia pariwisata Sejak awal jadi dosen mulai belajar 

pariwisata, tahun 1986; --------------------------------------------------------------------  

49.29 Bahwa ahli belum pernah melakukan penelitian atau sharing pendapat atau 

Angkasa Pura terkait bandara ngurah rai; ----------------------------------------------  

49.30 Bahwa sebagai dosen, mahasiswa sering melakaukan job training disana, tapi 

untuk meneliti khusus ahli pribadi belum pernah; ------------------------------------  

49.31 Bahwa ahli pernah tergabung di asosiasi di tingkat pusat ada ICPI (Ikatan 

Cendekiawan Pariwisata Indonesia), tapi tidak harus lulusan pariwisata, namun 

lulusan yang terkait wisata. Di Bali ahli sebagai ketua ICPI Bali; ------------------  

49.32 Bahwa Asosisasi itu belum pernah diminta pendapat oleh Angkasa Pura I; ------  

49.33 Bahwa masalah utama pariwisata bali untuk kawasan adalah alih fungsi lahan, 

hampir 1000 hektar pertahun berkurang. Kedua okupansi kamar hotel yang 

over supply. Ketiga ada traffic jam (macet). Solusi macet adalah jalan tol dan 

under pass; ----------------------------------------------------------------------------------  

50. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli I Gusti Ngurah Rai, yang pada 

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B28); --  

50.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya selaku Ahli 

Pariwisata; -----------------------------------------------------------------------------------  

50.2 Bahwa ahli adalah praktisi pariwisata, terlapor meghadirkan ahli untuk 

menjelaskan terkait bagaimana bandar udara mendukung pariwisata, ahli sering 

menghandle konsumen yang memakai private jet; ------------------------------------  
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50.3 Bahwa Ahli sudah 30 tahun bekerja disektor pariwisata, ahli juga sebagai ketua  

PHRI, ahli juga aktif di badan promosi pariwisata daerah (ada SK Bupati), ahli 

menghandle kegiatan kepariwisataan sejak tahun 1990, suatu ketika ada 

kunjungan dari  sultan bolqiah, julio iglesias yang mengggunakan private jet, 

pada saat itu mereka kurang nyaman karena belum ada terminal khusus. Ahli 

sangat mendukung private jet ini. Ahli selalu bekerjasama dengan organisasi 

industri dan pemerintah, airport menurut ahli sangat vital. Ahli (PHRI) ingin 

menujadikan bali sebagai destinasi quality tourism. Ahli sering mengadakan 

event pariwisata di berlin, australia dan  sering ditanyakan apakah bali 

memiliki private jet, bagi mereka kenyamanan sangat penting; --------------------  

50.4 Bahwa ahli memiliki hotel yaitu The batu bali yang merupakan hotel kelas 

melati dan respati beach hotel bintang 3; -----------------------------------------------  

50.5 Bahwa fungsi badan promosi daerah adalah memberikan masukan kepada 

pemerintah, beraktifitas mempromosikan potensi daerah; ---------------------------  

50.6 Bahwa ahli tidak terlibat dalam konsep penerbangan irreguler flight , namun 

terkait keberadaan terminal private jet, ahli menyambut baik karena 

memberikan kontribusi/dampak ekonomi yang signifikan, selain itu promosi 

melalui report media/ informasi dari wartawan terkait adanya private jet sangat 

membantu promosi di Bali; ---------------------------------------------------------------  

50.7 Bahwa kunjungan wisman ke Indonesia 9,2 juta, ditargetkan 20 juta tahun 

2019. Bali ditargetkan 40%; --------------------------------------------------------------  

50.8 Terkait pariwisata berkualitas yang dimaksud adalah karena ternyata pariwisata 

berhasil bukan hanya mengejar quantity saja, karena wisatawan cina misalnya 

yang selama ini datang hanya stay tinggal sementara di bali dan tinggal di hotel 

melati/back packer, kalau dibiarkan akan bermasalah termasuk dalam hal 

kemacetan dan sebagainya, kemudian ahli akan mengupayakan long of stay 

yang berkualitas dan lebih lama. Yang mendukung tourism Bali adalah 

budaya/keseniannya, alam yang indah, kemudian value for money dan security;  

50.9 Bahwa Pemerintah sudah mengatur melalui Peraturan Bupati terkait 

pembangunan hotel yang diperketat. Selama ini dalam 2 atau 3 tahun terakhir 

pengusaha yang memiliki lahan kecil pun akan bisa membangun hotel 

sehingga berpotrnsi terjadi oversupply. Jika terjadi Over Supply, kemudian 

akan terjadi war price, maka pengusaha berlomba lomba menurunkan harga 

dan secara otomatis akan kehilangan pendapatan/omset penginapan yang 

cukup signifikan, sehingga pembayaran pajak ke pemerintah pun akan 

berkurang; -----------------------------------------------------------------------------------  
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50.10 Bahwa Sekitar 80% PAD Pariwisata di Badung, angkanya sekitar 2,4 triliun 

paling banyak dari sektor pajak hotel dan restoran. 15 % PAD dari badung 

sekitar 200 milyar yang di sumbangkan/disubsidikan kabupaten yang lain; ------  

50.11 Bahwa daerah yang memperoleh sumbangan antara lain Karangasem, buleleng, 

jembrana, tabanan, bangle, klungkung; -------------------------------------------------  

50.12 Bahwa karakteristik bali menjadi favourit market segmentation yang 

ditingkatkan, agar pangsa pasar seperti yang terjadi di eropa, pemerintah disana 

sangat mendukung program pariwisatanya, Berkaitan dengan program 

kepariwisataan tersebut salah satu problemnya adalah problem airline, carrier 

flight Garuda yang belum mendukung industri pariwisata sepenuhnya/ belum 

punya international flight yang berpengaruh significant untuk industri 

pariwisata di Indonesia. Sementara kalau menggunakan maskapai lain seperti 

airasia malaysia maupun lion singapura, maka mereka pasti akan membuat 

tourist mancanegara agar mampir ke negara masing masing; -----------------------  

50.13 Bahwa ahli tidak punya data untuk menjelaskan Private jet dengan general 

flight, dan pengaruh bagi pariwisata bali, yang jelas berdasarkan pengalaman, 

Mereka (pemakai private jet) menginginkan  keamanan dan kenyamanan dalam 

menggunakan private jet; -----------------------------------------------------------------  

50.14 Bahwa berdasarkan keluhan yang dialami oleh public figure, kalau datang 

dengan general flight mereka terkadang terganggu dengan kenyamanan 

misalnya adanya permintaan tandatangan, mereka juga menghendaki privacy 

sampai dengan penginapan; --------------------------------------------------------------  

50.15 Bahwa terkait layanan PT Execujet Indonesia, contohnya orang jepang sering 

meminta service tamu yang cepat karena mereka membayar mahal, ahli sangat 

senang sekali dengan adanya konsep yang dibawa oleh Execujet; -----------------  

50.16 Bahwa kunjungan wisatawan terhadap hotel dan karyawan tentunya berimbas 

ke pendapatan yang meningkat, dan masyarakat sekitar, pasar seni yang 

tentunya memperoleh penghasilan karena mereka berbelanja disana; -------------  

50.17 Bahwa yang mereka beli adalah keamanan dan kenyamanan, tidak pernah 

komplain masalah harga, asal service bagus; ------------------------------------------  

50.18 Bahwa dengan adanya Airport berdampak terhadap pembangunan hotel, 

sehingga peningkatan kesejahteraan sangat signifikan, sampai badung mampu 

mensubsidi daerah lainnya; ---------------------------------------------------------------  

50.19 Bahwa mass tourism/bag packer pendapatannya tidak akan signifikan, justru 

akan lebih banyak permasalahahannya karena crowded, kemacetan, kebersihan 

dan sebagainya; -----------------------------------------------------------------------------  
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50.20 Bahwa Ahli punya forum di bali tourism board, ahli mengundang kepada para 

tokoh pariwisata dan menginformasikan peningkatan dan pengembangan 

infrastruktur pariwisata yang menurut ahli perkembangannya bagus. Setiap hari 

selasa, bali tourism board mengundang para tokoh untuk melakukan penjelasan 

terkait adanya perkembangan bandara termasuk imigrasi. Pengembangan fisik 

di bandara ngurah rai positif karena untuk menuju quality tourism maka harus 

berbenah diri dari segala sektor; ---------------------------------------------------------  

50.21 Bahwa sejak APEC 2013 adanya pengembangan bandara ngurah Rai baik 

reguler amaupun irregular meningkatkan daya tampung; ----------------------------  

50.22 Bahwa jika setelah APEC tidak ada pengembangan bandara maka  berpotensi 

menghambat perkembangan pariwisata, akan crowded; -----------------------------  

50.23 Bahwa dalam pangsa pasar pariwisata di bali ada high class ada yang middle 

dan yang low, untuk high class mereka keamannan dan kenyamanaan penting, 

mereka (travel agent) yang bertanggungjawab terhadap pelayanan terhadap 

customernya yang high class; ------------------------------------------------------------  

50.24 Bahwa tahun 1993 ahli pernah berhubungan dengan pesawat carter ketika itu 

menghandle wisatawan asing, saat itu ahli duty manager terkait kedatangan 

group insentif dari rusia yang datang ke bali, kemudian air france dari prancis; -  

50.25 Bahwa kepanjnangan PHRI Perhimpungan Hotel dan Restoran Indonesia; ------  

50.26 Bahwa Asosiasi ini sebenarnya amanah undang undang uu 10 tahun 2009, 

setiap daerah harus dibentuk BPPD, dengan ketentuan dan komposisi khusus 

unsur keanggotaannya berjumlah 9, Tujuan mengexpert kemampuan sesuai 

dengan kompetensinya termasuk airline untuk mendukung kemampuan 

pariwisata. Persisnya 20 Agustus 2014 dibentuk melalui SK Bupati, 

sebelumnya informalnya sebenarnya sudah dirintis secara informal 

aktifitasnya; ---------------------------------------------------------------------------------  

50.27 Bahwa ditunjuknya garuda sebagai perwakilan BPPD karena garuda 

merupakan carrier flight di indonesia, perwakilan airline hanya satu perwakilan 

dalam ketentuannya; -----------------------------------------------------------------------  

50.28 Bahwa terkait pangsa pasarnya, Ahli sebagai praktisi mengetahui prakteknya di 

lapangan, quality kembali lagi dididentifikasi dengan adanya harga yang 

dibayar dan masa tinggal yang dibayarkan oleh masing masing turis. Private jet 

juga lebih sedikit jumlahnya, lebih banyak penumpangnya (garuda) dari eropa 

dalam regular flight; -----------------------------------------------------------------------  

50.29 Bahwa cara untuk meningkatkan quality tourism adalah untuk menstop 

pembangunan hotel hotel kecil untuk mengontrol mass tourism; -------------------  
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50.30 Bahwa pernah dilakukan research dalam pengendalaian mass tourism, sering 

meminta mahasiswa perhotelan untuk melakukan penelitian lapangan; -----------  

50.31 Bahwa kualifikasi hotel sekarang ada premium class, pengusaha tidak bisa 

100% main disana, ada semua pangsa pasar kelas atas 20% yang menengah 

60% kemudian yang bawah 20%; -------------------------------------------------------  

50.32 Bahwa hotel di Bali  yang sekelas premium Bulgari sekitar 10 hotel; -------------  

50.33 Bahwa terkait complain dar konsumen, kalau memang harus lewat jalur itu dan 

sudah ditentukan oleh Operator Bandara maka itu hal biasa. Jika keluhan 

mengenai keamanan dan kemanan dulu banyak komplain. Namun untuk 

insentif ada komplain, juga terutama Imigrasi; ----------------------------------------  

50.34 Bahwa terminal irreguler flight untuk saat ini cukup memadai dan tidak ada 

komplain; ------------------------------------------------------------------------------------  

50.35 Bahwa data hotel yang ada di Bali sekarang sekitar 60.000an, namun jika 

digabung dengan illegal bisa 80.000an. dari pemerintah tidak ada data yang 

validnya. Beda antara data propinsi, kota dan kabupaten; ---------------------------  

50.36 Bahwa Keberadaan private terminal ini berguna untuk meningkatkan daya 

saing , dan merupakan prestise bagi Bali; ----------------------------------------------  

51. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Prof.Ine.Minara S.Ruki, yang pada 

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B30); --  

51.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Prof.Ine.Minara S.Ruki selaku Ahli 

Ekonomi; ------------------------------------------------------------------------------------  

51.2 Bahwa Ahli menjelaskan dari sisi akademik, Ahli mohon izin untuk membaca 

jawaban, karena Ahli sudah mendapat pertanyaan sebelumnya, dan nanti akan 

Ahli lampirkan jawabannya dalam Berita acara ini. Tentang competitioon for 

the market, Ahli menjelaskannya dari dua sisi. Pertama competition for the 

market dari sisi konsep teori, kedua dari competition for the market dari policy. 

Yg theory dari Gherosky, dia menjelaskan competition for the market itu sama 

dengan competition for market; ----------------------------------------------------------  

51.3 Bahwa Competition for the market berkaitan dengan kompetisi dimana 

perusahaan baru dengan standar baru berusaha untuk bisa menggantikan 

produk lama atau yang ada di pasar yang standarnya beda. Jadi competition for 

market mengacu kepada upaya untuk menciptakan pasar baru atau untuk 

mengembangkan pasar baru dan bisa dikaitkan dengan hasil inovasi yang 

mengenalkan teknologi baru ke pasar. Gerosky mencontohkan sistem operasi 

yaitu Windows. Kemudian yang dikenal Windows. Windows menggunakan 

chip Intel yang biasanya digunakan dalam pasar personal computer. Kemudian 
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muncul Netscape sebagai pesaing yang membawa produk baru dengan standar 

baru untuk menggantikan produk yang dihasilkan oleh Microsoft. Hasil atau 

outcome dari competition for the market adalah monopolist. Ketika ada 

produsen lain dengan produk baru lagi hasil inovasi mengalahkan Netscape, 

nanti perusahaan yang berhasil mengalahkan Netscape, akan memegang posisi 

monopoli di pasar, sebagai hasil dari research and development berupa inovasi 

dalam produk baru. Dan persaingan jenis ini di dalam teori dikenal dengan 

persaingan Schumpterian dimana ada proses destruktif mengalahkan satu oleh 

yang lain. Jadi persaingan ini menghasilkan monopolist; ----------------------------  

51.4 Bahwa Tidak ada batasan yang jelas apakah posisi monopoli yang diperoleh 

dalam competition for the market itu by struggle atau by natural. Kalau dalam 

prosesnya ada proses “struggle”, tetapi secara konsep industri yang sensitif 

terhadap riset dan development yang produknya merupakan inovasi dari 

perusahaan tersebut, secara karakteristik juga bersifat alami. Penemuan baru 

tersebut dilindungi melalui hak paten yang diberikan oleh by law. Tapi di 

dalam proses persaingannya (competition for the market) ada unsur “by 

struggle”-nya. Geroski menjelaskan bahwa faktor kunci dalam competition for 

the market bukan harga tapi kualitas. Oleh karena itu, ketika otoritas kompetisi 

harus mendefinisikan pasar bersangkutan, tidak bisa menggunakan tes SSNIP 

yang berbasis pada faktor harga. Artinya, kenaikan harga sedikit namun tidak 

bersifat sementara tidak akan mendorong perusahaan lain untuk melakukan 

R&D dan inovasi. Kemudian, proses substitusi dalam competition for the 

market ini memberikan konsekuensi konsumen harus menanggung biaya untuk 

beralih (switching cost). Pada competition for the market tidak jelas apakah 5-

10% tidak akan mendorong masuknya pedagang baru yang inovatif akrena 

pada competition for the market konsumen baru akan beralih ke desain baru 

jika biaya untuk beralih/switching cost tidak besar; ----------------------------------  

51.5 Bahwa subsitusi tadi selalu ada biaya pengalihan (switching cost) untuk 

sophisticated technology; -----------------------------------------------------------------  

51.6 Bahwa jika  ada hand writing market dan word market Sejauh bahwa kedua 

produk itu hasil inovasi dan adanya standard yang berbeda dan produk yang 

terakhir adalah hasil inovasi dengan standar baru hasil inovasi maka persaingan 

antara hand writing market dan word market termasuk competition for the 

market; ---------------------------------------------------------------------------------------  

51.7 Bahwa Patent itu adalah merupakan perlindungan yang diberikan by law untuk 

inovasi. Tentu saja ketika patent diberikan harus dibuktikan apakah betul 

produk yang diajukan untuk di-patent-kan tersebut benar2 produk baru; ---------  



          SALINAN `        
 
 

halaman 136 dari 370 
 
 
 

51.8 Bahwa Lebih ke knowledge. Knowledge itu bisa dalam bidang teknik 

produksi, bisa juga di manajemen. Kalau seseorang menemukan cara 

pengelolaan baru yang belum pernah ada sebelumnya, hal itu merupakan 

inovasi.; --------------------------------------------------------------------------------------  

51.9 Bahwa Yang melakukan inovasi itulah yang mendapat hak paten. Orang lain 

dapat menggunakannya dengan menggunakan lisensi atau masa berlaku hak 

patennya sudah habis; ---------------------------------------------------------------------  

51.10 Bahwa Secara konsep, karakteristik persaingan ditentukan oleh karakteristik 

industrinya. Di industri yang sensitif terhadap R&D yang kemudian dikenal 

sebagai new economy, persaingan tidak dalam harga. Sehingga fair atau 

tidaknya bagi konsumen tidak sepenuhnya ditentukan oleh besaran harganya 

secara nominal. Konsumen mempertimbangkan antara harga yang dibayar 

dengan manfaat yang diterima sejauh manfaatnya yang diterima sesuai dengan 

harga yang dia bayar, bagi konsumen harga itu fair;----------------------------------  

51.11 Bahwa Ahli lanjutkan menjelaskan competition for the market policy. 

Penerapan dari prinsip competition for the market dari Geroski terhadap 

competition for the market policy itu adalah terkait dengan proses memberikan 

hak eksklusif yang dimiliki kepada pihak lain. Proses dari penerapan 

competition for the market policy biasanya dalam proses lelang untuk 

memberikan hak eksklusif kepada pihak ketiga. Tujuannya adalah dapat 

meningkatkan efisiensi layanan karena efisiensi biaya dapat dicapai karena 

mampu melayani pasar dengan biaya terendah. Pelayanan yang lebih baik 

dengan biaya yang lebih rendah. Tujuan dari lelang adalah menyediakan 

insentif dengan tujuan bahwa operator yang potensial bersedia mengungkapkan 

private information mereka yang dalam hal ini adalah kemampuan mereka 

untuk melayani pasar secara efisien; ----------------------------------------------------  

51.12 Bahwa Penjelasan tentang competition for markets dari Geroski dan 

competition for the market policy dari body of knowledge on infrastructure 

regulation di atas dapat menunjukkan bahwa Prinsip yang penting untuk 

dipegang dalam competition for markets dari Geroski bukan “bidding” dan 

analisis persaingan dengan menggunakan argumen harga, tidak cocok pada 

kasus competition for markets; -----------------------------------------------------------  

51.13 Penerapan cara lelang melalui a competitive for the market policy, hanya dapat 

berjalan efektif jika asumsi-asumsi yang diperlukan untuk dapat berjalannya 

proses kompetitif dalam lelang tersebut, dapat dipenuhi. Asimetri informasi 

yang besar, kemampuan yang lemah untuk memantau, sateris paribus (all other 

things being equal), hasilnya (outcome dari ellang) juga tidak otomatis 
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menghasilkan proses yang kompetitif denganh hasil akhir seperti yang 

diharapkan; ----------------------------------------------------------------------------------  

51.14 Bahwa Hak eksklusifnya didapatkan dari negara;-------------------------------------  

51.15 Bahwa Dalam menerapkan competition for the market policy, secara konsep 

hak eksklusif yang diperoleh dari negara (by dekrit) tidak sepenuhnya 

dialihkan. Si pemegang hak eksklusif dari negara tetap bertanggung jawab 

penuh dan yang dialihkan biasanya hanya sebagian dari hak itu misalnya untuk 

mengelola sebagian dari hak eksklusifnya. Misalnya hanya diberikan sebagian 

hak untuk mengelola sebagian dari hak eksklusif yang diberikan oleh Negara.  

Beberapa model lelang yang ada menurut literatur yang Ahli baca ada dua, 

yaitu lelang inggris dan lelang vickrey. Karakteristik utama yang membedakan 

kedua model lelang dengan lelang tender biasa adalah adanya negosiasi yang 

tidak dapat dihindari dalam proses lelang. Terlepas dari jenisnya, untuk 

menjadi sukses, proses lelang ini harus dijalankan dan dirancang dengan baik, 

termasuk fitur desain kunci, transparansi dan kriteria objektif untuk 

mengevaluasi tawaran. Syarat yang harus dipenuhi agar proses lelang berjalan 

efektif (dalam pengertian prinsip2 kompetisinya) adalah: (1) jika ada sejumlah 

besar penawar; (2) informasi yang lengkap tentang perusahaan dan usaha yang 

dilelang; dan (3) harus memiliki kemampuan untuk memonitor. Jika informasi 

yang dimiliki tidak lengkap (asimetri informasi) dan kemampuan untuk 

memonitor lemah, maka penawar yang memiliki kekuatan pasar bisa 

memanfaatkan kelemahan itu. Sehingga pada akhirnya, proses lelang ini tidak 

memberikan outcome/hasil yang baik sesuai yang diharapkan; ---------------------  

51.16 Bahwa  dalam konsep terkait tender pengadaan barang jasa yang dipilih adalah 

harga yang terendah; -----------------------------------------------------------------------  

51.17 Bahwa Objektifitas dari sisi ekonomi indikatornya harus terukur, jelas, dan 

diakui secara luas, dan ada konsensus bahwa jika memenuhi indikator-

indikator tersebut perusahaan tersebut kredibel. Indikator itu menentukan 

kredibilitas dari si pelaku bisnis. Misal dari kasus GAT, dapat diukur dari 

berapa jumlah GAT yang dimiliki di dunia, berapa jumlah pesawat yang 

dilayani di GAT-GAT yang dikelola dia, bagaimana networking yang dimiliki, 

usia perusahaan, variasi dari jasa yang ditawarkan dan seberapa luas GAT yang 

ditawarkan perusahaan itu tersebar di wilayah-wilayah yang penting dalam 

ttransportasi udara (hub airport) dalam bisnis aviation industry; -------------------  

51.18 Bahwa Yang utama adalah penilaian kredibel itu didasarkan pada indikator-

indikator yang terukur dan jelas tersebut. Namun, data yang digunakan itu 

harus data yang dikumpulkan oleh lembaga yang kredibel. Dalam managerial 



          SALINAN `        
 
 

halaman 138 dari 370 
 
 
 

economic, dijelaskan ada pertentangan antara produsen dan konsumen. Jadi, 

kalau ditanyakan kepada produsen harga itu sudah murah atua wajar, kemudian 

ketika ditanyakan ke konsumen hampir selalu konsumen itu merasa lebih 

mahal. Jadi kalaupun  menggunakan harga yang bersumber dari konsumen, 

harga itu berasal dari data di tingkat konsumen yang dikumpulkan oleh 

lembaga yang valid tersebut.; ------------------------------------------------------------  

51.19 Bahwa faktor dalam pengadaaan barang jasa yang memiliki teknis khusus atau 

tertentu yang harus dipertimbangkan tergantung dari jenis produknya.Kalau 

produk itu merupakan input bagi sebuah perusahaan dan input itu merupakan 

essential facilities yang berarti proses produksi tidak bisa dilaksanakan tanpa 

menggunakan fasilitas itu, maka hubungan dengan pemasok lebih disukai 

melalui kontrak jangka panjang. Misal lokomotif untuk kereta api, itu tidak 

bisa digunakan selain oleh perusahaan penyedia jasa kereta api. Masalahnya 

kalau si produsen input dan konsumen input sama-sama punya sifat investasi 

khusus. Produknya jadi tidak bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Posisinya 

keduanya punya bargaining power. Hubungan antara pemasok dengan 

perusahaan penggunanya jadi spesfik juga. Jadi lebih menyukai hubungan 

berdasarkan perjannjian, jangka waktu yang panjang. Dalam kaitan ini secara 

konsep karena kedaunya punya bargaining power bisa memunculkan sifat 

oportunistik. Adanya perilaku oportunistik ini mendorong perusahaan untuk 

melakukan integrasi vertikal, yaitu memenuhi kebutuhan inputnya itu sendiri 

dengan memproduksi/melakukan sendiri. Dalam literatur akademik juga 

dijelaskan bagaimana penerapan strategi integrasi vertikal di regulated sectors 

menunjukkan jika tarif untuk layanan tidak diatur, perusahaan tidak memiliki 

instentif untuk mengejar integrasi vertikal. Jika tidak diatur, perusahaan dapat 

mengatur tarif atau menetapkan harga yang cukup tinggi untuk menutup semua 

biaya yang dikeluarkan. Perusahaan yang bergerak di regulated industry 

dimana pemerintah seringkali mengatur harganya, seperti kebijakan 

menetapkan price cap bagaimanapun tidak boleh merugi. Misalnya, Pertamina 

harus menetapkan harga bahan bakar yang bersubsidi dimana harga subsidi di 

bawah harga keekonomian. Selisih harga tersebut tidak boleh dibebankan 

kepada Pertamina sehingga Pertamina merugi. Dalam hal hubungan dengan 

pemasok dalam kasus ini yang menjadi perhatian otoritas persaingan adalah 

hambatan vertikal, kekhawatiran utama terletak pada perjanjian eksklusif dan 

kesepakatan pembelian dan penolakan untuk mensupply atau memasok. Yang 

bisa dikaitkan dengan market foreclosure. Hubungan dengan pemasok, untuk 

produk yang memerlukan investasi khusus, dalam arti jika input ini tidak 
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digunakan oleh perusahaan penggunanya maka menjadi mubazir. Dalam 

hubungan dengan pemasok, dimana input yang dihasilkan dan perusahaan yang 

menggunakannya sama-sama memiliki sifat sunk cost, maka kedua belah pihak 

lebih menyukai hubungan berdasarkan kontrak jangka panjang yang 

memberikan jaminan untuk keberlangsungan perusahaan lebih tinggi.; -----------  

51.20 Bahwa Pengertian essential facilites proses produksi tidak mungkin dijalankan 

atau diselengarakan tanpa menggunakan input esensial bagi produsen produk 

input esensial tersebut, tentu kalau penggunanya lebih banyak, produksi akan 

lebih tinggi. Tetapi pilihan lebih banyak itu tidak selalu yang terbaik. Dalam 

kasus tertentu, bagi perusahaan penghasil input esensial dapat lebih baik jika 

hanya memiliki hubungan berdasarkan kontrak jangka panjang dengan satu 

perusahaan jika hal itu lebih aman dan lebih menjamin; -----------------------------  

51.21 Bahwa jika semua memilih jangka panjang Tentu lebih banyak pengguna maka 

lebih baik. Tapi, yang lebih disukai itu belum tentu merupakan strategi yang 

terbaik buat perusahaan; ------------------------------------------------------------------  

51.22 Bahwa Penerapan prinsip persaingan tidak selalu didasarkan pada asas non-

discrimination tetapi juga asas transparansi dan asas akuntabilitas. Penerapan 

asas non-diskriminasi tidak berarti pelaku usaha dalam menjalankan bisninya 

mutlak tidak boleh melakukan diskriminasi. Prinsip non-doskriminasi yang 

diartikan sebagai memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak, tidak 

tepat bila diadopsi secara ekstrim. Dalam hal secara konsep bisa dipasok oleh 

banyak perusahaan, maka tidak berarti keinginan untuk hanya meklakukan 

transaksi dengan satu pihak menjadi salah (dari sisi kepentingan bisnis). 

Keinginan untuk melakukan transaksi dengan pihak tertentu tidak serta merta 

dapat disimpulkan sebagai melakukan persekongkolan. Yang menjadi objek 

dari hukum persaingan adalah pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atau 

dikenal dengan praktek bhisnis, maka dengan demikian kesimpulan saral atau 

benar dalam berbisnis tridak tepat jika semata-mata didasarkan pada 

pertimbangan hukum (seperti UU No. 5/1999). Pertimbangan dari sisi ekonomi 

dan bisnis, dan pertimbangan dari sisi hukum persaingan usaha, bukan 

merupakan sesuatu yang bisa saling menggantikan atau tidak bersifat mutually 

eksklusif), tetapi saling melengkapi. Jika prinsip bisnis sepenuhnya harus 

berdasarkan petunjuk UU yang mengatur persaingan usaha, maka UU tersebut 

bersifat distortif. Sementara dari tujuan UU persaingan usaha adalah efisiensi. 

Kebijakan persaingan bertujuan membuat kehidupan bersama menjadi lebih 

baik melalui persaingan. Bahwa adopsi konsepsi persaingan tidak tepat Jika 

diartikan bahwa pencapaian tujuan perusahaan hanya boleh atau bisa dicapai 



          SALINAN `        
 
 

halaman 140 dari 370 
 
 
 

melalui persaingan dan harga yang lebih murah menjadi indikator utama untuk 

menilai hasil dari proses persaingan itu. Dalam bisnis yang utama adalah bukan 

harga input yang murah tetapi seluruh proses yang bermuara pada proses akhir 

dan efisiensi perusahaan. Pengecualian azas non-diskriminasi seperti 

exemption block, mendesain tailor made pada regulated market banyak 

dilakukan di banyak negara. Ahli industrial organization, Turner, menyatakan 

bahwa batasan cakupan antitrust tetap perlu diperhatikan. Beberapa 

pengecualian bahwa kebijakan persaingan dapat dibenarkan. Turner 

menggarisbawahi pembebanan yang dipaksakan ke struktur kompetisi, untuk 

beberapa situasi justru menyebabkan inefisiensi. Oleh karena itu, banyak 

negara tidak menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar. Ada sektor-sektor 

yang diregulasi yang pengelolaannya diatur dan diawasi oleh pemerintah. Ini 

biasanya terkait dengan produk-produk yang menyangkut kepentingan orang 

banyak. Artinya, tidak semua masalah/hal harus diselesaikan dengan 

pendekatan berbasis kompetisi. Tujuan penerapan prinsip-prinsip kompetisi 

tetap efisiensi bukan semata-mata persaingan at any cost; ---------------------------  

51.23 Bahwa Menentukan suatu harga itu excessive atau tidak harus dilakukan 

dengan menggunakan metode-metode perhitungan harga yang tepat.Untuk 

memahami bagaimana dapat mengetahui dan membuktikan harga yang 

berlebihan dapat dilakukan dengan menggunakan metode: (1) membandingkan 

harga dengan biaya (cost). Namun metode ini, punya kelemahan karena 

terdapat perbedaan antara pencatatan biaya menurut sistem akuntasi itu 

berbeda dengan biaya dari sisi ekonomi, yang memasukkan opportunity cost ke 

dalam perhitungannya. Opprotunity cost itu adalah income for gone akibat 

kehilangan kemungkinan untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan 

lainsebagai konsekuensi jika telah memilih satu kegiatan tertentu. Metode 

pertama adalah dengan membandingkan biaya antara cost produksi dengan 

price. Walaupun dalam penerapannya inipun tidak mudah. Sehingga metode 

inipun harus dibandingkan dengan metode lain, karena setiap metode ada 

kekurangan dan kelebihan. Secara teori yang namanya cost ini bisa beda dalam 

pencatatan sisi akuntansi dan pengertian ekonomi. Dalam ekonomi ada 

opportunity cost, bukan hanya yang dicatat dalam sistem akuntansi. Ketika 

bicara cost maka cost apa yang dipakai sebagai dasar perhitungan apakah 

average cost, marginal cost atau yang lainnya.  Metode yang kedua 

membuktikan pemberian harga yang berlebihan adalah berdasarkan 

perbandingan harga-harga yang diterapkan perusahaan yang dominan dalam 

pasar-pasar yang berbeda. Jika dengan harga di pasar yang lain tersebut, 
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perusahaan memperoleh laba dapat dianggap sebagai bukti dari pemberian 

harga yang berlebihan. Secara ekonomi, ada beberapa alsan mengapa 

perusahaan menentukan harga yang berbeda-beda dalam apsar yang berbeda-

beda, ada rasionalitas ekonominya. Secara ekonomi, diskriminasi harga yang 

dilakukan oleh perusahaan yang bersifat monopoli tidak perlu dianggap 

merugikan kesejahteraan karena diskriminasi harga merupakan strategi  yang 

harus diambil misalnya ketika perusahaan menghadapi elastisitas permintaan 

konsumennya yang berbeda. Kepada konsumen yang lebih inelastis bisa 

dikenakan harga yang lebih tinggi sementara kepada konsumen yang lebih 

elastis harganya lebih rendah. Jika dibandingkan suatu harga dengan harga 

yang lain di pasar yang sama membandingkannya harus apple to apple. Tidak 

bisa membandingkan kegiatan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang 

struktur cost-nya beda. untuk dapat kesimpulan harga yang ditetapkan 

excessive, tidak bisa sepenuhnya ditanyakan ke konsumen. Ekonomi 

manajerial menjelaskan ada konflik antara konsumen dan produsen. Jika 

ditanya ke produsen jawabannya hampir selalu harga sudah wajar sementara 

jika ditanyakan ke konsumen cenderung menatakan terlalu mahal/tinggi.Untuk 

konsumen yang penting adalah harga yang dibayar sesuai dengan manfaat yang 

dia terima; -----------------------------------------------------------------------------------  

51.24 Bahwa dalam ekonomi harus menggunakan berbagai metode. Dan semua 

metode itu ada asumsi dibelakangnya. Yang lebih baik menggunakan beberapa 

metode dan hasilnya dibandingkan. Untuk menentukan mana yang terbaik dari 

perbandingan itu, pilih metode yang menggunakana asumsi-asumsi yang paling 

cocok dengan kondisi perusahaan atau karakteristik perusahaan. Yang jelas 

dengan menggunakan beberapa metode hasilnya lebih objektif; -------------------  

51.25 Bahwa Harga itu relatif bagi konsumen, bukan dilihat dari nominal yang 

tertera. Misalnya mie instan. Indomie itu kan lebih mahal dari sarimie. Tapi itu 

buat konsumen belum tentu harga itu lebih mahal. Karena dia akan 

membandingkan antara harga yang dia bayar dengan manfaat yang dia terima. 

Jika sesuai maka bagi konsumen harga tersebut tidak mahal. Menentukan harga 

lebih mahal atau tidak juga harus hatri-hati ketika barang tersebut dihasilkan 

diindustri yang diregulasi dimana pemerintah seringkali mengatur harga. 

Misalnya menetapkan batas bawah dan batas bawah; --------------------------------  

51.26 Bahwa Industrial organization menjelaskan bahwa pada industri yang sensitif 

terhadap skala ekonomi ditahap-tahap awal dimana produksi masih rendah, 

harga bisa lebih tinggi. Ini disebabkan karena ada beban biaya rata-rata 

(average cost) yang tinggi akibat average fixed cost yang tinggi karena 
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perusahaan masih berproduksi pada tingkat yang rendah. Jika produksi rendah, 

average fixed cost yang rumusnya adalah total fixed cost dibagi quantity output 

menjadi tinggi dan berakibat pada harga yang tinggi. Seperti diketahui harga 

sama dengan average cost ditambah margin perdagangan. Jika average cost-

nya tinggi, maka harga akan tinggi. Ketika produksi sudah semakin tinggi, 

yang berarti beban fixed cost yang ditanggung per-unit output lebih rendah, 

maka harga akan menurun. Ini yang disebut dengan economies of scale. 

Economies of scale (efisiensi skala) adalah kondisi dimana average cost 

menurun seiring dengan meningkatnya output. Industri yang sensitif terhadap 

skala ekonomi terkait dengan capital requirement yang besar. Jika investasi ini 

memerukan modal besar, dia baru bisa efisien yang berarti biaya tetap rata-rata 

nya rendah ketika tingkat produksi sudah tinggi. Jadi harga yang tinggi di tahap 

awal pada industri-industri yang sensitif terhadap skala ekonomi, rasional dari 

sisi ekonomi; --------------------------------------------------------------------------------  

51.27 Bahwa ahli setuju dengan Ibu Kurnia bahwa informasi harga dari konsumen itu 

penting tetapi ketika dihadapkan pada harga yang berbeda-beda di tingkat 

konsumen, di tingkat agen, maka perlu menggunakan metode penetapan harga 

yang mana yang akan digunakan. Misalnya menggunakan harga rata-rata tetapi 

penghitungannya harus menggunakan metode yang jelas. Metodenya macam-

macam. Ada yang berdasarkan average cost, marginal cost, dan lain-lain; -------  

51.28 Bahwa Bagi perusahaan menetapkan harga itu terkait dengan kebutuhan dia 

untuk mempertahankan eksistensinya di pasar. Namun, idealnya, perusahaan 

juga harus mempertimbangkan social cost dan social benefit yang artinya tidak 

hanya mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Misalnya, ada pihak yang 

ternyata menanggung beban padahal dia tidak memperoleh manfaatnya. Ini 

yang disebut dengan eksternalitas negatif. Di dalam pasar dengan persaingan 

yang efektif, dimana harga ditentukan sepenuhnya oleh supply dan demand 

perusahaan hanya perlu mempertimbangkan apakah dia bisa memproduksi dan 

kemudian menjual dengan harga pasar itu. Prinsipnya adalah perusahaan tidak 

merugi. Ketika menentukan harga, perusahaan juga pasti mempertimbangkan 

daya beli konsumennya. Kalau misalnya dia tidak bisa menjual dan kemudian 

merugi, maka berdampak pada ekonomi keseluruhan. Misalnya perusahaan 

menciptakan pengangguran yang menimbulkan multiplier effect yang negatif, 

menurunkan penerimaan negara dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan 

juga berkurang. Secara teori, ada yang namanya Ramsey Price, yang tetap 

mengkondisikan perusahaan itu tidak merugi. tetap sehat. Bagaimanapun 

pengaturan harga tidak boleh mengkondisikan perusahan merugi.; ----------------  
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51.29 Bahwa Penjelasannya terkait dengan differentiated product. Disini perusahaan 

membedakan produk dari produk yang lain dengan memberikan karakteristik 

yang berbeda. Kalau dalam produk jasa perbedaan itu bisa pada kualitas 

layanan yang diberikan. Contohnya, ketika UI menetapkan SPP. UI akan 

mempertimbangkan berapa biaya yang harus dibebankan kepada mahasiswa 

dengan tetap mempertahankan standar pendidikan tinggi yang ditentukan oleh 

pemerintah. SPP yang ditentukan ini kemudian diajukan kepada Pemerintah 

dan jika pemerintah berpendapat bahwa terlalu tinggi, UI tidak bisa 

menurunkannya. Langkah yang diambil biasanya Pemerintah memberikan 

subsidi. Jadi, perhitungan ini berdasarkan cost-based. Dalam perusahaan 

biasanya standar minimal service ditentukan oleh asosiasi. Perusahaan tentu 

saja kalau dipaksa untuk menetapkan harga lebih rendah dari harga minimal 

untuk mencapai standar yang ditetapkan tersebut, dia akan menurunkan unsur 

cost-nya. Misalnya bahan yang digunakan kualitasnya lebih rendah, alat yang 

digunakan presisinya tidak tinggi. Jadi, harga yang tinggi yang ditetapkan di 

industri jasa belum tentu excessive jika dikaitkan dengan kualitas pelayanan 

yang diberikan pada tingkat harga tertentu.; -------------------------------------------  

52. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B33); -------------------------  

52.1 Bahwa Tugas dan wewenang terlapor selaku Direktur Marketing and Business 

development yaitu 1. Memastikan tercapainya peningkatkan CSI, peningkatan 

pendapatan non aeronautica dan kontribusi terhadap lingkungan melalui 

penetapan strategi dan kebijakan bidang Marketing dan Business development 

guna mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan berdasarkan Rencana 

Kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP). 2. Tanggung jawab Marketing dan 

Business Development Direktor dalam melakasanakan tugas sebagaimana 

dimaksud adalah : memastikan ditetapkannya strategi dan kebijakan bidang 

marketing marketing dan business dovelopment yang efektif berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. Dan memastikan tercapainya peningkataan customer 

satisfication index, peningkatan pendapatan non aeronautika dan kontribusi 

terhadap lingkungan yang terkait dengan bidang marketing and business 

development. 3. Kewenangan Marketing and Business Development Director 

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud adalah 

untuk menetapkan strategi dan kebijakan bidang marketing and abusiness 

development dan memberikan arahan terkait implementasi strategi dan 

kebijakan bidang marketing and business development; -----------------------------  
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52.2 Bahwa tugas terlapor termasuk pengembangan usaha, karena bisnis ini (GAT) 

sebelumnya belum ada; -------------------------------------------------------------------  

52.3 Bahwa pada dasarnya direksi bekerja sebagai satu kesatuan. Segala sesuatunya 

diadopsi sebagai suatu kebijakan perusahaan; -----------------------------------------  

52.4 Bahwa ebijakan direksi bersumber pada konsep yang disusun dan merupakaan 

bagian dari kontrak management. Direktur Marketing ditugaskan antara lain 

menyampaikan konsep reposisi dan restrukturisasi perusahaan. Setelah 

disiapkan, disampaikan kepada pemegang saham lalu diimplementasikan; -------  

52.5 Bahwa konsep mulai disusun sejak 23 Juli 2010, saat itu ada kontrak 

management bersama pemerintah, pemegang saham ditandatangani Direksi 

wajib menyetor konsep itu 3 bulan setelah ditandatangani; -------------------------  

52.6 Bahwa GAT merupakan salah satu bagian dari konsep reposisi dan 

resturukrisasi. Terlapor I akan mereposisi Bali menjadi airport yang 

mempunyai standar internasional. Terlapor I ingin reposisikan yang sesuai 

berstandar internasional, terutamanya fasilitas dan pelayanan. Quality leisure 

airport, artinya airport yang berkualitas dalam bidang wisata. Ada juga 12 

airport lainnya yang akan dilakukan reposisi. Ada juga restrururisasai bisnis 

yang tadinya bertumpu aeronautical revenue  menjadi non aeronautical 

revenue. Dulu 77% aeronautical dirubah, PT angkasa Pura I punya rencana 

menjadi yang dominan adalah aeronautical revenue. Hal ini dilakukan supaya 

beban pengguna jasa (PSC dsb) menurun diganti revenue yang non aero/non 

tarif. Hal ini adalah tren bandara di luar negeri. Sehingga bandara I Gusti 

Ngurah Rai menjadi bandara yang efisien baik dari penumpang dan airlines; ----  

52.7 Bahwa menurut terlapor, dalam proses restukturisasi bandar udara ada 

reorganisasi juga; ---------------------------------------------------------------------------  

52.8 Bahwa beda aeronautica dan non aero adalah dalam aturannya/ Undang-

undang No 1 Tahun 2009 sudah ditetapkan bahwa aeronautica itu jasa 

kebandarudaraan, dan non aeronautica adalah jasa terkait bandar udara; ---------  

52.9 Bahwa Ide-ide (restuktur dan reposisi) itu muncul dari pemikiran PT Angkasa 

Pura I; ----------------------------------------------------------------------------------------  

52.10 Bahwa PT Angkasa Pura I mempelajari bisnis internasional berdasarkan karier 

selama 40 tahun di bidang aviation. Pernah ernah jadi direktur utama di Gapura 

Angkasa, Direksi AP II. Saat di AP I. Pernah sebagai BOD di Airport 

Comercial International Asia Pasific. saat ini sebagai Second chair small and 

Emerging Airport Network Asia Pasific jika dikatakan darimana bahwa itu 

berasal dari network terlapor; ------------------------------------------------------------  
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52.11 Bahwa mengenal L&B Terlapor mencari data darimana saja termasuk dari 

(research& development)secara spesifik. Banyak lembaga research misalnya 

dari L&B, ACI, dan dari INACA; -------------------------------------------------------  

52.12 Bahwa Terlapor sejujurnya mengatakan terlapor tidak mendalami soal ini (riset 

bisnis GAT), terlapor fokusnya di bidang airline (Niaga). Lebih banyak 

melayani airline penerbangan niaga baik berjadwal dan tidak berjadwal. 

Terlapor tidak punya pengetahuan di bidang GAT itu. Terlapor juga tidak 

pernah naik Private Jet;--------------------------------------------------------------------  

52.13 Bahwa mekanisme kerjasama dengan PT Execujet Indonesia Awalnya mereka 

bertamu ke Direktur Utama PT Angkasa Pura I, sekitar tahun 2012 dan  

mereka datang dengan sebuah konsep GAT; ------------------------------------------  

52.14 Bahwa yang datang Execujet Aviation Group, kemudian terlapor 

diikutsertakan dalam pembicaraan tersebut. Terlapor menyampaikan, ini ide 

yang bagus dan sesuai dengan ide reposisi dan restrukturisasi management; -----  

52.15 Bahwa bagi Indonesia dan mungkin juga bagi dunia, GAT adalah bisnis baru. 

Terlapor pernah ke India, dan mereka juga baru membangun bisnis GAT ini 

pada tahun 2011. Untuk konsep gedung dan sebagainya mereka 

merekomendasikan kepada PT Angkasa Pura I untuk merancang akses dan 

terminal yang didedikasikan seperti halnya GAT di India. PT Angkasa Pura I 

juga harus menyesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan. Singkatnya apa 

yang ditawarkan PT Execujet Indonesia kepada Terlapor I bagaikan gayung 

bersambut. Menurut terlapor I, hal ini ide briliant dan luar biasa; ------------------  

52.16 Bahwa maksud efisiensi menurut terlapor efisiensi terkait biaya. Dari 

pandangan airline bandara efisien adalah yang mencharge mereka dengan 

biaya yang murah daripada bandara pesaing. Apabila bandara dengan usaha 

bertumpu pada aeronautica maka hal tersebut, dia kesulitan memberikan 

bantuan kepada Airline misalnya diskon saat airlines mengalami masalah 

karena aeronautica merupakan pendapatan utama dia . Saat ini PT Angkasa 

Pura I berupaya mereposisi revenue dari aeronautica hanya 40% dan dari non 

aeronautica itu 60%. Sehingga jika kehilangan pendapatan 20% dari 

Aeronutica maka secara keseluruhan PT Angkasa Pura I hanya kehilangan 

sekitar 8 persen. Ini sangat tidak baik dan dari kacamata airline tidak efisien; ---  

52.17 Bahwa hal ini bukan realokasi biaya tapi, PT Angkasa Pura I membesarkan 

bisnis non aeronautica. PT Angkasa Pura I melakukan  intensifikasi, 

ekstensifikasi dan diversifikasi usaha non aero. Dalam mengintensifikasi 

kegiatan usaha terkait bandar udara dilihat cara berbisnis apakah sudah benar 

atau tidak, sudah sesuai kehendak pasar atau tidak hal ini yang diintensifkan; ---  
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52.18 Bahwa cara memproses suatu kemitraan ada langkah langkah yang harus 

dilakukan secara hati-hati, menjunjung prinsip GCG dan menghindari KKN. 

Dalam pembicaran PT Angkasa Pura I setuju dengan ide yang disampaikan PT 

Execujet Indonesia, lantas dibuat MOU atau MOC  pada awalnya; ----------------  

52.19 Bahwa yang sekarang ini , dalam membangun infrastuktur biaya sepenuhnya 

dari PT Angkasa Pura I untuk terminal dan dikerjakan oleh anak perusahaan ; --  

52.20 Bahwa Skema kerjasama kira kira bentuknya segitiga, untuk aset negara yang 

dimiliki dilakukan kerjasama dengan anak perusahaan yaitu PT Angkasa Pura 

Property. Jadi sewa tanah dengan anak usaha PT Angkasa Pura I. Kemudian 

anak perusahaan membahas sewa menyewa terminal dengan PT Execujet 

Indonesia. Untuk PT Angkasa Pura I dengan PT Execujet Indonesia ada juga 

kerjasama operasi bagi hasil. Semua ini disusun dengan prinsip kehati hatian 

juga. Karena ini aset negara (GCG) untuk menghindari hal buruk; ----------------  

52.21 Bahwa yang disewa itu Terminal berupa produk Unfurnished. PT Angkasa 

Pura I membangun terminal kerjasama dengan AP  Property. AP  Property 

berdiri tahun 2012. Dengan tujuan untuk mengoptimalkan property yang ada di 

airport dan diluar aiport; ------------------------------------------------------------------  

52.22 Bahwa durasi sewanya lima tahun, dimana kewenangannya terhadap kontrak 

ini berada di level komisaris; -------------------------------------------------------------  

52.23 Bahwa prinsipnya PT Execujet Indonesia ini melaksanakan tugas-tugas PT 

Angkasa Pura I sebagai BUBU untuk mengelola terminal. Hak PT Angkasa 

Pura I adalah mengurus jasa kebandarudaraan dan menerima Airport 

Charge,misalnya PSC. Itu hak PT Angkasa Pura I sebagai BUBU. Yang 

menarik adalah PT Execujet kemudian mereka menyetor kepada PT Angkasa 

Pura I. Selain airport charge adalah, ada usaha dia yang tidak PT Angkasa Pura 

I tidak tahu, yang ini merupakan inovasi, dan ternyata sukses tidak ada 

masalah. PT Angkasa Pura I minta pembagian pendapatan sebagai tambahan. 

Tentang afiliasi PT Angkasa Pura I punya anak perusahaan, agar mengikat 

sehingga juga dimasukkan pada kontrak dan agar mereka tidak lupa membayar 

ke anak Perusahaan (afiliasi); ------------------------------------------------------------  

52.24 Bahwa terkait jasa lain dalam kontrak sebelumnya PT Angkasa Pura I tidak 

tahu, karena ini sesuatu yang baru. Negosiasi dengan mereka ini dilakukan oleh 

tim staff, untuk mengoptimalkan aset negara yang ada disana. Mohon agar 

terlapor diberikan kesempatan agar bisa menjelaskan melalui slide yang sudah 

di siapkan. Supaya bisa lebih jelas; ------------------------------------------------------  

52.25 Bahwa sebelum adanya PT Execujet Indonesia, pesawat carter parkir di apron 

publik, tapi mereka menerima pendapatan dari konsumen dan membayar 
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recehan ke PT Angkasa Pura I / ke kas negara padahal menggunakan apron 

publik/ apron utara.  Sistem yang berlaku saat itu begitu, pihak terlapor I 

mengaku tidak tahu, setelah diberitahu oleh PT Execujet Indonesia barulah 

diubah; ---------------------------------------------------------------------------------------  

52.26 Bahwa menurut Terlapor I, mereka/ pesawat carter membayar sewa tapi tidak 

fair harganya dan mengganggu kepentingan publik; ---------------------------------  

52.27 Bahwa Terlapor I tidak mecari selain PT Execujet indonesia karena PT 

Angkasa Pura I memiliki prosedur dalam kemitraan, antara lain disitu secara 

eksplisit dikatakan tentang pemrakarsa. Tidak etis jika Terlapor yang awalnya 

belum paham terkait sistem bayar recehan pesawat carter yang kemudian 

diberitahu PT Execujet indonesia kemudian membocorkan kepada oranglain 

apalagi pesaing. Terlapor I hanya mencari informasi siapa PT Execujet 

indonesia. Namun Terlapor I tidak mencari yang lain, karena Terlapor I anggap 

tidak baik dalam etika bisnis;-------------------------------------------------------------  

52.28 Bahwa terkait melakukan tender internasional untuk GAT tidak pernah. Tender 

internasional adalah salah satu cara Terlapor I mencari mitra, misalnya mitra 

Food & Beverages, Retail, Services, Duty Free; --------------------------------------  

52.29 Bahwa dalam menggunakan jasa perusahaan L&B research tidak tender, 

Terlapor I kerjasama dengan GVK power Infrastructure (investor dari India) 

dan mereka menyarankan agar dilakukan research terkait airport. Terlapor bisa 

katakan mereka terbaik dalam research airport di dunia. Di bandara Ngurah Rai 

Bali, perusahaan Ground Handling yang tersertifikasi hanya PT Gapura 

Angkasa dan PT Jasa Angkasa Semesta (sertifikasi oleh IATA) -------------------  

52.30 Bahwa PT Angkasa Pura I pernah menyelenggarakan tender internasional  

untuk Duty Free dan Food and Beverage; ----------------------------------------------  

52.31 Bahwa perlu dijelaskan bahwa PT Execujet Indonesia itu bukan ground 

handling agent. Menurut terlapor, yang baru mendapatkan sertifikasi dari 

ground handling Internasional (ISAGO) baru PT Gapura Angkasa dan PT Jasa 

Angkasa Semesta; --------------------------------------------------------------------------  

52.32 Bahwa perubahan dari Execujet Aviation Group ke PT Execujet Indonesia 

adalah karena sejak awal proses kontrak tidak boleh asing; -------------------------  

52.33 Bahwa perusahaan L&B research berasal dari Amerika Serikat, perusahaan ini 

juga yang melakukan survey rencana bandara baru di Kulonprogo, Yogyakarta;  

52.34 Bahwa justru L&B research yang mengusulkan Execujet Aviation Group. 

Karena di Bali ini sangat potensial. Terlapor sejujurnya tidak kenal dengan 

orang dari Execujet Aviation Group hingga bertemu di kantor PT Angkasa 

Pura I; ----------------------------------------------------------------------------------------  
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52.35 Bahwa selama ini tidak pernah ada GAT di Indonesia sebelumnyadi Ngurah 

Rai Bali ini baru pertama kali; -----------------------------------------------------------  

52.36 Bahwa menurut terlapor konsep GAT(milik PT Execujet Indonesia) lebih luas 

dari ground handling; ----------------------------------------------------------------------  

52.37 Bahwa Terlapor I  hanya melihat konsep pengembangan Airport di Mumbai 

(India), acuannya dapat kesana. Saat ini menjadi the most beautiful airport in 

the World; 

52.38 Bahwa untuk jasa kebandarudaraan yang essensial tetap dilakukan Terlapor I, 

security misalnya, pengawasan dalam arti day to day tidak dilakukan. Terlapor 

I ada in charge person yang bukan mengawasi, namun untuk mendapatkan 

knowledge dari apa yang dilakukan PT Execujet Indonesia; ------------------------  

52.39 Bahwa sebelum ada PT Execujet Indonesia, perusahaan handling service yang 

menanganani pesawat carter macam-macam, biasanya perusahaan yang 

mengangkut superstar/VIP tadi mencari sendiri perusahaan ground handlernya. 

Misalnya melalui EAG, kemudian EAG mencari mitra di Bali, yang banyak 

dipakai yaitu PT Sari Rahayu Biomantara. Selain mengageni satu aviation, PT 

Sari Rahayu Biomantara juga banyak menangani VIP. Sebelumnya mereka 

dilayani di terminal umum, karena belum ada apron selatan; -----------------------  

52.40 Bahwa terkait bisnis GAT yang dilaksanakan sendiri oleh Terlapor I 

sebenarnya sudah masuk kesana, tapi sifatnya Outsource (KSO)jika nantinya 

Terlapor I akan menangani langsung harus dilihat dahulu advantage dan 

disadvantage, keberadaan dari pengelola GAT bukan hanya mengelola service 

on the spot, tapi juga menjual jasa GAT ini ke dunia,harus ada fungsi 

pemasaran juga disitu; ---------------------------------------------------------------------  

52.41 Bahwa menurut terlapor telah terjadi banyak salah paham dalam definisi. 

Misalnya tidak berjadwal dianggap otomatis menjadi unscheduled. Ada 

beberapa penerbangan yang melakukan carter ini reguler karena sudah kontrak 

untuk rutin terbang ke rute tertentu, padahal dia itu non-niaga. Sekalipun 

reguler untuk masa tertentu yang pendek; ----------------------------------------------  

52.42 Bahwa Sudah dibicarakan sebelumnya, harga jasa kebandarudaraaan itu 

ditetapkan oleh PT Angkasa Pura I, dan jasa di terminal di buat oleh PT 

Execujet Indonesia, mereka tentu yang menetapkan harganya. Harga 

ditetapkan melihat Cost dan persaingan. Kenapa dipilih operator seperti PT 

Execujet Indonesia, karena mereka sudah paham dan terbukti pengalaman 

untuk menjalankan hal seperti ini. Termasuk menentukan harga; ------------------  

52.43 Bahwa dalam mekanisme menetapkan harga oleh PT Execujet Indonesia , PT 

Angkasa Pura I tidak berkeberatan. Jasa terkait bandar udara itu besaran harga 
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ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Hal ini ada dalam Undang-undang. 

Misalnya starbucks menjual satu cangkir kopi ke konsumen dengan harga 

tertentu, PT Angkasa Pura I tidak ikut campur dalam hal itu. Namun ada 

batasan PT Angkasa Pura I ikut campur dalam tarif yang dikenakan oleh 

provider itu terutama apakah jasa/produk tidak laku karena terlalu mahal. 

Namun PT Angkasa Pura I tidak menetapkan tarif yang mereka jual ke 

konsumen. Prinsip PT Angkasa Pura I setuju adalah karena tidak melarang; -----  

52.44 Bahwa penetapan harga PT Execujet Indonesia mengikuti ketentuan PT 

Angkasa Pura I;-----------------------------------------------------------------------------  

52.45 Bahwa harga airport tax/PJP2U itu diserahkan seluruhnya ke PT Angkasa Pura 

I; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

52.46 Bahwa perumpamaan dalam bisnis contohnya apakah ada yang baru dari 

Starbucks, padahal dia menjual kopi sama seperti kopi aceh misalnya. Yang 

baru adalah metode pemasaran, konsep pelayanan, cara melayani, tempat dia 

melayani bisnis yang baru. Jangan dilihat bahan bakunya, tapi dari “cara”  dan 

bentuk yang beda, itulah yang mahal harganya; ---------------------------------------  

52.47 Bahwa GAT menjadi hal baru karena 3 hal, pertama orang tidak akan pernah 

bayar kalau dia tidak ada value yang lebih baik. Kedua service tidak bisa 

dilihat, lebih ke feeling dan psychology. Ketiga networknya, dia bisa 

memberikan pelayanan dengan paripurna. Contohnya ada pesawat Ratu dari 

Timur Tengah, dengan network dia, dia bisa berikan solusi ke pelanggan itu 

dengan sangat cepat tepat dan menyenangkan, misalnya dengan mendatangkan 

pesawat; -------------------------------------------------------------------------------------  

52.48 Bahwa durasi kerjasama 5 tahun dulu, Terlapor I mengharapkan adanya 

transfer knowledge ke PT Angkasa Pura I, dilihat apakah nanti bisa melakukan 

pengelolaan GAT sendiri; -----------------------------------------------------------------  

52.49 Bahwa terkait komplain dari konsumen, sebelumnya tidak ada bisnis seperti 

ini, jadi komplainnya ke hal lain, PT Angkasa Pura I tidak menerima secarik 

kertas pun yang menyatakan bahwa harganya mahal; --------------------------------  

52.50 Bahwa terkait dengan bisnis tersebut, terlapor I tidak pernah melakukan diskusi 

ke bagian Hukum/Legal sepanjang segala sesuatu sudah diatur dengan jelas 

dalam aturan perusahaan; -----------------------------------------------------------------  

52.51 Bahwa dasar dikeluarkannya surat pemberitahuan, karena GAT sudah akan 

beroperasi; -----------------------------------------------------------------------------------  

52.52 Bahwa karena GAT ini bisnis baru, banyak terminologi yang dipakai 

sebelumnya menurut terlapor I itu benar, sehingga surat pemberitahuan sudah 

koreksi, dilapangan tidak terjadi 100% seperti surat pemberitahuan yang 
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dimaksud. Isi surat disesuaikan karena sudah ada tatanan yang berlaku secara 

baku. Yang terjadi adalah yang seperti sekarang ini. Ini membuktikan bahwa 

PT Angkasa Pura I belum begitu mengerti, Terlapor sendiri awalnya tidak tahu 

tentang bisnis ini; --------------------------------------------------------------------------  

52.53 Bahwa hasil koreksian itu bentuk tertulis, menurut Terlapor I ada salah 

mengerti mengenai surat pemberitahuan tersebut. Dari proses sidang inilah 

Terlapor I melihat bahwa orang salah mengerti; --------------------------------------  

52.54 Bahwa dasar pemikiran surat koreksian ini, karena disini (surat pemberitahuan) 

dia menyebutkan pesawat irreguler, banyak komplain dari teman-teman, 

padahal istilah irreguler itu bisa saja penerbangan niaga, batasannya adalah 

cara dia beroperasi. Jadi dasar pemikiran ini adalah keliru mengenai konsep 

irreguler, bahasanya yang dipakai tidak tepat; -----------------------------------------  

52.55 Bahwa berdasarkan tipe pesawat, dikiranya yang pesawat yangkecil-kecil saja 

yang nantinya akan dipindah ke selatan. Terlapor I mohon maaf ada kekeliruan 

dalam komunikasi, tapi Terlapor I meyakinkan bahwa ini tidak terlaksana 

sesuai dengan surat ini karena tidak implementable; ---------------------------------  

52.56 Bahwa surat koreksian itu tertanggal 5 September 2014; ----------------------------  

52.57 Bahwa surat itu dikeluarkan setelah masuk perkara di KPPU; ----------------------  

52.58 Bahwa yang membuat surat pemberitahuan adalah GM Ngurah Rai Bali, sesuai 

dengan tupoksinya. General manager berperan sebagai perwakilan Direksi di 

daerah, hal itu sudah biasa dalam surat operasional perusahaan; -------------------  

52.59 Bahwa masalahnya adalah karena ketidaktahuan, jadi belum ada tindakan 

apapun, yang dianggap penting saat ini adalah koreksiannya; ----------------------  

52.60 Bahwa surat koreksian terkait kekeliruan dalam penggunaan terminologi, 

sehingga diperbaiki, semua non niaga adalah non scheduled, tapi semua niaga 

belum tentu schedule flight; --------------------------------------------------------------  

52.61 Bahwa setelah ada surat koreksian itu, dalam pelaksanaannya extra flight tidak 

dilayani di GAT, misalnya garuda yang extra flight tidak dilayani di GAT 

Apron selatan PT Execujet Indonesia; --------------------------------------------------  

52.62 Bahwa berdasarkan laporan dari PT Execujet Indonesia melalui kutipan surat 

“bersama ini kami menyampaikan apresiasi dalam layanan GH Agent, dan 

representatif Airline. .... dengan ini diinformasikan diresmikan terminal GAT 

untuk melayanani penerbangan niaga... mengingat banyaknya pertanyaan 

mengenai terminologi dalam surat kami .....surat ini juga ditembuskan ke 

otoritas bandara, direktur dan beberapa pihak lainnya. (Terlampir dalam surat 

koreksian tertanggal 5 September 2014); -----------------------------------------------  

52.63 Bahwa dengan itu pesawat non niaga harus dilayani di GAT terminal; -----------  
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52.64 Bahwa hanya ada satu GAT dan dilayani oleh mitra PT Angkasa Pura I yakni 

PT Execujet Indonesia, untuk ground handling agent, operator/konsumen dapat 

memilih PT Sari Rahayu Biomantara misalnya atau yang lain; ---------------------  

52.65 Bahwa untuk penerbangan niaga di bandara Ngurah Rai, baik berjadwal atau 

tidak, yang dilayani di selatan perusahaan handlingnya harus sertifikasi IATA, 

untuk non niaga itu ada dari IBACS. Yang dilakukan standarisasi itu yang 

niaga, sebelum ada PT Execujet Indonesia sudah dilakukan standarisasi untuk 

yang niaga; ----------------------------------------------------------------------------------  

52.66 Bahwa PT Sari Rahayu Biomantara, Terlapor I yakin dia sudah memenuhi 

syarat sertifikat niaga; ---------------------------------------------------------------------  

52.67 Bahwa pada dasarnya yang menangani pesawat adalah mereka yang ditunjuk 

operator penerbangan itu. Apakah mau self handling atau tidak tergantung hal 

tertentu, misal kelengkapan peralatan. PT Execujet Indonesia mempunyai 

kontrak ground handling dengan Jasa Angkasa Semesta dan PT Gapura 

Angkasa, namun yang lain juga tidak dibatasi; ----------------------------------------  

52.68 Bahwa PT Execujet Indonesia adalah representatif PT Angkasa Pura I, tidak 

bisa dibandingkan dengan Ground handling agent, siapapun yang ditunjuk oleh 

operator penerbangan itu untuk mengurusi pesawat carter. Ketika pesawat 

mendarat, pesawat carter harus berhubungan dengan PT Angkasa Pura I dalam 

hal ini PT Execujet Indonesia, dia bebas memilih mau menggunakan ground 

handling agent mana, pemilihan dilakukan jauh-jauh hari sebelum pesawat 

landing; --------------------------------------------------------------------------------------  

52.69 Bahwa menurut Terlapor I, apabila servicenya sama maka harganya sama, soal 

mereka punya price list waktu dahulu tidak jadi soal, karena dulu tidak ada 

bisnis ini; ------------------------------------------------------------------------------------  

52.70 Bahwa sampai saat ini tidak tidak ada perusahaan yang menolak GAT, 

seandainya menolak harus jelas yang ditolak terkait apa; ----------------------------  

52.71 Bahwa kalau ternyata perusahaan pesawat carter (punya hanggar) maka 

dipersilahkan menggunakan hanggar sendiri. Fakta yang ada sampai saat ini 

belum ada yang menolak jika ada penolakan harus dievaluasi dari apa yang dia 

tolak; -----------------------------------------------------------------------------------------  

52.72 Bahwa terlapor I tahu, ada satu dua orang yang keberatan untuk kepentingan 

private dia; ----------------------------------------------------------------------------------  

52.73 Bahwa hal yang utama adalah untuk meningkatkan kapasitas bandara, terutama 

demi kepentingan publik, sedangkan pendapatan dari GAT merupakan bisnis 

baru; ------------------------------------------------------------------------------------------  
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52.74 Bahwa terlapor mengaku memiliki beberapa bukti, waktu mereka menghandle 

privat mereka mencharge katakanlah 100, 100 itu mirip dengan yang diterima 

PT Execujet indonesia di GAT. Mereka menerima uang 100 untuk pelayanan 

yang tidak sama dengan GAT saat ini, PT Angkasa Pura I tidak berhak 

meminta kepada PT Execujet indonesia, PT Angkasa Pura I berhaknya untuk 

tagihan PSC dan Landing Fee. Margin pesawat carter sangat besar, contoh 

mereka memakai VIP Room PT Angkasa Pura I, mereka tidak bayar ke PT 

Angkasa Pura I, karena melalui jalur pemerintah, ini tidak adil dan tidak baik 

bagi citra bandara; -------------------------------------------------------------------------  

52.75 Bahwa sebelum adanya GAT di apron selatan, tidak membayar GAT fee ke AP 

I karena belum ada fasilitas GAT dan Terlapor I hanya berhak menarik Airport 

Charge; --------------------------------------------------------------------------------------  

52.76 Bahwa perbedaan poin servicenya  yang dilakukan Terlapor I tidak tahu, tapi 

yang jelas apabila parkir tidak di GAT, tidak ada akses jalan langsung. Jadi 

mereka luar biasa mendapat margin yang sangat tinggi. Dahulu fasilitasnya 

tidak seperti sekarang, dahulu konsumen juga bayar juga mirip dengan yang 

sekarang dibayar; ---------------------------------------------------------------------------  

52.77 Bahwa Terlapor I mengetahui komponen biaya tagihan dari PT Execujet 

indonesia, dulu PT Execujet indonesia  ketika beroperasi sebelum adanya GAT 

di Bali ini membayar dengan harga yang serupa juga; -------------------------------  

52.78 Bahwa saat sosialisasi pengenalan GAT pertama, item/price list itu sudah 

disampaikan dan setuju terutama PT Sari Rahayu Biomantara, bahkan sampai 

saat ini mereka masih melayani di GAT; -----------------------------------------------  

52.79 Bahwa PT Execujet indonesia itu bukan ground handling agent,  jadi yang 

melayani tetap ground handling agent,  seperti PT Sari Rahayu Biomantara, PT 

Execujet indonesia kerjasama dengan ground handling agent; ----------------------  

52.80 Bahwa PT Sari Rahayu Biomantara jika ditunjuk adalah representatif dari 

konsumen dan PT Execujet Indonesia harus melayani dia sekalipun tidak ada 

kerjasama ground handling; --------------------------------------------------------------  

52.81 Bahwa terkait biaya ditarik PT Execujet Indonesia demi efektifitas. Dalam 

perjanjian itu dia bertanggung jawab ke Terlapor I, ada Escrow Account, ada 

perhitungan setiap kali ada pembayaran dan penagihan kepada dia; ---------------  

52.82 Bahwa Sama sekali tidak memperlakukan EJI sebagai Debt collector, scope 

pekerjaan dia sangat luas, bahkan EJI juga “menjual” bisnis GAT di Bali ini ke 

luar negeri. Bahkan di terminal publik juga ada GH airline dan pihak lain yang 

menarik tagihan Airport Charges, PSC dan bukan orang angkasa pura. Ini 

adalah policy umum. Sudah biasa juga di bandara AP II; ----------------------------  
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52.83 Bahwa PT Execujet Indonesia tidak sekedar mengutip tarif tadi, tetaapi 

mengelola GAT. Dan tidak ada komplain terhadap pelayanan PT Execujet 

Indonesia; -----------------------------------------------------------------------------------  

52.84 Bahwa PT Execujet Indonesia membantu PT Angkasa Pura I dalam mendesign 

terminal itu sendiri, karena dasarnya Terlapor I tidak tahu bagaimana design 

terminal yang benar untuk GAT itu; ----------------------------------------------------  

52.85 Bahwa ada orang orang PT Angkasa Pura I yang bekerja disana, juga untuk 

belajar, terlapor sendiri tercerahkan dengan adanya GAT yang beroperasi di  

Bali; ------------------------------------------------------------------------------------------  

52.86 Bahwa orang PT Angkasa Pura I disana memang minim karena belajar tentang 

bisnis tidak semata mata harus banyak orang yang incharge, yang paling 

penting adalah belajar konsep GAT, karena dengan pegawat PT Angkasa Pura 

I berinteraksi dengan pekerja PT Execujet Indonesia maka akan memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman; -----------------------------------------------------------  

52.87 Bahwa rencana pemangunan GAT selanjutnya di Balikpapan; ---------------------  

52.88 Bahwa Ada 6 Room di terminal. Hal ini sudah diperhitungkan secara matang 

jumlah ruangan denga efektifitasnya; ---------------------------------------------------  

52.89 Bahwa Terlapor pernah bekerja di Belanda sebagai pengalaman bekerja 

terlapor yang pertama, kemudian ke Madrid, kemudian di London pada waktu 

itu di London gateweek, kemudian 4 tahun di Jepang sebagai GM japan, 2 

tahun kemudian Regional Direktur, kemudian pernah sebagai Vice President 

The americas& Australias, kemudian menjadi Direksi di Gapura Angkasa; ------  

52.90 Bahwa Yang 3,8 M adalah 20 % revenue operasional PT Execujet Indonesia, 

artinya bahwa yg 80 adalah di PT Execujet Indonesia tapi masih ada cost untuk 

PT Execujet Indonesia ---------------------------------------------------------------------  

52.91 Bahwa Untuk sewa ruang 601 juta, Itu untuk temporary terminal, ini adalah 

cost PT Execujet Indonesia untuk revenue PT Angkasa Pura I; --------------------  

52.92 BahwaPesawat yang akan terbang ke Bali teridentifikasi oleh ATC apakah ini 

non niaga atau niaga, dan bisa diketahui dari kode penerbangan/ sandi sandinya 

secara umum oleh ATC. Selain itu ada ijin yang diberikan diterima sistem 

ATC. Setelah dia tahu maka dia akan tanggap apa yang harus dilakukan 

termasuk akan parkir dimana. Maka PT Execujet Indonesia sebagai BUBU 

harus menscreen secara otomatis, dan secara tersistem; -----------------------------  

52.93 Bahwa terkait perpindahan pesawat Bisa saja terjadi, contoh, kondisinya dia 

adalah niaga, dan karena penuh, maka dia akan parkir di GAT, itu bisa saja 

terjadi; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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52.94 Bahwa tidak mungkin di GAT, karena fasilitasnya sudah pasti berbeda, kecuali 

ada permintaan secara khusus harus di GAT dengan special Handling; -----------  

52.95 Bahwa memang benar di GAT tidak selalu leisure, tapi yang jelas dia 

mengharapkan jasa yang eksklusif, dan otomatis dia harus membayar; -----------  

52.96 Bahwa dalam hal ini konsumen adalah perusahaan, dimana pegawai tersebut 

bekerja dan bukan pegawai, dalam hal seperti ini yang dilihat adalah 

perusahaan; ----------------------------------------------------------------------------------  

52.97 Bahwa Susi air tidak mempermasalahkan biaya, cara melihat fakta yang tidak 

benar, misalnya terlapor sebagai pencarter pesawat itu milik susy, terlapor 

sebagai pencarter terlapor adalah konsumen bukan susi air dan terlapor yang 

akan memilih apakah akan mendarat di Denpasar atau tidak,dalam hal ini 

pertimbangan bukan harga tapi kebutuhan. Pemahaman konsumen bisa berupa 

penyewa, atau bisa jadi orang atau perusahaan, bisa saja penyewa atau operator 

perusahaan carter yang pada akhirnya menanggung biaya; --------------------------  

52.98 Bahwa kontrol PT Angkasa Pura I ke PT Execujet Indonesia dalam biaya Dia 

menagih biaya ke konsumen, ada dokumennya, dan dengan 779 penerbangan 

sangat mudah dikontrol; -------------------------------------------------------------------  

52.99 Bahwa Mekanisme Pungutan hanya melalui 1 pintu dari PT Execujet 

Indonesia, karena lebih efisien; ----------------------------------------------------------  

53. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis 

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide bukti B32); -------------------------  

53.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Selby Nugraha Rachman Selaku Vice 

President Director PT Execujet Indonesia; ---------------------------------------------  

53.2 Bahwa PT Execujet Indonesia berdiri tahun 2012 dan pemegang saham terdiri 

dari 49% Execujet Aviation Group yang berpusat di Switzerland dan 51% 

milik PT Dimitri Utama Abadi. Perusahaan ini bermula dari inisiatif Terlapor 

II dan partner, melihat ada pembangunan di ngurah rai kemudian datang ke 

Direksi PT Angkasa Pura I, pada kesempatan itu PT Dimitri Utama berbicara 

service ground handling di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yang seadanya/ 

sporadis, kemudian pertemuan pertama denggan Direksi PT Angkasa Pura I 

kemudian pada pertemuan selenjutnya PT Execujet Indonesia diberi jalan 

untuk masuk di bisnis pengelolaan general Aviation Terminal; --------------------  

53.3 Bahwa PT Dimitri Ini merupakan Holding Company, dan terdiri juga dari 

gabungan beberapa perusahaan lain yang bergerak di bidang pariwisata 

diantaranya Hotel Bulgary di Jimbaran, Hotel Fourseason di Uluwatu dan 

Hotel fourseason di ubud,bisnisnya sudah dimulai sejak 1994 dan 1995; ---------  
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53.4 Bahwa PT Dimitri sebelum adanya General Aviation Terminal juga sebagai 

pengguna Bandara di I Gusti Ngurah Rai; ----------------------------------------------  

53.5 Bahwa PT Dimitri tidak memiliki pesawat sendiri, untuk PT Execujet 

Indonesia juga tidak mempunyai pesawat sendiri, biasanya sewa ke perusahaan 

lain dengan durasi per 100 jam; ----------------------------------------------------------  

53.6 Bahwa saat belum beroperasinya PT Execujet Indonesia dan apron selatan 

belum dibangun, semua kegiatan terkait private jet berpusat di utara; -------------  

53.7 Ketika menghadap Direksi PT Angkasa Pura I, PT Execujet Indonesia 

menyampaikan rencana pembuatan general aviation terminal baru agar lebih 

banyak memberi masukan ke industry pariwisata Bali; ------------------------------  

53.8 Bahwa setelah bicara dengan direksi terkait rencana general aviation terminal, 

PT Execujet Indonesia mendapat lampu hijau dari Execujet Aviation Group, 

PT Execujet Indonesia memilih rekanan EAG berdasarkan kredibilitas execujet 

aviation group di dunia; -------------------------------------------------------------------  

53.9 Bahwa ide general aviation terminal ini berawal semenjak PT Execujet 

Indonesia melakukan bisnis sewa pesawat mulai tahun 2010, dan berdasarkan 

pengalaman PT Execujet Indonesia ; ----------------------------------------------------  

53.10 Bahwa general aviation terminal ini tidak dimulai dengan research, waktu itu 

Direktur PT Execujet Indonesia sedang ke German, PT Execujet Indonesia 

naik dari brussel ke koln kemudian direktur PT Execujet Indonesia 

membandingkan servicenya dengan yang di Basel, disana ( German) 

dilaksanakan oleh FBO ( general aviation terminal yang tidak menyatu dengan 

airport niaga) kepanjangannya Fixed Based Operation. Waktu itu execujet 

aviation group sudah mengelola 24 location; ------------------------------------------  

53.11 Bahwa perusahaan FBO besar di dunia setahu Terlapor II ada Jet Aviation, 

TAG, dan execujet aviation group; ------------------------------------------------------  

53.12 Bahwa terkait operasional basicnya sama, yang membedakan adalah technical 

matter yang attach ke bisnis ini , misalnya setiap pesawat ada dispatcher 

airline, di bandara biasanya punya operator tersendiri misalnya untuk pesawat 

type cesna dan gulfstream biasanya ada type ratingnya. Ini yang attach ke jenis 

pesawat ini, begitupun juga misal harus ada technical issue, misanya ada 

keadaan emergency. Execujet aviation group memiliki Engineer dengan 

bermacam-macam  Typewriting yang wajib dimiliki enginer sehingga mudah 

mendapat teknisi; ---------------------------------------------------------------------------  

53.13 Bahwa pertemuan antara perwakilan PT Dimitri dengan para Direksi PT 

Angkasa Pura I dilakukan 3 kali, dan pada pertemuan ketiga PT Execujet 
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Indonesia sudah membawa Execujet Aviation Group. Yang pertama dan kedua 

dilakukan sekitar Januari 2012, Yang ketiga bulan Maret 2012;--------------------  

53.14 Bahwa PT Execujet Indonesia tidak pernah kenal L&B Swiss research; ----------  

53.15 Bahwa berbeda sekali pelayanan Private Jet di  Bassel dan Koln, disana tidak 

ada imigrasi karena kawasan eropa domestik, waktu Direktur  PT Execujet 

Indonesia sampai kemudian naik mobil ke terminal, lalu bisa langsung keluar, 

kalau di bali harus masuk apron umum kemudian harus melalui beberapa 

prosedur yang cukup rumit dan menyita waktu, Kemudian pernah ada juga 

kompalin dari tamu PT Execujet Indonesia ketika paspornya dibawa, dan 

mereka menanyakan mau dikemanakan pasportnya; ---------------------------------  

53.16 Bahwa Terlapor II terkesan dengan PT Execujet terutama karena networknya, 

diantaranya execujet aviation group punya satu central service di London untuk 

mengurus seluruh pelayanan perijinan penerbangan di seluruh dunia. 

Networknya sudah ada 29 lokasi, dengan cepat dari data base bisa diketahui 

profil orang yang akan terbang ke indonesia; ------------------------------------------  

53.17 Bahwa sebenarnya dahulu PT Dimitri juga sempat melihat perusahaan FBO 

lainnya seperti TAG yang saat itu baru ada 1 perwakilan , meskipun tahun ini 

sudah ada 2 lokasi, untuk jet Aviaton waktu itu mengelola 3 lokasi di bassel, 

singapore satu lagi terlapor II lupa tempatnya. Sementara execujet aviation 

group sudah 24 lokasi pada waktu itu, selain itu mereka ada layanan 

mantainance and repair overhaul; -------------------------------------------------------  

53.18 Bahwa prinsip ketertarikan Terlapor II kepada EAG adalah pada database yang 

dimiliki, meskipun tidak ada HAKInya, namun isinya/data base yang penting, 

hal tersebut yang tidak bisa dimiliki orang lain; ---------------------------------------  

53.19 Bahwa core bisnis PT Dimitri adalah membangun hotel dan mendesign 

kemudian dijual ke publik; ---------------------------------------------------------------  

53.20 Bahwa pengalaman Terlapor II sebagai event organizer teknisnya terkadang 

ada tamu yang memiliki permintaan khusus, misal perlu assistance, perlu obat 

atau perlu yang lain; -----------------------------------------------------------------------  

53.21 Bahwa terkait pola bisnis dengan PT Angkasa Pura I, Pihak Execujet Aviation 

Group membuat surat setiap bertemu, dan sebenarnya sejak awal PT Dimitri 

berminat investasi, kemudian oleh direktur angkasa pura disampaikan bahwa 

PT Angkasa Pura I punya dana untuk pembangunan dan sekaligus PT Angkasa 

Pura I yang harus melakukan pembangunan, tanah dan bangunan harus tetap 

punya PT Angkasa Pura I (agar tidak bermasalah dikemudian hari). Setelah itu 

2 minggu dari pertemuan terakhir (yang ke 3) kemudian PT Execujet Indonesia 

bertemu lagi dengan PT Angkasa Pura I. Kemudian dari 3 format bisnis yang 
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tersedia, PT Execujet Indonesia menawarkan yang mana yang akan diambil. 

Akhirnya PT Angkasa Pura I menyimpulkan Revenue sharing terkait bisnis 

yang akan dijalankan. Kemudian di Business plan disampaikan skema model 

bangunan yang akan dibuat. Proses yang lama adalah negosiasi revenue 

sharingnya, karena yang berlaku 5-7%  menurut kebiasaan di seluruh dunia 

sedangkan angkasa pura waktu itu meminta 25 %. Kemudian PT Execujet 

Indonesia melakukan analisa data sebagai upaya untuk menurunkan revenue 

sharingnya. Dari 5000 penerbangan PT Execujet Indonesia  menyaring 

penerbangan yang bukan scope pekerjaan menjadi 700an penerbangan. Sampai 

akhirnya disepakati besaran revenue sharing di 20% dari bruto; -------------------  

53.22 Bahwa cakupan revenue sharing dihitung berdasarkan semua pemasukan yang 

tidak dicharge langsung oleh PT Execujet Indonesia. Scopenya sesuai dengan 

pricelist, itemnya antara lain misalnya catering, sewa pesawat /fee dan 

sebagainya; ----------------------------------------------------------------------------------  

53.23 Bahwa investasi yang dikeluarkan PT Execujet Indonesia selain yang terkait 

tanah dan bangunan, nilainya sekitar 5-6 milliar; -------------------------------------  

53.24 Bahwa biaya sewa yang dibayar ke PT Angkasa Pura I sebanyak 3 milyar per 

tahun, namun belum termasuk hanggar yang saat ini sedang dibangun, jika 

hanggar ada, ada biaya tambahan sewa 2 milyar setiap tahun, untuk setiap 

hanggar; -------------------------------------------------------------------------------------  

53.25 Bahwa terkait penetapan price list harga PT Execujet Indonesia, diakui oleh 

Terlapor II, waktu itu memang terburu buru, ditetapkan pada tanggal 9 oktober 

2013 sementara besoknya ada event APEC, pesawat akan masuk ke apron 

selatan dan otomatis apron akan beroperasi, akhirnya harga pricelist diaprove 

oleh pak vernandes Direktur utama PT Angkasa Pura I); ----------------------------  

53.26 Bahwa Execujet melihat bahwa GAT adalah oportunity, Investasi untuk 

kedepan, GAT diharapkan bisa menjadi media transfer of knowledge, hal ini 

tersirat di kontrak bahwa suatu saat General Managernya harus berasal dari 

orang Indonesia; ----------------------------------------------------------------------------  

53.27 Bahwa sebenarnya (PT Dimitri) mampu mengelola terminal sendiri, tapi terkait 

techical aspect operational FBO tidak mampu; ---------------------------------------  

53.28 Bahwa terkait dengan pedoman rumusan price list yang penting pada waktu itu 

bagimana caranya agar customer tidak overprice, contoh; biaya yang 

dikenakan sebelum ada PT Execujet Indonesia, untuk pesawat type gulfstream 

4 biasanya dicharge 6300$ apabila dibandingkan dengan service yang 

dikerjakan PT Execujet Indonesia hanya di charge 2800 $; -------------------------  
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53.29 Bahwa dalam menghadapi tekanan finansial Terlapor II berupaya agar Break 

Event Point mereka tercapai lebih dari 1000 penerbangan setiap tahun. 

Teknisnya di semua majalah yang dikeluarkan mereka mempromosikan Bali 

kepada para pengguna jet pribadi, dan hasilnya pada 2014 ini naik 20%; ---------  

53.30 Bahwa peran PT Execujet Indonesia diterminal sebenarnya sebagai ground 

handling agent, dan yang mengerjakakan tetap ground handling existing yang 

ada, dan pola kerja sama yang dijalankan PT Execujet Indonesia bentuknya 

diskon, dari pricelist diberikan diskon 40% hanya untuk membayar terminal 

PT Execujet Indonesia, penerapannya misalnya untuk pesawat type gulfstream 

4, di Pricelist 2800 US$ sementara PT Execujet Indonesia tidak mengerjakan 

ground handling maka dari 2800 US $ dipotong untuk biaya ground handling 

companynya/existing. Itulah yang kemudian menjadi apron charge ( hak apron 

charges untuk ground handling company);---------------------------------------------  

53.31 Bahwa ground handling tidak dikerjakan sendiri oleh terlapor II karena volume 

penerbangan yang tidak mencukupi, masih perlu sekitar 1000 penerbangan 

pertahun untuk mencukupi operasional ground handling yang sehat dengan alat 

yang memadai; -----------------------------------------------------------------------------  

53.32 Bahwa untuk urusan sewa menyewa PT Execujet Indonesia menyewa ke PT 

Angkasa Pura Property yang statusnya menyewa tanah milik PT Angkasa Pura 

I berikut fasilitasnya, sewanya per tahun, untuk revenue sharing dari beroperasi 

di General Aviation Terminal 20 % disetor ke PT Angkasa Pura I setelah 

dipotong dari biaya pokok milik PT Angkasa Pura I; --------------------------------  

53.33 Bahwa PT Execujet Indonesia  mengurus ijin di perhubungan udara, untuk ijin 

usaha jasa terkait bandar udara; ----------------------------------------------------------  

53.34 Bahwa ijin ground handling dipergunakan untuk mengurus ijin usaha tetap PT 

Execujet Indonesia  yang berdomisili di Bali. Mulanya mengajukan Ijin PMA 

baru di BKPM kemudian keluar Ijin Prinsip tertanggal 17 juli 2012 sedangkan 

Ijin Usaha Tetap 23 Juli 2014; -----------------------------------------------------------  

53.35 Bahwa penanganan handling pesawat kalau melalui PT Execujet Indonesia 

prosesnya itu, kalau lewat perusahaan yang lain mereka pakai harga mereka 

sendiri, agent ground handling adalah yang menagih pemilik pesawat, 

tergantung pemilik pesawat percayanya kepada siapa; -------------------------------  

53.36 Bahwa jasa PT Execujet Indonesia  adalah termasuk mengawasi ground 

handling termasuk penumpang/ownernya, menyediakan apa yang diinginkan 

termasuk juga melakukan hotel arrangement, juga mencarterkan pesawat yg 

lebih kecil, misal dari bali kemudian akan terbang sebentar dan hanya akan 
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melihat labuhan bajo, intinya semua yang mereka perlukan untuk sampai di 

indonesia; ------------------------------------------------------------------------------------  

53.37 Bahwa fee service di general aviation terminal,komponennya termasuk general 

aviation terminal fee, terminal fee, apron, basic ground handling, yang 40% 

kemudian apron transport, dan CIQ service arival depature; ------------------------  

53.38 Bahwa untuk terminal yang baru selain VIP room, juga dipersiapkan ruangan 

khusus untuk crew, flying school dan ada yang untuk khusus private jet; --------  

53.39 Bahwa perbedaan harga sewa ruannyanya 200-300 ribu per kepala untuk yang 

biasa/ non VIP; -----------------------------------------------------------------------------  

53.40 Bahwa operasional terminal management terlapor II yang mengurus, di 

terminal disediakan ruang meeting; -----------------------------------------------------  

53.41 Bahwa untuk saat ini belum bisa melayani medifac karena fasilitas masih 

terbatas; --------------------------------------------------------------------------------------  

53.42 Bahwa sebelum mendarat di Bandara Ngurah Rai, pemilik pesawat/ 

perusahaan carter akan mengontak ground handling agent, ground handling 

agent yang akan memilih ground handling company apa yang akan dipakai 

kesesuaian (penggunanan ground handling company disesuaikan kebutuhan); --  

53.43 Bahwa tidak mungkin pemilik pesawat menunjuk ground handling sendiri, 

karena sebelumnya dia harus mengurus landing permintaan yang diurus oleh 

ground handling agent. Airnav tidak akan mengijinkan landing jika belum ada 

ijin dari PT Angkasa Pura I untuk slot; -------------------------------------------------  

53.44 Bahwa operasional general aviation terminal harus mengacu pada aturan yang 

dibuat pada anak organisasi ICAO yaitu IBAC (International Business 

Organisation Council), pada dasarnya terminal harus ada pembatasan Aviation 

security, yang nomor satu harus dijaga Airport security airside landside, 

kemudian border, bea cukai imigrasi dan quarantine, basic pembatasan bandara 

adalah border control. Misalnya di bandara Halim Perdana kusuma apabila 

hanggar travira jika sudah melalui Aviation security, dan border control maka 

itu general aviation terminal, jika tidak maka bukan general aviation terminal. 

Pemisah/pembeda antara General Aviaton Terminal dan gedung adalah di 

Bordernya; ----------------------------------------------------------------------------------  

53.45 Bahwa sebelum beroperasinya PT Execujet Indonesia, pemilik 

pesawat/perusahaan carter ketika sebelum mendarat di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai di Bali, berkomunikasi kepada Ground handling Agent yang di 

Bali (7 perusahaan ground handling agent, dan 6 ground handling company); 

53.46 Bahwa dahulu/ sebelum adanya GAT kegiatan ground handling lebih sering 

dikerjakan oleh PT Gapura Angkasa dan PT Jasa Angkasa Semesta karena 
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kelengkapan alat mereka dan biasanya mereka juga  mengsubkan pekerjaan ke 

perusahaan ground handling yang lebih kecil; -----------------------------------------  

54. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen 

(Vide bukti B33); ----------------------------------------------------------------------------------  

55. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang 

diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (Vide bukti B34); -------  

56. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (Vide bukti I24):  -------------------------------  

1.59  Kesimpulan ------------------------------------------------------------------------------  

 Para Terlapor dalam perkara ini adalah: 

 1. PT Angkasa Pura I (Persero)  yang beralamat kantor di Kota Baru Bandar 

Kemayoran Blok B.12, Kav. 2 

Jakarta 10610 

 2. PT Execujet Indonesia yang beralamat kantor di Jl. MH. Thamrin 

Nomor 57, RT 009/RW 005, Kelurahan 

Gondangdia, Kecamatan Menteng,           

Jakarta Pusat 10350 

Kantor Perwakilan: 

Bali General Aviation Terminal 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali 

PO BOX 2095 

Kuta – Indonesia 80361 

 Dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dikaitkan dengan fakta 

berikut: 

 1. PT Angkasa Pura I (Persero) selaku Badan Usaha Bandar Udara yang 

mengelola Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai telah memberikan hak 

eksklusif kepada PT Execujet Indonesia untuk mengoperasikan dan 
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layanan khusus di General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai – Bali untuk pesawat domestik dan internasional tidak 

berjadwal serta penumpangnya di apron selatan. 

 2. Sebagai tindak lanjut pemberian hak eksklusif tersebut maka selanjutnya 

seluruh penerbangan komersial tidak berjadwal untuk menggunakan 

layanan General Aviation Terminal yang dikelola oleh PT Execujet 

Indonesia termasuk untuk semua kegiatan ground handling serta layanan 

terkait lainnya harus dilakukan melalui         PT Execujet Indonesia. 

 3. Atas kekuatan monopoli yang dimilikinya tersebut maka PT Execujet 

Indonesia selanjutnya menetapkan harga atau tarif yang tinggi atas jasa 

layanan ground handling dan layanan terkait lainnya. 

Background 

 

4. 

 

Monopoli merupakan tipe struktur pasar dimana satu pelaku usaha atau 

kelompok pelaku usaha mendominasi atau menguasai produksi dan/atau 

pemasaran produk (barang dan/atau jasa) 

 

Secara teori, pelaku usaha tunggal (monopolis) yang tidak memiliki 

pesaing cenderung akan menetapkan harga yang setinggi mungkin 

selama itu dimungkinkan dimana harga yang ditetapkan pelaku usaha 

tunggal tersebut tentu berada di atas harga yang kompetitif yaitu harga 

dimana jika terdapat banyak pelaku usaha yang bersaing di pasar. 

 

Meskipun harga yang ditetapkan suatu pelaku usaha tunggal di pasar 

tetap dipengaruhi oleh permintaan atas produk namun untuk sektor-

sektor tertentu, pembeli tidak dapat berbuat banyak mengingat besarnya 

kekuatan pasar yang dimiliki pelaku usaha tunggal tersebut seperti pada 

sektor yang terkait dengan essential facilities.5 

                                                 
5 suatu fasilitas yang dimiliki dan dikontrol oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di suatu 
pasar tertentu dimana pelaku usaha lain memerlukan akses untuk menyediakan produk sejenis pada 

pasar bersangkutan tersebut. Dengan kata lain bahwa suatu fasilitas dapat dikategorikan sebagai 
“essential facility” jika fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang vital bagi kelangsungan persaingan 
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Tidak ada pilhan bagi konsumen untuk mendapatkan produk lain dari 

selain pelaku usaha tunggal yang telah menguasai essential facilities 

sehingga ketimpangan bargaining position tersebut dimanfaatkan oleh 

pelaku usaha tunggal tersebut untuk memaksimalkan keuntungan 

(maximazing profit) bahkan berlebihan (excessive profit) yang berakibat 

pada kerugian konsumen akibat perpindahan kesejahteraan dari 

konsumen yang dirampas pelaku usaha tersebut sebagaimana kurva 

berikut: 
 

 
 

 
 

Pasar Bersangkutan 

5. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur 

definisi mengenai pasar bersangkutan yaitu: 

” pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah 

pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan 

BAB I: Ketentuan Umum 

Pasal 1 angka 10 

UU Nomor 5 Tahun 1999  

                                                                                                                                                         
sebab pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara efektif pada pasar bersangkutan tanpa adanya 

akses ke fasilitas tersebut 
Debra J. Pearlstein, et. al, Antitrust Law Developments (Fifth) Volume I, (USA: American Bar 

Association, 2002), hlm.280 
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atau jasa yang         sama atau sejenis atau substitusi 

dari barang dan atau jasa tersebut ”  

 

 Dalam hukum persaingan, pasar yang berkaitan 

dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu 

dikenal sebagai pasar geografis. Sedangkan barang 

dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi 

dari barang dan atau jasa tersebut dikenal sebagai 

pasar produk. Oleh karena itu analisis mengenai pasar              

bersangkutan dilakukan melalui analisis pasar produk 

dan pasar geografis 

Relevan Market meliputi: 

Geographic Market dan 

Product Market 

 5.1. Pasar Produk (Product Market)  

  - Secara umum regulasi terkait dengan industri yang terkait dengan 

kebandaruraan

6

 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2009 Tentang Penerbangan dimana dalam ketentuan Pasal Pasal 195 

UU Nomor       1 Tahun 1999 tersebut diuraikan bahwa apabila dilihat 

dari aspek fungsinya maka bandar udara berfungsi sebagai tempat 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan. 

  - Kegiatan pemerintahan di bandar udara meliputi:  

e. pembinaan kegiatan penerbangan; 

f. kepabeanan; 

g. keimigrasian; dan  

h. kekarantinaan.  

  - Kegiatan pengusahaan bandar udara terdiri atas:  

c. pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi pelayanan jasa pesawat 

                                                 
6 Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan 

kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus 
lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau 

antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah (Vide, Pasal 1 angka 31 
UU Nomor 1 Tahun 2009) 
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udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan 

dan/atau pengembangan:  

(5) fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, 

manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;  

(6) fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, 

kargo, dan pos;  

(7) fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; 

dan  

(8) lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung 

atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran 

angkutan udara  

d. pelayanan jasa terkait bandar udara, meliputi: 

(4) jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi 

pesawat udara di bandar udara, terdiri atas:  

− penyediaan hanggar pesawat udara;  

− perbengkelan pesawat udara;  

− pergudangan;  

− katering pesawat udara;  

− pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat 

(ground handling);  

− pelayanan penumpang dan bagasi; serta  

− penanganan kargo dan pos.  

(5) jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan 

penumpang dan barang, terdiri atas:  

− penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;  

− penyediaan toko dan restoran; 
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− penyimpanan kendaraan bermotor; 

− pelayanan kesehatan;  

− perbankan dan/atau penukaran uang; dan 6) transportasi 

darat.  

(6) jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi 

pengusahaan bandar udara, terdiri atas:  

− penyediaan tempat bermain dan rekreasi; 

− penyediaan fasilitas perkantoran; 

− penyediaan fasilitas olah raga; 

− penyediaan fasiltas pendidikan dan pelatihan; 

− pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan  

− periklanan.  

  - Atas dasar uraian tersebut maka sangat jelas bahwa produk-produk 

layanan jasa kebandarudaraan dan jasa yang terkait dengan bandar 

udara telah diatur spesifik ruang lingkup dan jenis-jenis layanan 

jasanya. Hal tersebut karena industri yang terkait dengan 

kebandarudaraan sangat diatur oleh peraturan perundangan yang 

berlaku (highly regulated industry) 

  - Berdasarkan ketentuan Pasal 233 UU Nomor 1 Tahun 2009 diatur 

bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan untuk bandar udara yang 

diusahakan secara komersial diselenggarakan oleh Badan Usaha 

Bandar Udara setelah mendapat ijin dari Menteri. Sedangkan untuk 

pelayanan jasa terkait dengan bandar udara dapat diselenggarakan 

oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan 

hukum Indonesia. 

  - Atas dasar uraian tersebut maka pasar produk dibedakan yang terdiri 
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dari: 

c. jasa kebandarudaraan 

d. jasa terkait dengan bandar udara (dalam hal ini khususnya layanan 

ground handling secara umum dan layanan – layanan 

tambahannya)  

  - Alasan penetapan pasar produk adalah layanan jasa ground handling 

secara umum dan layanan – layanan tambahannya karena dalam 

prakteknya layanan ground handling tidak hanya sebatas pada 

pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat semata namun 

juga layanan terkait dengan penumpang dan bagasi serta layanan-

layanan tambahan lainnya.  

  - Secara etimologi, ground handling atau ground service sendiri 

diterjemahkan sebagai penanganan di darat atau pelayanan di darat. 

Bahkan secara terminologi, antara ground handling, ground service 

dan ground operation atau airport service pada dasarnya mengandung 

makna dan pengertian yang sama yaitu:

7

 

” suatu aktifitas perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan 

penanganan atau pelayanan terhadap para penumpang berikut 

bagasinya, kargo, pos, peralatan pembantu pergerakan pesawat di 

darat dan pesawat terbang itu sendiri selama berada di bandar udara, 

baik untuk keberangkatan (departure) maupun untuk kedatangan 

(arrival) ” 

 

   

 

Note: 

Secara sederhana, ground handling adalah pengetahuan dan 

keterampilan tentang penanganan pesawat di apron, 

penanganan penumpang dan bagasi di terminal serta 

                                                 
7 Suharto Abdul Majid & Eko Probo DW, Ground Handling: Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan 
Penerbangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 6.  
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penanganan kargo dan pos di cargo area 

 

   

- 

 

Secara teknis operasional, aktifitas ground handling dimulai pada saat 

pesawat taxi (parking stand), mesin pesawat telah dimatikan, roda 

peswat telah diganjal (block on) dan pintu pesawat telah dibuka serta 

para penumpang telah dipersilakan untuk turun atau keluar pesawat, 

maka pada saat itu para staf darat sudah memiliki kewenangan untuk 

mengambilalih pekerjaan dari Pilot in Command (PIC) beserta cabin 

crew-nya. Fase tersebut dinamakan Arrival Handling (Pelayanan 

kedatangan penumpang). Sebaliknya, kegiatan atau pekerjaan staf 

darat berakhir ketika pesawat siap-siap untuk tinggal landas, yaitu saat 

pintu pesawat ditutup, mesin dihidupkan, dan ganjal roda pesawat 

telah dilepas (block off). Tanggung jawab pada fase ini (in flight 

service) berada di tangan PIC beserta awak kabinnya. Fase ini 

diistilahkan dengan Departure Handling

8

 

   

 

Note: 

− Pelayanan telah dimulai ketika pesawat taxi dan akan merapat 

ke parking stand. Pada saat itu petugas marshalling sudah 

mulai memandu pesawat untuk parkir, sementara yang 

memasang wheel chock adalah petugas ground handling 

 

− Kegiatan pelayanan ground handling selesai ketika pesawat 

telah didorong mundur, aircraft towing tractor sudah lepas 

dan pesawat mulai taxi 

  - Atas dasar uraian tersebut maka sangat jelas bahwa obyek yang 

ditangani oleh perusahaan ground handling pada intinya meliputi: 

                                                 
8 Ibid. hlm.7 
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− Penumpang (pax) 

− Barang bawaan penumpang (baggage/luggage); 

− Barang kiriman (cargo) 

− Benda-benda pos (mail) dan 

− Ramp handling. 

  - Dalam implementasi kegiatan – kegiatan di bandar udara, penyedia 

jasa di bandar udara biasanya mengacu dapa pedoman yang 

dikeluarkan oleh IATA 

  - IATA Airport Handling Manual, 810 Annex A (1998), menetapkan 14 

section palayanan standar layanan ground handling yang meliputi: 

    

Section 1: Representation & Accomodation 

   1.1 General 

   Section 2: Load Control, Communication & Departure Control 

System 

   2.1 Load Control 

   2.2. Communication 

   2.3. Departure Control System (DCS) 

   Section 3: Unit Load Device (ULD) Control 

   3.1. Handling 

   3.2. Administration 

   Section 4: Passanger & Baggage 

   4.1. General 

   4.2. Departure 

   4.3. Arrival 

   4.4. Baggage Handling 
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   4.5. Remote/Off Airport Service 

   4.6. Intermoda Transpoertation 

   Section 5: Cargo & Post Office Mail 

   5.1. Cargo Handling – General 

   5.2. Outbond Cargo 

   5.3. Inbound Cargo 

   5.4. Transfer/Transit Cargo 

   5.5. Post Office Mail 

   Section 6: Ramp 

   6.1. Marshalling 

   6.2. Parking 

   6.3. Ramp to Flight Deck Communication 

   6.4. Loading/Embarking and Unloading/Disembarking 

   6.5. Starting 

   6.6. Safety Measures 

   6.7. Moving of Aircraft 

   Section 7: Aircraft Servicing 

   7.1. Exterior Cleaning  

   7.2. Interior Cleaning 

   7.3. Toilet Service 

   7.4. Water Service 

   7.5. Cooling and Heating 

   7.6. De-icing/Anti-icing Services and Snow Ice Removal 

   7.7. Cabin Equipment and Inflight Entertainment Material 
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   7.8. Storage of Cabin Material 

   Section 8: Fuel & Oil 

   8.1. Fuelling and/or De-fuelling 

   8.2. Replenishing of Oils and Fluids 

   Section 9: Aircraft Maintenance 

   9.1. Routine Service 

   9.2. Non Routine Service 

   9.3. Material Handling 

   9.4. Parking and Hangar Space 

   Section 10: Flight Operations and Crew Administration 

   10.

1 

General 

   10.

2 

Flight Preparation at Airport of Departure 

   10.

3 

Flight Preparation at a Point Different from the of 

Departure 

   10.

4 

In Flight Assistance 

   10.

5 

Post Flight Activities 

   10.

6 

In Flight Re Despatch 

   10.

7 

Crew Administration 
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   Section 11: Surface Transport 

   11.

1 

General 

   11.

2 

Special Transport 

   Section 12: Catering Service 

   12.

1 

Liasion and Administration 

   12.

2 

Catering Ramp Handling 

   Section 13: Supervision & Adm 

   13.

1 

Supervision Functions Services ProVided by Others 

   13.

2 

Administration Function 

   Section 14: Security 

   14.

1 

Passanger and Baggage Screening and Reconciliation 

   14.

2 

Cargo and Post Office Mail 

   14.

3 

Catering 

   14.

4 

Aircraft Security 
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   14.

5 

Additional Security Service 

  - 
IATA Airport Handling Manual, 810 Annex A (2004), menetapkan 8 

section palayanan standar layanan ground handling yang meliputi: 

    

Section 1: Representation, Administration  & Supervision 

   1.1 General 

   1.2 Administrative Function 

   1.3 Supervision and/or coordination of services and/or 

coordination of services contracted by the carrier with 

thrird party(ies) 

   Section 2: Passenger Servicess 

   2.1 General 

   2.2 Departure 

   2.3 Arrival 

   2.4 Remote/off airport services 

   2.5 Intermoda transportation by rail, road, or sea 

   Section 3: RAMP Services 

   3.1 Baggage Handling 

   3.2 Marshalling 

   3.3 Parking 

   3.4 Cooling and heating 

   3.5 Ramp to Flight Deck Communication 

   3.6 Loading and unloading 

   3.7 Starting  



          SALINAN `        
 
 

halaman 173 dari 370 
 
 
 

   3.8 Safety Measures 

   3.9 Moving of aircraft 

   3.1

0 

Exterior Cleaning  

   3.1

1 

Interior Cleaning 

   3.1

2 

Toilet Service 

   3.1

3 

Water Service 

   3.1

4 

Cabin Equipment 

   3.1

5 

Storage of cabin material 

   3.1

6 

Catering ramp handling 

   3.1

7 

De-icing/Anti-icing Services and Snow Ice Removal 

   Section 4: Load Control, Communication & Flight Operation 

   4.1 Load control 

   4.2 Communication  

   4.3 Flight operations - general 

   4.4 Flight operations – flight preparations at airport of 

departure 
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   4.5 Flight operations - flight preparations at a Point Different 

from the of Departure 

   4.6 Flight operations – en-route flight assistance 

   4.7 Flight operations – post flight activities 

   4.8 Flight operations – en-route re – despatch 

   4.9 Flight operations – crew administration 

   Section 5: Cargo & Mail Services 

   5.1 Cargo & mail handling – general 

   5.2 Customs control  

   5.3 Irregularities handling  

   5.4 Document handling 

   5.5 Physical handling outbond/inbound 

   5.6 Transfer/transit cargo 

   5.7 Post Office Mail 

   Section 6: Support Services 

   6.1 Accomodation  

   6.2 Automation/computer systems 

   6.3 Unit Load Device (ULD) Control 

   6.4 Fuel farm (depot) 

   6.5 Ramp fuelling/defuelling operations 

   6.6 Replenishing of oils and fluids 

   6.7 Surface transport 

   6.8 Catering services – liason and administration 

   Section 7: Security 
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   7.1 Passanger and Baggage Screening and Reconciliation 

   7.2 Cargo and Post Office Mail 

   7.3 Catering 

   7.4 Aircraft Security 

   7.5 Additional Security Service 

   Section 8: Aircraft Maintenance 

   8.1 Routine Services 

   8.2 Non-Routine Services 

   8.3 Material Handling 

   8.4 Parking and Hangar Space 

  - 
IATA Airport Handling Manual, 810 Annex A (2013), menetapkan 8 

section palayanan standar layanan ground handling yang meliputi: 

    

Section 1: Managing Functions 

   1.1 Representation 

   1.2 Administrative Function 

   1.3 Supervision and/or coordination  

   1.4 Station Management 

   Section 2: Passenger Servicess 

   2.1 General 

   2.2 Departure 

   2.3 Arrival 

   2.4 Intermoda transportation by rail, road, or sea 

   Section 3: RAMP Services 

   3.1 Baggage Handling 
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   3.2 Marshalling 

   3.3 Parking 

   3.4 Ancillary Items 

   3.5 Ramp to Flight Deck Communication 

   3.6 Loading and Unloading 

   3.7 Safety Measures 

   3.8 Moving of aircraft 

   3.9 Exterior Cleaning  

   3.1

0 

Interior Cleaning 

   3.1

1 

Toilet Service 

   3.1

2 

Water Service 

   3.1

3 

Cabin Equipment 

   3.1

4 

Storage of cabin material 

   3.1

5 

Catering ramp handling 

   Section 4: Load Control, Communications & Flight Operations 

   4.1 Load control 

   4.2 Communication  

   4.3 Flight operations 
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   4.4 Crew administration 

   Section 5: Cargo & Mail Services 

   5.1 Cargo & mail handling – general 

   5.2 Customs control  

   5.3 Document handling 

   5.4 Physical handling outbond/inbound 

   5.5 Transfer/transit cargo 

   5.6 Post Office Mail 

   Section 6: Support Services 

   6.1 Accomodation  

   6.2 Automation/computer systems 

   6.3 Unit Load Device (ULD) Control 

   6.4 Fuel farm (depot) 

   6.5 Ramp fuelling/defuelling operations 

   6.6 Surface transport 

   6.7 Catering services – liason and administration 

   Section 7: Security 

   7.1 Passanger and Baggage Screening and Reconciliation 

   7.2 Cargo and Post Office Mail 

   7.3 Catering 

   7.4 Ramp 

   7.5 Additional Security Service 

   Section 8: Aircraft Maintenance 

   8.1 Routine Services 



          SALINAN `        
 
 

halaman 178 dari 370 
 
 
 

   8.2 Replenishing of oils and fluids 

   8.3 Non-Routine Services 

   8.4 Material Handling 

   8.5 Parking and Hangar Space 

  - Selanjutnya pada prakteknya terdapat beberapa macam atau tipe 

layanan perusahaan ground handling  dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis 

penanganan pelayanan yaitu: 

− Full Handling, yaitu menangani seluruh section pelayanan sesuai 

standar yang ditetapkan oleh IATA 

− Part of Handling Services, yaitu menanganai sebagian dari section 

pelayanan yang ditetapkan oleh IATA 

− Technical Handling, yaitu menangani pelayanan yang bersifat teknis 

dari section yang telah ditetapkan oleh IATA 

  - Ruang lingkup tersebut secara umum sebenarnya juga telah diatur 

dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: 

SKEP/47/III/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan 

Penunjang Bandar Udara, dimana dalam ketentuan Pasal 3 diatur 

mengenai pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan, yang 

meliputi: 

n. penyediaan hanggar pesawat udara antara lain kegiatan 

penyediaan gedung hanggar untuk keperluan penyimpanan 

pesawat udara, perbaikan termasuk kantor sebagai penunjang 

kegiatan tersebut;  

o. perbengkelan pesawat udara (aircraft services and maintenance) 

yaitu kegiatan yang antara lain mempersiapkan pesawat udara dan 

komponennya pada tingkat laik udara berdasarkan ketentuan yang 
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berlaku, termasuk merawat peralatan dalam keadaan tidak laik 

udara menjadi laik udara yang mencakup overhaul, modifikasi, 

inspeksi dan atau maintenance;  

p. pergudangan (warehousing) yaitu kegiatan penampungan dan 

penumpukan barang - barang dengan mengusahakan gudang 

baik tertutup maupun terbuka di bandar udara dengan menerima 

sewa penyimpan barang (lay over charge);  

q. jasa boga pesawat udara (aircraft catering) yaitu kegiatan yang 

ditunjuk untuk melayani penyediaan makanan dan minuman untuk 

penumpang dan crew pesawat udara;  

r. pelayanan jasa ramp (Ramp Services), yaitu pelayanan jasa 

penanganan bagasi (Baggage Handling Services), pelayanan jasa 

pemanduan pesawat udara di darat (Marshalling Services), 

pelayanan jasa pemarkiran pesawat udara (Parking Services), 

pelayanan jasa pendingin/pemanas udara untuk pesawat udara 

(Colling and Heating Services), pelayanan jasa komunikasi dari 

ramp ke flight deck (Ramp to Flight Deck Communication 

Services), pelayanan jasa pemuatan dan bongkar muat pesawat 

udara (Loading and unloading Services), pelayanan jasa penyalaan 

mesin pesawat udara (Starting Services), pelayanan jasa jaminan 

keselamatan (Safety Measure Services), pelayanan jasa 

pembersihan eksterior dan interior pesawat udara (Exterior and 

interior clearing Services), pelayanan jasa pembersihan dan 

penyediaan sarana untuk toilet pesawat udara (Toilet services), 

Pelayanan jasa air minum untuk di pesawat udara (Water services), 

pelayanan jasa pengaturan atau pemasangan peralatan di kabin 
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(Cabin equipment Services) dan pelayanan jasa kegiatan ramp 

untuk catering (Catering Ramp Handling Services);  

s. Pelayanan Jasa Penumpang (Passanger Service), yaitu pelayanan 

penumpang kedatangan dan keberangkatan serta transit/transfer, 

penanganan kehilangan dan penemuan bagasi (Lost and Found 

Services), pelayanan jasa transportasi inter-modal, baik dengan 

kereta api, perjalanan darat atau laut (inter-modal transportation 

by rail, road or, sea services).  

t. Pelayanan jasa kargo dan surat (Cargo and Mail Services), yaitu 

pelayanan jasa penyediaan dan pengurusan fasilitas pergudangan, 

equipment untuk pelayanan kargo dan surat, serta penerimaan 

dan pengaturan kargo dan pos udara, pelayanan jasa penyiapan 

dokumen serta pengaturan fisik kargo untuk keperluan 

pemeriksaan kepabeanan (Customs Control Services), pelayanan 

jasa tindakan segera untuk irregularaities, seperti: kehilangan dan 

kerusakan (Irregularaities Handling), pelayanan jasa penyiapan 

dokumen-dokumen penerbangan untuk kargo (Document 

Handling), pelayanan jasa penerimaan kargo, penumpukan kargo, 

penimbangan, pengiriman kargo ke pesawat udara, pelayanan 

pemeriksaan kargo datang terhadap dokumennya, serta 

pendistribusian kargo datang kepada penerima/consignee 

(Physical Handling Outbond/ Inbound), pelayanan jasa kargo 

transfer/transit (Transfer/Transit Cargo),  

u. pelayanan jasa surat kantor pos (Post Office Mail). kegiatan untuk 

melayani angkutan kargo dari gudang ke pesawat udara atau 

sebaliknya;  
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v. Pelayanan jasa load control, komunikasi dan operasi penerbangan 

(Load Control, Communications and Flight Operations Services), 

yaitu pelayanan jasa penyiapan dan pembuatan dokumen 

penerbangan, seperti loading instruction, loadsheets, weight and 

balance charts dan lain- lain (Load Control), pelayanan jasa 

komunikasi dari darat ke pesawat di udara, pelayanan jasa operasi 

penerbangan secara umum, pelayanan jasa penyiapan rencana 

penerbangan serta dokumen-dokumen meteorologi dan 

aeronautika di tempat pemberangkatan pesawat udara (Flight 

preparation Services at the Airport of Departure), penyiapan 

rencana penerbangan serta dokumen meteorologi dan aeronautika 

di airport lain yang berbeda dengan tempat pemberangkatan 

pesawat udara (Flight Preparation Services at the Different Point 

from the Airport of Departure), pelayanan jasa monitoring dan 

bantuan selama penerbangan (Flight Operation Monitoring and 

En-route Flight Assistance), pelayanan jasa bantuan untuk crew 

yang datang dan pendistribusian dokumen dan laboran ke pihak 

yang berkepentingan (Flight Operation and Post-flight Activities), 

pelayanan jasa untuk menganalisis informasi meteorologi dan 

kondisi operasi penerbangan untuk pemberangkatan ulang (Flight 

Operation and En-rute Re-despatch), pelayanan jasa 

pendistribusian informasi jadwal crew kepada pihak yang 

berkepentingan, pelayanan jasa administrasi lainnya untuk 

kepentingan crew (Flight Operation and Crew Administration).  

w. pelayanan jasa pengamanan (Security Services), yaitu pengamanan 

dan pemeriksaan untuk penumpang serta pemeriksaan dan 
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pencocokan bagasi (Passenger and Baggage Screening and 

Reconciliation), pelayanan jasa pengamanan kargo dan surat 

kantor pos (Cargo and post Office Mail Services), pelayanan jasa 

pengamanan jasa boga (Catering Services), pelayanan jasa 

pengamanan pesawat udara (Aircraft), dan pelayanan jasa 

pengamanan tambahan lainnya (Additional Security Services).  

x. pelayanan jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara 

(Aircraft Maintenance Services), yaitu pelayanan jasa pemeriksaan 

rutin (Routine Services), pelayanan jasa pemeriksaan dan perbaikan 

non-rutin (non-Routin Services), pelayanan jasa pengelolaan 

material (Material Handling Services), pelayanan jasa penyediaan 

dan pengurusan area  

y. parking dan ruang hanggar (Parking and Hanggar Space Services).  

z. Pelayanan supply bahan bakar pesawat udara  

 5.2. Pasar Geografis (Geographic Market) 

  - Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 dapat diketahui pengertian dari 

Bandar Udara yaitu kawasan di daratan dan/atau perairan dengan 

batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara 

mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat 

barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, 

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan 

penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.  

  - Sebagaimana dimaksud tersebut bahwa salah satu kegunaan bandar 

udara adalah sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda 

transportasi di satu wilayah tersebut sehingga secara teknis cakupan 

layanan bandar udara hanya sebatas satu wilayah tertentu dimana 
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fungsi utamanya sebagai titik penghubung bagi pengguna pesawat 

udara yang dari wilayah lain atau menuju wilayah dimana bandar 

udara tersebut berada.  

  - Atas dasar hal tersebut maka bandar udara memiliki keterbatasan 

dalam hal cakupan pelayanannya terhadap pengguna bandar udara 

khususnya penumpang dan/atau muatan pesawat udara.  

  - Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa bandar udara umum yang 

berada di wilayah Propinsi Bali hanya Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

sehingga setiap penumpang pesawat atau muatan udara yang menuju 

wilayah Bali atau dari wilayah Bali tentu melalui Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai (dengan kode IATA- DPS sedangkan kode ICAO-WADD) 

  - Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2013, PT Angkasa Pura I (Persero) 

mengeluarkan pemberitahuan yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa kategori pesawat Irreguler Flight yang mengoperasikan 

penerbangan komersial dengan type B-737/900 ke bawah, untuk parkir 

dan melaksanakan loading/unloading di apron selatan. 

  - Atas dasar pemberitahuan hal tersebut maka selanjutnya seluruh 

penerbangan tidak berjadwal (Irreguler Flight) wajib menggunakan 

layanan yang berada di apron selatan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

– Denpasar, Propinsi Bali. Oleh karena itu, pasar geografis dalam kasus 

ini adalah Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar, Propinsi Bali 

khususnya wilayah apron selatan dimana terdapat General Aviation 

Terminal. 

 Dengan demikian, pasar bersangkutan dalam kasus ini adalah pelayanan jasa 

kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait dengan bandar udara (Ground 

Handling secara umum dan layanan-layanan tambahannya yang terkait) untuk 
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penerbangan tidak berjadwal (Irreguler Flight) di Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai – Denpasar, Propinsi Bali khususnya wilayah apron selatan dimana terdapat 

General Aviation Terminal. 

   

 9.2 Kerja Sama PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Execujet Indonesia 

  9.2.1 Pada tanggal 31 Mei 2012, PT Angkasa Pura I (Persero) dan 

ExecuJet Aviation Group menandatangani Memorandum of 

Cooperation dalam rangka membuka peluang usaha dan 

meningkatkan pelayanan dalam hal pengelolaan General Aviation 

di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali 

  9.2.2 Pada tanggal 2 Oktober 2012, PT Angkas Pura I (Persero) 

menyepakati kerja sama pengelolaan General Aviation Terminal di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. 

  9.2.3 Pada tanggal 18 Juni 2013, PT Angkasa Pura I (Persero) dengan               

PT Execujet Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama 

Pengelolaan Pelayanan General Aviation di Bandar Udara 

Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali. 

  9.2.4 Ruang Lingkup Perjanjian tersebut adalah bahwa PT Angkasa Pura 

I (Persero) memberikan hak eksklusif kepada PT Execujet 

Indonesia untuk mengoperasikan dan memberikan layanan 

khusus di General Aviation Terminal untuk Pesawat General 

Aviation dan/atau penumpang yang meliputi namun tidak 

terbatas pada: 

− Ground Handling: Marshalling, Block on-Block off, Aircraft 

Towing Services/Push Back Service, Aircraft Lavatory Service, 

Embarking-disembarking, Loading-unloading, Baggage and 
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cabin service (porter), Aircraft Indoor Cleaning, Aircraft Potable 

Water Service, Ground / Auxilliary Power Unit Supply, Air Start 

Truck Support, Air Conditioning Units, Refuelling Services, Crew 

and Passenger Facilities. 

− Terminal Management: VIP Lounge and Meeting Room 

Facilities, On-site CIQ Services, Flight Plan and Meteorological 

Services. 

− Property Management: Line Maintenance 

− Passenger and Crew Land Transportation 

− Passenger and Crew Accomodation 

− Aircraft Security 

− Catering dan kegiatan-kegiatan tambahan lain yang disepakati 

antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Execujet 

Indonesia 

  9.2.5 Jangka waktu perjanjian tersebut selama 5 (lima) tahun yang 

dibagi menjadi 2 (dua) tahap: 

− Tahap Persiapan, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan 

sejak perjanjian ditandatangani sampai dengan 17 Januari 

2014. Pada tahap ini pembayaran belum dilakukan oleh PT 

Execujet Indonesia kepada PT Angkasa Pura I (Persero) karena 

General Aviation Terminal belum beroperasi. 

− Tahap Pelaksanaan, yaitu dimulai sejak berakhirnya tahap 

persiapan.                PT Execujet Indonesia sudah harus 

beroperasi selambat-lambatnya bulan kedelapan sejak 

perjanjian ditandatangani 

  9.2.6 Pembayaran PT Execujet Indonesia kepada PT Angkasa Pura I 
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(Persero) meliputi: 

a. Pendapatan Airport Charge yang meliputi: PJP, PJP4PU dan 

PJP2U; 

b. Revenue Sharing sebesar 20% (dua puluh persen) dari Gross 

Revenue yang didapat PT Execujet Indonesia dari layanan 

operasional General Aviation Terminal. 

c. Minimum Annual Guarantee yaitu sebanyak 1.080 pesawat 

atau setara dengan Rp. 4.533.454.656,- pertahun dan dianggap 

sebagai dasar minimum penerbangan yang akan dilayani oleh 

PT Execujet Indonesia 

 9.3 Pembangunan General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai  

  9.3.1 Pengadaan General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) secara 

bertahap mulai dari pembangunan apron dan taxiway hingga 

akses jalan dan terminal dimana secara spesifik meliputi: 

   a. Apron 

b. Taxiway S1 

c. Taxiway S2 

d. Akses Jalan  

(Luas) 

e. Terminal 

Temporary 

Permanen 

52.725.00 M2 

  8.633.70 M2 

  7.144.80 M2 

 

76.425 M2 

 

327.00 M2 

3.590 M2 

  9.3.2 Nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) 

untuk membangun General Aviation Terminal tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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   a. Apron dan 

Taxiway 

b. Akses Jalan 

c. Terminal – 

Temporary 

d. Terminal – 

Permanen 

: Rp. 116.973.120.000,- 

: Rp.   50.004.166.300,- 

: Rp.     1.718.862.200,- 

: Rp.   20.969.300.000,- 

 9.4 Implementasi dan Operasional General Aviation Terminal di Bandar Udara 

I Gusti Ngurah Rai  

  9.4.1 PT Angkasa Pura I (Persero) Mengarahkan Penggunaan Jasa 

Ground Handling Melalui PT Execujet Indonesia 

   Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan 

Pelayanan General Aviation di Bandar Udara Internasional I Gusti 

Ngurah Rai – Bali antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT 

Execujet Indonesia antara lain diatur mengenai kewajiban PT 

Angkasa Pura I (Persero) yaitu: 

    

Pasal 4 

Hak dan Kewajiban API (”PT Angkasa Pura I (Persero)”) 

 

1. Hak API (”PT Angkasa Pura I (Persero)”) 

........... 

2. Kewajiban API (”PT Angkasa Pura I (Persero)”) 

a. ............ 

b. ............ 

c. ............ 

d. Membantu mengarahkan Pesawat GA (General 

Aviation) untuk menggunakan fasilitas GA (General 

Aviation) Terminal  

................. 
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   Sebagai implementasi perjanjian tersebut, maka pada tanggal  30 

Agustus 2013, President Director PT Angkasa Pura I (Persero) 

menginstruksikan kepada General Manager PT Angkasa Pura I 

(Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa General Aviation Terminal 

siap dioperasikan mulai tanggal                1 Oktober 2013 dan 

terhitung mulai tanggal tersebut semua unschedule-flight  

dengan MTOW < 77 Ton wajib menggunakan General Aviation 

Terminal dan fasilitasnya. Sehubungan dengan itu, General 

Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional 

I Gusti Ngurah Rai-Bali diminta segera mengumumkan kepada 

para pengguna jasa. 

   Sebagai tindaklanjut maka pada tanggal 4 Oktober 2013, PT 

Angkasa Pura I (Persero) mengeluarkan pemberitahuan kepada 

penyedia jasa Ground Handling, Trip Planning dan Operator 

Penerbangan yang pada pokoknya menyatakan: (Vide, Surat 

General Manager PT Angasa Pura I (Persero) Kantor Cabang 

Utama Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Nomor: 

AP.I.4934/OB.01/2013/GM.DPS-B tanggal 4 Oktober 2013) 

   ............. 

...., disampaikan kepada All Ground Handlers, Trip Planning 

dan Aircraft Operators mulai tanggal 10 Oktober 2013 

sebagai berikut: 

1. Kategori pesawat Irreguler Flight yang mengoperasikan 

penerbangan komersial dengan type B-737/900 ke 

bawah, untuk parkir dan melaksanakan 

loading/unloading di apron selatan. 

2. PT ExecuJet Indonesia telah bekerja sama dengan PT 

Angkasa Pura I untuk mengoperasikan ground handling 
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irregular flight yang mengoperasikan penerbangan 

komersial, oleh karena itu pengoperasian semua 

kegiatan ground handling di apron selatan merupakan 

tanggung jawab PT ExecuJet Indonesia. 

3. .......... 

4. .......... 

  9.4.2 Standar Harga Pelayanan Jasa Ground Handling yang ditetapkan       

PT Execujet Indonesia 

   PT Execujet Indonesia menetapkan standar harga pelayanan jasa 

ground handling di General Aviation Terminal Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai dengan didasarkan pada Maximum Take-Off 

Weight (dalam Kg) pesawat yang bersangkutan. Adapun standar 

harga tersebut adalah sebagai berikut:.  

WEIGHT 

HANDLING 

GAT FEE 

(USD) 

PARKING PER 24 

HAOURS 

(USD) 

Helicopter 500 80 

0 – 3.000 500 80 

3.001 – 6.500 775 100 

6.501 – 11.000 1.201 200 

11.001 – 15.000 1.862 250 

15.001 – 30.000 2.886 300 

30.001 – 35.000 3.752 450 

35.001 – 45.000 4.877 550 

45.001 – 80.000 6.828 850 

 

Note: 

US$ 2.500 surcharge untuk wide body aircraft dengan 

penumpang lebih dari 14 orang 
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PT Execujet Indonesia juga menetapkan standar harga-harga 

layanan jasa terkait dengan jasa tersebut sebagai tambahan 

sebagai berikut: 

ADDITIONAL / EXTRA 

SERVICES 
 (USD) 

Potable Water Service 175 per-occasion 

Toilet Cart Service 160 per-occasion 

GPU 270 per-hour 

Air Start Truck 270 per-hour 

Air Conditioning Unit 270 per-hour 

Flight Administration 35 per-hour 

Aircraft Steps 220 per-occasion 

Overflight Clearances 250 per-occasion 

Overflight Clearances 

Amendment 

200 per-occasion 

Hotel Pre-Arrangements 50 per-occasion 

Laundry Disbursement 

Charge 

50 per-occasion 

Aircraft Secutiry 250 (12 hours) 

LANDING FEE 
INTERNATIONAL 

(USD) 

DOMESTIC 

(RP) 

0 – 10.000 70 105.300 

11.000 – 15.000 76 105.300 

16.000 – 20.000 84 105.300 

20.000 – 40.000 168 210.600 

40.000 – 80.000 360 490.640 

 

Note: 

PJP2U (Passanger Service Fee/Tax) Apron Selatan 

Domestik (Rp. 100.000,-) dan Internasional (Rp. 210.000,-) 
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Hotel Transport 250 per-trip 

xxxx 

10. Pelayanan Jasa Ground Handling di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai  

 10.1 Penyedia Jasa Ground Handling di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

  Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa penyedia jasa Ground Handling di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai adalah sebagai berikut: 

(1) PT Gapura Angkasa 

(2) PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk 

(3) PT Sari Rahayu Biomantara 

(4) PT Prathita Titian Nusantara 

(5) PT Enggang Angkasa Semesta 

(6) PT Travira Air 

(7) PT Suba Air Perdana 

Akan tetapi penyedia jasa ground handling yang telah mendapat ijin dari 

Otorita Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali adalah: 

(1) PT Gapura Angkasa 

(2) PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk 

(3) PT Sari Rahayu Biomantara 

(4) PT Prathita Titian Nusantara 

(5) PT Enggang Angkasa Semesta 

(6) PT Travira Air 

 10.2 Pelayanan Jasa Ground Handling di wilayah General Aviation Terminal  

  - bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) mengeluarkan pemberitahuan 

kepada penyedia jasa Ground Handling, Trip Planning dan Operator 

Penerbangan yang pada pokoknya menyatakan: (Vide, Surat General 

Manager PT Angasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Utama Bandar 
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Udara Internasional Ngurah Rai Nomor: 

AP.I.4934/OB.01/2013/GM.DPS-B tanggal 4 Oktober 2013) 

  

 ............. 

...., disampaikan kepada All Ground Handlers, Trip Planning dan 

Aircraft Operators mulai tanggal 10 Oktober 2013 sebagai 

berikut: 

1. Kategori pesawat Irreguler Flight yang mengoperasikan 

penerbangan komersial dengan type B-737/900 ke bawah, 

untuk parkir dan melaksanakan loading/unloading di apron 

selatan. 

2. PT ExecuJet Indonesia telah bekerja sama dengan PT 

Angkasa Pura I untuk mengoperasikan ground handling 

irregular flight yang mengoperasikan penerbangan komersial, 

oleh karena itu pengoperasian semua kegiatan ground 

handling di apron selatan merupakan tanggung jawab PT 

ExecuJet Indonesia. 

3. .......... 

4. .......... 

 

  - Selanjutnya berdasarkan alat bukti diketahui bahwa secara faktual tidak 

terdapat perbedaan operator pelaksana kegiatan ground handling 

untuk penerbangan tidak berjadwal (irregular flight) di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai sebagaimana tersebut, dimana secara faktual juga 

tetap dikerjakan oleh penyedia-penyedia jasa ground handling yang 

telah beroperasi di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. 

Hal tersebut dikarenakan PT ExecuJet Indonesia sendiri tidak atau 

belum memiliki ijin menjadi penyedia jasa ground handling sehingga 

untuk penyediaan/pelayanan jasa ground handling di General Aviation 

Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dikerjasamakan kembali 

dengan penyedia-penyedia jasa ground handling yang telah 

beroperasi di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. (Vide, Perjanjian Kerja 
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Sama Ground handling antara PT ExecuJet Indonesia dengan penyedia 

jasa ground handling di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai) 

  - Dalam kerja sama pelaksanaan handling antara PT ExecuJet Indonesia 

dengan penyedia jasa ground handling di Bandar Udara Ngurah Rai – 

Bali ditetapkan biaya handling (handling charge) untuk kegiatan full 

handling yaitu sebagai berikut: 

AIRCRAFT MTOW* 

(kgs) 

FULL HANDLING 

(USD) 

Helicopter 160 

0 – 3.000 160 

3.001 – 6.500 160 

6.501 – 11.000 180 

11.001 – 15.000 279 

15.001 – 30.000 433 

30.001 – 35.000 563 

35.001 – 45.000 732 

45.001 – 80.000 1.024 

 

Note: 

− harga tersebut belum termasuk konsesi fee dari PT 

Angkasa Pura I (Persero) dimana konsesi fee (per-

juli 2013) di Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar 

adalah 8%  

− harga tersebut belum termasuk PPN 10% 

 

xxxx 

 10.3 Penyedia Jasa Angkutan Tidak Berjadwal (Charter) pada Pasar 

Bersangkutan 

  Selama persidangan, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan 

terhadap beberapa penyedia jasa angkutan udara tidak berjadwal sebagai 
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berikut: 

  a. PT Airfast Indonesia (Vide, Keterangan PT Airfast Indonesia pada 

persidangan majelis tanggal 7 Oktober 2014) 

Dalam pemeriksaan PT Airfast Indonesia menyatakan yang pada 

pokoknya implementasi General Aviation Terminal tanpa dilakukan 

sosialisasi yang memadai sehingga terkesan terburu-buru. 

Disamping itu dengan adanya General Aviation Terminal maka 

tidak ada pilihan lain padahal secara faktual dari sisi bisnis cukup 

menjadi kendala karena harganya tinggi dan PT Airfast Indonesia 

sebenarnya telah memiliki kontrak dengan penyedia ground 

handling sendiri. 

  b. PT Travira Air (Vide, Keterangan PT Travira Air pada persidangan 

majelis tanggal 13 Oktober 2014) 

Dalam pemeriksaan PT Travira Air menyatakan yang pada 

pokoknya bahwa perusahaannya merupakan penyelenggara carter 

pesawat untuk perusahaan minyak maupun mining untuk tujuan 

survey atau transportasi penumpang dari airport besar menuju 

airport kecil. PT Travira Air keberatan dengan tarif atau harga 

layanan ground handling yang dikenakan oleh PT Execujet 

Indonesia karena terlalu tinggi atau naik sekitar lima kali lipat . 

  c. PT Transnusa (Vide, Keterangan PT Transnusa pada persidangan 

majelis tanggal 13 Oktober 2014) 

Dalam pemeriksaan PT Travira Air menyatakan yang pada 

pokoknya bahwa perusahaan merupakan perusahaan penerbangan 

berjadwal dan tidak berjadwal dimana pihaknya keberatan dengan 

tarif yang ditetapkan                  PT Execujet Indonesia yang naik 
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sekitar tiga kali lipat dari sebelumnya sehingga hal tersebut 

merupakan ancaman bagi kelangsungan bisnisnya karena 

menimbulkan potensi kenaikan biaya operasional yang tajam. 

  d. PT Indonesia Air Transport (Vide, Keterangan PT Indonesia Air 

Transport  pada persidangan majelis tanggal 27 Oktober 2014) 

Dalam pemeriksaan PT Indonesia Air Transport menyatakan yang 

pada pokoknya bahwa perusahaan merupakan perusahaan 

penerbangan dimana pihaknya menyatakan bahwa tarif yang 

dikenakan PT Execujet Indonesia cukup tinggi. 

  e. PT Nusantara Air Charter (Vide, Keterangan PT Nusantara Air 

Charter pada persidangan majelis tanggal 12 November 2014) 

Dalam pemeriksaan PT Nusantara Air Charter menyatakan yang 

pada pokoknya bahwa perusahaannya telah memiliki kontrak 

dengan PT Gapura Angkasa dengan tarif handling Rp. 2.670.000,- 

untuk sekali handling. Akan tetapi  PT Nusantara Air Charter 

pernah menerima tagihan dari PT Execujet Indonesia sekitar 

US$3.000 dan pihaknya keberatan karena menilai terlalu mahal. 

  f. PT ASI Pudjiastuti/SUSI Air (Vide, Keterangan PT ASI 

Pudjiastuti/SUSI Air pada persidangan majelis tanggal 13 

November 2014) 

Dalam pemeriksaan PT PT ASI Pudjiastuti/SUSI Air menyatakan 

yang pada pokoknya bahwa perusahaannya melakukan operasi 

penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal. Perusahaannya 

memiliki kontrak reguler dengan penyedia ground handling seperti 

PT Prathita Titian Nusantara dengan biaya rata-rata sekitar 3 juta – 

4 juta rupiah. Semenjak PT Execujet Indonesia beroperasi di Bali, 
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pihaknya tidak lagi melakukan refueling di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai. 

  Selain itu, Majelis Komisi juga melakukan pemeriksaan terhadap Asosiasi 

(INACA) yang diwakili oleh Ketua Penerbangan Tidak Berjadwal pada 

tanggal 3 November 2014 dan mendapatkan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

- bahwa tidak semua pesawat charter itu privat jet sehingga jika tarifnya 

disamakan atau disetarakan dengan privat jet maka pihaknya 

keberatan yaitu sekitar US$2.000 padahal sebelum ada PT Execujet 

Indonesia, tarif handling hanya sekitar 2 juta – 3 juta rupiah. 

- Pihaknya tidak pernah diberikan sosialisasi terkait dengan keberadaan 

General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

sehingga pihaknya mendapat banyak keluhan dari para anggota. 

 10.4

. 

Penyewa Pesawat Jet (Privat Jet) dan/atau Pengguna General Aviation 

Terminal Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (Vide, Keterangan Saksi: Sdr. 

Irmawan Poedjoadi dalam persidangan majelis tanggal 16 Desember 

2014) 

  Pada tanggal 16 Desember 2014, Majelis Komisi melakukan pemeriksaan 

terhadap salah satu pengguna General Aviation Terminal Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai yang diajukan oleh Terlapor sebagai Saksi yaitu: Sdr. 

Irmawan Poedjoadi (Presiden Direktur Ferrari Indonesia) yang memberikan 

keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai sangat berfaedah 

dan lebih official. Selain itu, saksi tersebut menyatakan bahwa kekurangan 

Bandar Udara Halim Perdanakusuma bagi penumpang privat jet adalah 

terkait prasarana fisiknya saja dimana akses masuknya sama dengan 
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penumpang komersial  meskipun dari sisi pelayanan sama dengan 

General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.  

Analisis 

Sebelum menguraikan analisis terkait dengan unsur-unsur dugaan pelanggaran 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tim perlu menjelaskan terlebih dahulu fakta 

dan analisis sebagai berikut: 

11. Batasan Monopoli PT Angkasa Pura I (Persero) 

 11.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa peraturan memberikan 

ijin kepada PT Angkasa Pura I (Persero) selaku badan usaha bandar udara 

untuk mengelola 13 (tiga belas) bandar udara termasuk diantaranya 

adalah Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

 11.2 Selaku badan usaha bandar udara, PT Angkasa Pura I (Persero) 

merupakan penyelenggara jasa kebandarudaraan satu – satunya di 

wilayah Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dengan menyediakan dan/atau 

mengembangkan:

9

 

(9) fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, 

parkir, dan penyimpanan pesawat udara;  

(10) fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan 

penumpang, kargo, dan pos;  

(11) fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi 

limbah buangan; dan  

(12) lahan untuk bangunan, lapangan, dan 

industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan 

                                                 
9 Lihat Ketentuan Pasal 233 ayat 1 huruf UU Nomor 1 Tahun 1999 yang menyatakan: 

(1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) 

dapat diselenggarakan   oleh:  
a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial 

setelah memperoleh izin dari Menteri; atau 
b. ….. 
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kelancaran angkutan udara 

 11.3 Ketentuan Pasal 233 UU Nomor 1 Tahun 2009 tersebut membatasi 

monopoli        PT Angkasa Pura I (Persero) di bandar udara. Monopoli PT 

Angkasa Pura I (Persero) hanya sebatas pada pasar jasa kebandarudaraan 

tersebut karena pasar jasa terkait dengan bandar udara bersifat terbuka 

dimana setiap pelaku usaha berhak masuk dan melakukan kegiatan usaha 

di bidang pelayanan jasa terkait bandar udara. 

 11.4 Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 233 ayat 4 UU Nomor 1 

Tahun 2009 yang menyatakan: 

   

(4) 

……. 

Pelayanan jasa terkait dengan bandar udara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh 

orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan 

hukum Indonesia  

…….. 

 11.5 Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa meskipun PT Angkasa Pura I (Persero) diberikan izin 

memberikan jasa kebandarudaraan (memonopoli) Bandar Udara (dalam 

hal ini Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai) namun tidak serta merta dapat 

dan/atau diperbolehkan juga melakukan monopoli jasa – jasa terkait 

dengan bandar udara. 

12. Eksistensi General Aviation Terminal Belum Memiliki Landasan Hukum 

 12.1 Apabila mengacu pada pengertian yang tercantum dalam Perjanjian Kerja 

Sama Pengelolaan Pelayanan General Aviation di Bandar Udara 

Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali bahwa General Aviation Terminal 

didefinisikan sebagai terminal di area bandara yang disiapkan untuk 

penanganan pesawat general aviation dan penumpangnya. 

 12.2 Selanjutnya, general aviation diartikan lebih lanjut sebagai operasi 
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penerbangan sipil di luar dari penerbangan komersial berjadwal 

 12.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 192 UU Nomor 1 Tahun 2009 ditetapkan 

bahwa bandar udara terdiri dari: 

a. Bandar Udara Umum, yaitu bandar udara yang digunakan untuk 

melayani kepentingan umum  

b. Bandar Udara Khusus, yaitu: bandar udara yang hanya digunakan 

untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha 

pokoknya  

 12.4 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

merupakan Bandar Udara Umum karena digunakan untuk melayani 

kepentingan umum baik untuk penerbangan berjadwal maupun untuk 

penerbangan tidak berjadwal termasuk charter 

 12.5 Atas dasar hal tersebut, kegiatan kebandarudaraan yang lebih ditujukan 

untuk memberikan prioritas kepada jenis penerbangan tertentu (seperti 

privat jet) di wilayah bandar udara tentu tidak memiliki dasar hukum, 

terlebih lagi jika hal tersebut dilakukan di wilayah Bandar Udara Umum 

seperti Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Bali 

 12.6 Kebijakan PT Angkasa Pura I (Persero) tidak memiliki dasar hukum apapun 

untuk menyelenggarakan layanan prioritas di wilayah General Aviation 

Terminal terkait dengan layanan jasa kebandarudaraan karena PT Angkasa 

Pura I (Persero) hanya diberikan ijin untuk menyelenggarakan kegiatan 

jasa kebandarudaraan di Bandar Udara Umum (Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai) 

13 Alat Bukti Yang Diajukan PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet Tidak 

Perlu Dipertimbangkan (harus dikesampingkan) 

 13.1 Pada tanggal Pada tanggal 16 Desember 2014, Majelis Komisi melakukan 
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pemeriksaan terhadap Saksi yang diajukan Terlapor yaitu: Sdr. Irmawan 

Poedjoadi (Presiden Direktur Ferrari Indonesia) dimana kapasitasnya juga 

merupakan Sales Director Bvlgary. Perusahaan Saksi tersebut merupakan 

perusahaan yang terafiliasi dengan PT Execujet Indonesia (dari sisi 

keterkaitan dengan PT Dimitri Utama Abadi). Bahkan dalam struktur 

pengurus perusahaan terdapat keterkaitan antara Direktur PT Dimitri 

Utama Abadi yaitu Sdr. Soetikno Soedarjo yang juga bertindak sebagai 

Presiden Komisaris PT Execujet Indonesia). Oleh karena itu, keterangannya 

tidaklah netral dan tidak obyektif karena memiliki conflict of interest.  

14. PT Execujet Indonesia Menggunakan Instrumen Ground Handling Agent untuk 

Mengeksploitasi Pengguna General Aviation Terminal di Bandar Udara 

Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali 

 14.1 Dalam persidangan majelis komisi tanggal 26 Januari 2015, PT Execujet 

Indonesia menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya 

untuk memberikan layanan jasa ground handling, pihaknya berlaku 

sebagai agent (ground handling agent) 

 14.2 Hal tersebut sangat tidak masuk akal karena secara faktual berdasarkan 

alat bukti, PT Execujet Indonesia diberikan hak eksklusif untuk mengelola 

General Aviation Terminal di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah 

Rai – Bali sehingga yang terjadi adalah melalui monopoly power yang 

dimilikinya, PT Execujet Indonesia justru menentukan penyedia jasa 

ground handling eksisting (selaku prinsipal) yang dapat beroperasi atau 

menjual jasa di wilayah General Aviation Terminal tersebut. 

 14.3 Bahkan berdasarkan alat bukti diketahui bahwa PT Execujet Indonesia 

justru mengambil margin 40% (empat puluh persen) dari harga jasa 

ground handling yang ditawarkan oleh penyedia jasa ground handling 
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yang mengerjakannya dengan dalih untuk pembayaran atas fasilitas 

General Aviation Terminal  

 14.4 Atas dasar fakta tersebut maka sangat terlihat bahwa Ground Handling 

Agent hanya dijadikan sebagai instrumen oleh PT Execujet Indonesia 

dalam memungut harga jasa yang berlebih kepada pengguna General 

Aviation Terminal di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali 

15. Standart Price List  PT Execujet Indonesia Mematikan Persaingan 

 15.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa PT Execujet Indonesia 

menerbitkan Standart Price List sebagai berikut: 

WEIGHT 

HANDLING 

GAT FEE 

(USD) 

PARKING PER 24 

HAOURS 

(USD) 

Helicopter 500 80 

0 – 3.000 500 80 

3.001 – 6.500 775 100 

6.501 – 11.000 1.201 200 

11.001 – 15.000 1.862 250 

15.001 – 30.000 2.886 300 

30.001 – 35.000 3.752 450 

35.001 – 45.000 4.877 550 

45.001 – 80.000 6.828 850 

 

Note: 

US$ 2.500 surcharge untuk wide body aircraft dengan 

penumpang lebih dari 14 orang 
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PT Execujet Indonesia juga menetapkan standar harga-harga layanan jasa 

terkait dengan jasa tersebut sebagai tambahan sebagai berikut: 

ADDITIONAL / EXTRA 

SERVICES 
 (USD) 

Potable Water Service 175 per-occasion 

Toilet Cart Service 160 per-occasion 

GPU 270 per-hour 

Air Start Truck 270 per-hour 

Air Conditioning Unit 270 per-hour 

Flight Administration 35 per-hour 

Aircraft Steps 220 per-occasion 

Overflight Clearances 250 per-occasion 

Overflight Clearances 

Amendment 

200 per-occasion 

Hotel Pre-Arrangements 50 per-occasion 

Laundry Disbursement 

Charge 

50 per-occasion 

Aircraft Secutiry 250 (12 hours) 

Hotel Transport 250 per-trip 

LANDING FEE 
INTERNATIONAL 

(USD) 

DOMESTIC 

(RP) 

0 – 10.000 70 105.300 

11.000 – 15.000 76 105.300 

16.000 – 20.000 84 105.300 

20.000 – 40.000 168 210.600 

40.000 – 80.000 360 490.640 

 

Note: 

PJP2U (Passanger Service Fee/Tax) Apron Selatan 

Domestik (Rp. 100.000,-) dan Internasional (Rp. 210.000,-) 
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xxxx 

 15.2 Penetapan standar harga layanan jasa ground handling tersebut efektif 

diberlakukan terhadap seluruh pengguna bandar udara di wilayah General 

Aviation Terminal karena seluruh tagihan atas layanan jasa terkait dengan 

bandar udara di wilayah tersebut harus melalui PT Execujet Indonesia 

sebagaimana pemberitahuan PT Angkasa Pura I (Persero) 

 15.3 Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 245 UU Nomor 1 Tahun 2009 

dinyatakan: 

” Besaran tarif jasa terkait pada bandar udara ditetapkan oleh penyedia 

jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia 

jasa ” 

 15.4 Ketentuan tersebut sangat tegas menetapkan bahwa tarif atau harga jasa 

terkait dengan bandar udara (termasuk jasa ground handling) ditetapkan 

melalui mekanisme pasar dimana ditentukan melalui mekanisme interaksi 

supply dan demand 

 15.5 Oleh karena itu dengan adanya Standart Price List layanan jasa ground 

handling dan layanan – layanan tambahan lainnya yang ditetapkan PT 

Execujet Indonesia maka jelas telah mengakibatkan persaingan harga 

antara penyedia jasa tersebut menjadi hilang 

Analisis Dugaan Pelanggaran 

16. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh para Terlapor adalah dugaan pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 17 

UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: 

  

Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 

 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 
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yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang 

termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang 

mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses 

lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, 

yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan 

atau merugikan masyarakat  

 

Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 

 

(3) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat  

(4) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan 

atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:  

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya; atau  

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau  

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu  

 

 

17. 

 

Pelanggaran Ketentuan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 

 17.1 Pelaku Usaha 

  
- Bahwa pelaku usaha usaha yang dimaksud 

dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah: 

” setiap orang perorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum atau 

bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara Republik 

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 

Tahun 1999 
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Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi ” 

  - Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam kasus ini adalah PT 

Angkasa      Pura I (Persero) dan PT ExecuJet Indonesia. 

  - Bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) dalam kasus ini merupakan badan 

usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan 

berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1993 yang dibuat oleh 

Notaris Muhaini Salim SH, di Jakarta dan telah mengalami perubahan 

terakhir berdasarkan Akta Nomor 35 yang dibuat oleh Notaris Petrus 

Suadi Salim, SH di Jakarta dengan kegiatan usaha pada pokoknya di 

bidang jasa kebandarudaraan pelayaanan lalu lintas penerbangan serta 

optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan (Vide, 

Putusan KPPU Nomor: 65/KPPU-L/2008) 

  - Bahwa pada prakteknya, PT (Persero) Angkasa Pura I melakukan 

pengelolaan bandar udara di kawasan Timur dan Tengah wilayah 

Indonesia yang meliputi 13 (tiga belas) bandara yaitu: (Vide, Putusan 

KPPU Nomor: 65/KPPU-L/2008) 

n. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar 

o. Bandar Udara Juanda – Surabaya 

p. Bandar Udara Hasanuddin – Makassar 

q. Bandar Udara Sepinggan – Balikpapan 

r. Bandar Udara Frans Kaisiepo – Biak 

s. Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado 
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t. Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin 

u. Bandar Udara Ahmad Yani – Semarang 

v. Bandar Udara Adisutjipto – Yogyakarta 

w. Bandar Udara Adisumarmo – Surakarta 

x. Bandar Udara Internasional Lombok - Lombok Tengah 

y. Bandar Udara Pattimura – Ambon 

z. Bandar Udara El Tari – Kupang 

  - PT ExecuJet Indonesia merupakan badan usaha yang didirikan 

berdasarkan Akta Nomor: 19 tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat oleh 

Notaris Irene Yulia, SH di Jakarta dengan kegiatan usaha di bidang jasa 

kebandarudaraan yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 

(1) Menyediakan jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk 

penumpang transportasi udara non-reguler dan semua kegiatan-

kegiatan jasa-jasa lainnya yang diperlukan sehubungan dengan hal 

tersebut; 

(2) Menyediakan jasa pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver 

(tidak termasuk kegiatan vessel traffic information system dan jasa 

pemanduan sebagaimana dimaksud peraturan perundangan yang 

berlaku), parkir, dan penyimpanan pesawat – pesawat non-reguler 

dan bagasinya; dan 

(3) Menyediakan layanan teknis di darat termasuk transportasi di 

darat untuk para penumpang tranportasi udara non-reguler dan 

bagasinya. 

  - Bahwa pada prakteknya, PT Execujet Indonesia diberi hak eksklusif oleh              
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PT Angkasa Pura I (Persero) untuk mengoperasikan dan memberikan 

layanan khusus di General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai – Bali pada Pesawat General Aviation dan/atau penumpang 

yang meliputi namun tidak terbatas pada: 

− Ground Handling: Marshalling, Block on-Block off, Aircraft Towing 

Services/Push Back Service, Aircraft Lavatory Service, Embarking-

disembarking, Loading-unloading, Baggage and cabin service 

(porter), Aircraft Indoor Cleaning, Aircraft Potable Water Service, 

Ground / Auxilliary Power Unit Supply, Air Start Truck Support, Air 

Conditioning Units, Refuelling Services, Crew and Passenger 

Facilities. 

− Terminal Management: VIP Lounge and Meeting Room Facilities, 

On-site CIQ Services, Flight Plan and Meteorological Services. 

− Property Management: Line Maintenance 

− Passenger and Crew Land Transportation 

− Passenger and Crew Accomodation 

− Aircraft Security 

− Catering dan kegiatan-kegiatan tambahan lain yang disepakati 

antara           PT Angkasa Pura I (Persero) dengan  PT Execujet 

Indonesia 

  - Atas dasar uraian tersebut maka cukup jelas bahwa unsur bahwa  PT 

Angkasa Pura (Persero) I dan PT ExecuJet Indonesia merupakan pelaku 

usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 

1999 karena didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. 

  - Dengan demikian, unsur pelaku usaha TERPENUHI. 
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 17.1 Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk 

yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu 

yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau 

proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak 

langsung  

  - Pemenuhan Unsur Adanya Perjanjian 

   − Pengertian mengenai perjanjian dalam UU Nomor Tahun 1999 

diatur pada Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang 

menyatakan: 

” suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk 

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis ” 

− Perjanjian yang dimaksud dalam perkara ini adalah Perjanjian Kerja 

Sama Pengelolaan Pelayanan General Aviation di Bandar Udara 

Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali tertanggal 18 Juni 2013 

yang ditandatangani oleh                   PT Angkasa Pura I (Persero) 

dan PT Execujet Indonesia, beserta kesepakatan – kesepakatan baik 

tertulis tidak tertulis dalam rangka pelaksanaan perjanjian tersebut   

  - Pemenuhan Unsur Adanya ” tujuan untuk menguasai produksi 

sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan 

atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan 

hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian 

langsung maupun tidak langsung ” 

   − Penguasaan produksi yang dimaksud dalam perkara ini adalah 

penguasaan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan 

PT Execujet Indonesia atas pelayanan jasa kebandarudaraan dan 
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jasa yang terkait dengan bandar udara berkaitan dengan 

pengoperasian General Aviation Terminal Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai – Bali  

− Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa struktur pasar jasa 

kebandarudaraan di wilayah Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

dikuasai sepenuhnya oleh PT Angkasa Pura I (Persero) selaku 

badan usaha bandar udara. Oleh karena itu tidak ada pelaku usaha 

lain yang dapat melakukan kegiatan jasa kebandarudaraan di pasar 

tersebut 

− Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa meskipun 

penguasaan pasar PT Angkasa Pura I (Persero) di wilayah Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai memiliki batasan dan tidak dapat 

sepenuhnya secara serta merta dapat menguasai pasar-pasar yang 

terkait dengan bandar udara seperti: pasar jasa ground handling 

dan layanan-layanan tambahannya karena pasar jasa yang terkait 

tersebut terbuka untuk semua pelaku usaha sebagaimana telah 

diuraikan pada butir mengenai Batasan Monopoli PT Angkasa Pura 

I (Persero). 

Akan tetapi pada 18 Juni 2013, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT 

Execujet Indonesia justru membuat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan 

Pelayanan General Aviation di Bandar Udara Internasional I Gusti 

Ngurah Rai – Bali dimana melalui perjanjian tersebut PT Angkasa Pura 

I (Persero) memberikan hak eksklusif kepada PT Execujet Indonesia 

untuk mengoperasikan mengoperasikan dan memberikan layanan 

khusus di General Aviation Terminal untuk Pesawat General Aviation 

dan/atau penumpang yang meliputi namun tidak terbatas pada: 
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− Ground Handling: Marshalling, Block on-Block off, Aircraft Towing 

Services/Push Back Service, Aircraft Lavatory Service, Embarking-

disembarking, Loading-unloading, Baggage and cabin service 

(porter), Aircraft Indoor Cleaning, Aircraft Potable Water Service, 

Ground / Auxilliary Power Unit Supply, Air Start Truck Support, Air 

Conditioning Units, Refuelling Services, Crew and Passenger 

Facilities. 

− Terminal Management: VIP Lounge and Meeting Room Facilities, 

On-site CIQ Services, Flight Plan and Meteorological Services. 

− Property Management: Line Maintenance 

− Passenger and Crew Land Transportation 

− Passenger and Crew Accomodation 

− Aircraft Security 

− Catering dan kegiatan-kegiatan tambahan lain yang disepakati 

antara            PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Execujet 

Indonesia 

   Adanya perjanjian tersebut sangat jelas adanya tujuan untuk 

menguasai pasar - pasar jasa dalam satu rangkaian langsung dan/atau 

tidak langsung di wilayah apron selatan Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai dimana terdapat GGeneral Aviation Terminal. 

   Justifikasi atau argumentasi bahwa telah terjadi penguasaan produksi 

sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi jasa 

tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil proses 

lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, 

adalah dapat dilihat dari aspek teknis, aspek yuridis dan aspek 

pelaksanaannya.  



          SALINAN `        
 
 

halaman 211 dari 370 
 
 
 

   (1) Aspek Yuridis 

− Secara yuridis, kegiatan – kegiatan yang terkait dengan 

kebandarudaraan mengacu pada ketentuan – ketentuan yang 

terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2009 dan peraturan 

pelaksanaannya. 

− Berdasarkan ketentuan Pasal 232 UU Nomor 1 Tahun 2009 

dinyatakan: 

Kegiatan pengusahaan bandar udara terdiri atas:  

a. pelayanan jasa kebandarudaraan  

b. pelayanan jasa terkait bandar udara 

 

− Ketentuan tersebut telah tegas menetapkan bahwa kegiatan 

usaha di bandar udara hanya terdiri dari 2 (dua) layanan jasa 

yang secara langsung maupun tidak langsung pasti memiliki 

keterkaitan dimana layanan jasa ground handling merupakan 

produk terkait dengan layanan jasa kebandarudaraan 

   (2) Aspek Teknis 

Secara teknis apabila mengacu pada siklus penerbangan dimana 

dibagi menjadi 3 (tiga) tahap sebagai berikut: 

    Pre-Flight dimulai dengan penumpang pesawat udara yang 

telah melakukan reservasi menuju bandar udara, 

selanjutnya melakukan proses check in, lalu menuju 

lounge (ruang tunggu) di terminal keberangkatan, 

kemudian boarding (naik ke pesawat)  

    In-Flight proses penerbangan (yang melibatkan pilot dan co-

pilot, cabin crew) 

    Post- mendarat di bandar udara tujuan, proses penurunan 
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Flight penumpang dan bagasi hingga proses pengambilan 

bagasi di Terminal Kedatangan dan memfasilitasi 

penumpang ke luar area bandar udara 

   Untuk mempertegas dan memperjelas analisis keterkaitan antara 

kegiatan ground handling dengan jasa kebandarudaraan tersebut 

maka dapat dilihat berdasarkan aplikasi model input – process – 

out put sebagai berikut:

10

 

    INPUT ----� PROCESS ----� OUTPUT 

    Aircraft 

Airline 

Airport 

SDM 

Pax 

Baggage 

Cargo + Pos 

GSE 

Passanger Handling 

Baggage Handling 

Cargo Handling 

Aircraft Handling 

Documentation 

on time performance 

Punctually 

Economy for Company  

    ^ ^ ^ 

    FEED BACK 

     

Keterangan: 

Mengacu kepada model input – process – output tersebut, 

terdapat tiga komponen utama penyelenggaraan bisnis 

penerbangan dapat berjalan yaitu: 

- perusahaan penerbangan (airlines) 

- bandar udara (airport) 

- passanger 

Kegiatan ground handling dapat dilaksanakan jika ada 

ketiganya dan dua komponen yang sangat terkait secara 

langsung adalah perusahaan penerbangan dan bandar 

udara 
 

    

                                                 
10 Suharto Abdul Majid & Eko Probo DW, op.cit., hlm. 20-21. 
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Berdasarkan uraian rangkaian proses tersebut jelas membuktikan 

bahwa apabila dilihat dari sisi kebutuhan reguler setiap frekuensi 

dilakukannya proses kegiatan angkutan udara maka setiap jasa 

kebandarudaraan tentu dibarengi atau ditindaklanjuti dengan jasa 

ground handling selaku jasa terkait dengan bandar udara 

sebagimana tabel berikut: 

Jasa Kebandarudaraan --� Keterangan 

Layanan Pendaratan � harus ditindaklanjuti jasa 

ground handling 

Layanan Lepas Landas � harus ditindaklanjuti jasa 

ground handling 

Layanan Manuver � ditindaklanjuti jasa ground 

handling jika diperlukan 

Layanan Parkir � harus ditindaklanjuti jasa 

ground handling 

Layanan Penyimpanan Pesawat 

Udara 

� pelaksanaannya didukung 

jasa ground handling 

Layanan Terminal Penumpang, 

Kargo dan Pos 

� pelaksanaannya didukung 

jasa ground handling 

Layanan fasilitas elektronika, listrik, 

air, dan instalasi limbah buangan; 

dan  

lahan untuk bangunan, lapangan, 

dan industri serta gedung atau 

bangunan yang berhubungan 

dengan kelancaran angkutan udara 

-- 

 

   Atas dasar hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jasa 

ground handling bukan merupakan jasa pelengkap (komplemen) 

dan/atau supplemen namun wajib ada karena eksistensi proses 

penerbangan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya jasa ground 

handling. Hal tersebut menunjukkan bahwa jasa ground handling 

dan jasa kebandarudaraan merupakan jasa dalam satu rangkaian 

yang saling mendukung. 
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   (3) Aspek Pelaksanaan 

− Sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian antara PT 

Execujet Indonesia dengan PT Angkasa Pura I (Persero) bahwa 

ruang lingkup hak eksklusif yang diberikan kepada PT Execujet 

Indonesia antara lain meliputi: 

− Ground Handling: Marshalling, Block on-Block off, Aircraft 

Towing Services/Push Back Service, Aircraft Lavatory 

Service, Embarking-disembarking, Loading-unloading, 

Baggage and cabin service (porter), Aircraft Indoor 

Cleaning, Aircraft Potable Water Service, Ground / Auxilliary 

Power Unit Supply, Air Start Truck Support, Air 

Conditioning Units, Refuelling Services, Crew and Passenger 

Facilities. 

− Terminal Management: VIP Lounge and Meeting Room 

Facilities, On-site CIQ Services, Flight Plan and 

Meteorological Services. 

− Property Management: Line Maintenance 

− Passenger and Crew Land Transportation 

− Passenger and Crew Accomodation 

− Aircraft Security 

− Catering dan kegiatan-kegiatan tambahan lain yang 

disepakati antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT 

Execujet Indonesia 

− Bahwa ruang lingkup hak eksklusif tersebut sangat jelas telah 

mencakup seluruh kegiatan layanan jasa pre-flight dan/atau 

post-flight, terlebih lagi masih terdapat klasula: ”kegiatan-
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kegiatan tambahan lain yang disepakati antara PT Angkasa Pura 

I (Persero) dengan PT Execujet Indonesia” yang memiliki potensi 

potensi penguasaan kegiatan yang lebih luas lagi terkait 

dengan kegiatan layanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait 

dengan bandar udara 

− Akan tetapi dalam implementasinya kegiatan – kegiatan dalam 

ruang lingkup tersebut ternyata dikerjakan oleh penyedia jasa 

ground handling eksisting seperti:   

− PT Gapura Angkasa 

− PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk 

− PT Sari Rahayu Biomantara 

− PT Prathita Titian Nusantara 

− PT Enggang Angkasa Semesta 

− PT Suba Air Perdana 

Hal tersebut dikarenakan PT Execujet Indonesia baru 

mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan jasa terkait dengan 

bandara udara pada tanggal 18 Juni 2014 

  
Dengan demikian, unsur adanya ” Perjanjian yang bertujuan untuk 

menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian 

produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian 

produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam 

satu rangkaian langsung maupun tidak langsung ” TERPENUHI. 

 17.3 Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat 

  - Yang dimaksud dengan ”persaingan usaha tidak sehat’ adalah: 

” persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi 

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara 

tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ”  
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  -  Perilaku PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet Indonesia dalam 

rangka implementasi perjanjian kerja sama pengelolaan General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai telah 

mengakibatkan terkuasainya rangkaian produksi dan/atau pemasaran 

produk yang termasuk jasa kebandarudaraan dan jasa ground 

handling secara umum dan layanan tambahannya 

  - Penguasaan rangkaian produk jasa tersebut memiliki dampak 

persaingan karena bertentangan dengan peraturan perundangan 

(melawan hukum) dan menghambat persaingan usaha. 

   

”bertentangan dengan peraturan perundangan (melawan 

hukum)” karena: 

  - Berdasarkan ketentuan Pasal 245 UU Nomor 1 Tahun 2009 dinyatakan: 

” Besaran tarif jasa terkait pada bandar udara ditetapkan oleh penyedia 

jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan 

penyedia jasa ” 

  - Atas dasar ketentuan tersebut sangat jelas bahwa besaran tarif atau 

harga jasa ground handling dan layanan tambahannya didasarkan 

pada mekanisme pasar dimana ditentukan melalui mekanisme interaksi 

supply dan demand. Oleh karena itu, penetapan Standart Price List 

layanan jasa ground handling dan layanan – layanan tambahan lainnya 

secara sepihak oleh PT Execujet Indonesia (dengan persetujuan PT 

Angkasa Pura I (Persero)) jelas bertentangan dengan peraturan 

perundangan yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 2009) 

   ”menghambat persaingan usaha” karena: 

  - Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penetapan Standart 

Price List layanan jasa ground handling dan layanan – layanan 
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tambahan lainnya oleh  PT Execujet Indonesia (dengan persetujuan PT 

Angkasa Pura I (Persero)) jelas telah menghambat persaingan antar 

penyedia jasa ground handling untuk menawarkan harga yang lebih 

kompetitif terhadap pengguna jasa ground handling dan layanan – 

layanan tambahan lainnya.  

  - Hambatan persaingan semakin nyata manakala setiap pengguna jasa 

ground handling dan layanan – layanan tambahan lainnya di wilayah 

General Aviation Terminal Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai harus 

dilakukan melalui PT Execujet Indonesia untuk mendapatkan 

penawaran jasanya. 

  - Keberadaan PT Execujet Indonesia tersebut jelas justru telah 

mendistorsi pasar jasa ground handling dan layanan – layanan 

tambahan lainnya karena mengakibatkan terjadinya asimetris informasi 

baik bagi penyedia jasa maupun pengguna jasa ground handling dan 

layanan – layanan tambahan lainnya tersebut. 

  Dengan demikian, unsur ”mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat” TERPENUHI. 

 17.4 Mengakibatkan Kerugian  Masyarakat 

  - Masyarakat dalam hal ini ” pengguna jasa bandar udara ” dimana 

berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 240 UU Nomor 1 Tahun 2009 

dinyatakan:  

” Yang dimaksud dengan “pengguna jasa bandar udara” adalah 

setiap orang yang menikmati pelayanan jasa bandar udara 

dan/atau mempunyai ikatan kerja dengan bandar udara ” 

  - Atas dasar penjelasan ketentuan tersebut maka pengguna jasa bandar 

udara antara lain adalah: penyedia jasa angkutan udara (airlines) dan 
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penyedia jasa ground handling dan layanan – layanan tambahannya. 

Selanjutnya apabila pengguna jasa bandar udara tersebut lebih 

dikhususkan pada General Aviation Terminal Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai maka kerugiannya dapat direlevansikan berdasarkan 

dampak yang dialami penyedia jasa angkutan udara (airlines) dan 

penyedia jasa ground handling dan layanan – layanan tambahannya 

yang menikmati jasa dan/atau memiliki ikatan kerja dengan pengelola 

General Aviation Terminal tersebut. 

Berdasarkan keterangan para pelaku usaha penyedia jasa angkutan 

udara tidak berjadwal (charter) sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya bahwa pelaku usaha tersebut kehilangan pilihan yang 

kompetitif untuk mendapatkan layanan dan harga, padahal sebagian 

besar perusahaan tersebut telah memiliki kontrak jangka panjang atau 

kontrak reguler untuk layanan jasa ground handling. Bahkan 

berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa jenis 

penerbangan yang dilakukan tidak selalu merupakan privat jet namun 

dalam implementasinya PT Execujet Indonesia juga menerapkan atau 

menyamaratakan seluruh jenis penerbangan termasuk penerbangan 

madivec (pengobatan atau ambulan), survey atau angkutan 

penumpang perusahaan serta penerbangan untuk tujuan teknis seperti 

refueling. 

Di sisi pelaku usaha penyedia jasa ground handling, bahwa 

implementasi atau operasional General Aviation Terminal telah 

menutup kesempatan bagi pihaknya untuk melakukan persaingan dari 

aspek tingkat layanan maupun harga kepada pengguna jasa ground 

handling karena interaksinya terdistorsi oleh keberadaan PT Execujet 
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Indonesia  sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 

  - 
Atas dasar fakta tersebut jelas membuktikan adanya dampak kerugian 

bagi pengguna jasa bandar udara (dalam hal ini layanan  General 

Aviation Terminal Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai)  

  - 
Dengan demikian, dampak berupa ”mengakibatkan kerugian 

masyarakat” TERPENUHI. 

 

18. 

 

Pelanggaran Ketentuan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 

 18.1. Pelaku Usaha  

  - Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam kasus ini adalah PT 

Angkasa     Pura I (Persero) dan PT ExecuJet Indonesia. 

  -

  

Pemenuhan unsur ini telah dijelaskan dan uraikan pada analisis pelaku 

usaha sebelumnya sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian 

dari analisis unsur pasal ini. 

  - Dengan demikian, unsur pelaku usaha TERPENUHI. 

 18.1. Melakukan Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang 

dan/atau Jasa  

  - Penguasaan Pasar Jasa Kebandarudaraan oleh PT Angkasa Pura I 

(Persero) 

   a. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2009, apabila dilihat 

dari aspek fungsinya maka bandar udara berfungsi sebagai tempat 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan. (Vide, Pasal 195 UU Nomor 1 Tahun 2009) 

   b. Kegiatan pemerintahan di bandar udara meliputi:  

e. pembinaan kegiatan penerbangan; 

f. kepabeanan; 
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g. keimigrasian; dan  

h. kekarantinaan. 

   c. Kegiatan pengusahaan bandar udara terdiri atas:  

c. pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi pelayanan jasa 

pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri 

atas penyediaan dan/atau pengembangan:  

(5) fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas 

landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat 

udara;  

(6) fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan 

penumpang, kargo, dan pos;  

(7) fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah 

buangan; dan  

(8) lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta 

gedung atau bangunan yang berhubungan dengan 

kelancaran angkutan udara  

d. pelayanan jasa terkait bandar udara, meliputi: 

(4) jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan 

operasi pesawat udara di bandar udara, terdiri atas:  

− penyediaan hanggar pesawat udara;  

− perbengkelan pesawat udara;  

− pergudangan;  

− katering pesawat udara;  

− pelayanan teknis penanganan pesawat udara di 

darat (ground handling);  

− pelayanan penumpang dan bagasi; serta  
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− penanganan kargo dan pos.  

(5) jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan 

penumpang dan barang, terdiri atas:  

− penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;  

− penyediaan toko dan restoran; 

− penyimpanan kendaraan bermotor; 

− pelayanan kesehatan;  

− perbankan dan/atau penukaran uang; dan 6) 

transportasi darat.  

(6) jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi 

pengusahaan bandar udara, terdiri atas:  

− penyediaan tempat bermain dan rekreasi; 

− penyediaan fasilitas perkantoran; 

− penyediaan fasilitas olah raga; 

− penyediaan fasiltas pendidikan dan pelatihan; 

− pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan  

− periklanan. 

   d. Berdasarkan ketentuan Pasal 233 UU Nomor 1 Tahun 2009 diatur 

bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan untuk bandar udara yang 

diusahakan secara komersial diselenggarakan oleh Badan Usaha 

Bandar Udara setelah mendapat ijin dari Menteri. Sedangkan untuk 

pelayanan jasa terkait dengan bandar udara dapat diselenggarakan 

oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan 

hukum Indonesia. 

   e. Selanjutnya terkait dengan eksistensi PT Angkasa Pura I (Persero) 

dalam mengelola Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali, maka 
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harus dilihat secara historis dengan mendasarkan peraturan 

perundangan yang melekat mulai sejak pemberlakuan UU Nomor 

83 Tahun 1958 dimana berdasarkan peraturan perundangan 

tersebut, bandar udara hanya dapat dikelola oleh pemerintah, 

selanjutnya berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1992 dimana 

penyelanggaraan bandar udara untuk umum dan pelayanan 

navigasi penerbangan dilakukan oleh Pemerintah dan 

pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik 

negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku.  

   f. Kemudian pada tahun 1993, PT Angkasa Pura I (Persero) 

diberitugas oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola 

bandar udara sebagai berikut: (Vide, Putusan KPPU Nomor: 

22/KPPU-L/2007) 

- Ngurah Rai-Bali, 

- Polonia-Medan,  

- Juanda-Surabaya,  

- Hasanuddin-Makassar,  

- Sepinggan-Balikpapan,  

- Frans Kaisiepo-Biak,  

- Sam Ratulangi-Manado,  

- Adisutjipto-Yogyakarta,  

- Adisumarmo-Surakarta dan  

- Syamsuddin Noor-Banjarmasin  

   g. Atas dasar hal tersebut maka hingga saat ini PT Angkasa Pura I 

(Persero) menjadi pengelola tunggal Bandar Udara I Gusti Ngurah 
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Rai-Bali. 

   h. Dalam dugaan pelanggaran Pasal 17 UU Nomor 5 tahun 1999 ini, 

yang menjadi permasalahan bukanlah struktur pasar jasa 

kebandarudaraan di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai-Bali dimana 

PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki kekuatan monopoli 

(monopoly power), akan tetapi PT Angkasa Pura I (Persero) telah 

menyalahgunakan kekuatan monopoli dengan melakukan praktek 

monopoli (abuse of monopoly power) sebagai berikut: 

    - Pemberian Hak Monopoli hanya kepada PT Execujet 

Indonesia  

     Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa PT Angkasa  

Pura I (Persero) telah memberikan hak eksklusif untuk 

mengelola General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai tanpa melalui proses yang kompetitif. 

Hak eksklusif di General Aviation Terminal di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai tersebut antara lain meliputi kegiatan-

kegiatan jasa terkait dengan bandar udara sebagai berikut: 

− Ground Handling: Marshalling, Block on-Block off, Aircraft 

Towing Services/Push Back Service, Aircraft Lavatory 

Service, Embarking-disembarking, Loading-unloading, 

Baggage and cabin service (porter), Aircraft Indoor 

Cleaning, Aircraft Potable Water Service, Ground / 

Auxilliary Power Unit Supply, Air Start Truck Support, Air 

Conditioning Units, Refuelling Services, Crew and 

Passenger Facilities. 

− Terminal Management: VIP Lounge and Meeting Room 
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Facilities, On-site CIQ Services, Flight Plan and 

Meteorological Services. 

− Property Management: Line Maintenance 

− Passenger and Crew Land Transportation 

− Passenger and Crew Accomodation 

− Aircraft Security 

− Catering 

Atas dasar ruang lingkup hak eksklusif yang diberikan 

tersebut maka mengakibatkan terjadi penguasaan jasa 

kebandarudaraan oleh          PT Execujet Indonesia bahkan 

dalam implementasinya PT Execujet Indonesia diberikan 

kewenangan untuk memungut jasa-jasa utama 

kebandarudaraan seperti: 

- pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir 

pesawat udara  

- jasa terminal untuk pelayanan angkutan penumpang 

(handling General Aviation Terminal Fee) 

- Passanger Service Fee/Airport Tax/PJP2U (yang besarannya  

Rp. 100.000,- untuk domestik dan Rp. 210.000,- untuk 

internasional) 

    - Upaya Mengarahkan Penggunaan General Aviation Terminal 

di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

     Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan 

Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pelayanan General 

Aviation di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – 

Bali antara  PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Execujet 
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Indonesia antara lain diatur mengenai kewajiban PT Angkasa 

Pura I (Persero) sebagai berikut: 

      

Pasal 4 

Hak dan Kewajiban API (”PT Angkasa Pura I (Persero)”) 

 

3. Hak API (”PT Angkasa Pura I (Persero)”) 

........... 

4. Kewajiban API (”PT Angkasa Pura I (Persero)”) 

a. ............ 

b. ............ 

c. ............ 

d. Membantu mengarahkan Pesawat GA (General 

Aviation) untuk menggunakan fasilitas GA (General 

Aviation) Terminal  

................. 

     Sebagai implementasi perjanjian tersebut, maka pada tanggal 

30 Agustus 2013, President Director PT Angkasa Pura I 

(Persero) menginstruksikan kepada General Manager PT 

Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti 

Ngurah Rai-Bali yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

General Aviation Terminal siap dioperasikan mulai tanggal 1 

Oktober 2013 dan terhitung mulai tanggal tersebut semua 

unschedule-flight  dengan MTOW < 77 Ton wajib 

menggunakan General Aviation Terminal dan fasilitasnya. 

Sehubungan dengan itu, General Manager PT Angkasa Pura I 

(Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali 

diminta segera mengumumkan kepada para pengguna jasa. 

 (Vide, Surat PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: 

AP.I.S239/KB.03/2013/PD-B tanggal 30 Agustus 2013) 
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     Sebagai tindaklanjut maka pada tanggal 4 Oktober 2013, 

General Manager PT Angasa Pura I (Persero) Kantor Cabang 

Utama Bandar Udara Internasional Ngurah Rai PT Angkasa 

Pura I (Persero) mengeluarkan pemberitahuan kepada 

penyedia jasa Ground Handling, Trip Planning dan Operator 

Penerbangan yang pada pokoknya menyatakan: (Vide, Surat 

General Manager PT Angasa Pura I (Persero) Kantor Cabang 

Utama Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Nomor: 

AP.I.4934/OB.01/2013/GM.DPS-B tanggal 4 Oktober 2013) 

     ............. 

...., disampaikan kepada All Ground Handlers, Trip 

Planning dan Aircraft Operators mulai tanggal 10 

Oktober 2013 sebagai berikut: 

5. Kategori pesawat Irreguler Flight yang 

mengoperasikan penerbangan komersial dengan 

type B-737/900 ke bawah, untuk parkir dan 

melaksanakan loading/unloading di apron selatan. 

6. PT ExecuJet Indonesia telah bekerja sama dengan PT 

Angkasa Pura I untuk mengoperasikan ground 

handling irregular flight yang mengoperasikan 

penerbangan komersial, oleh karena itu 

pengoperasian semua kegiatan ground handling di 

apron selatan merupakan tanggung jawab PT 

ExecuJet Indonesia. 

7. .......... 

8. .......... 

 

      

  - Penguasaan Pasar Jasa Ground Handling dan layanan tambahan di 

General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali. 

   a. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa PT Execujet 
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Indonesia diberikan hak eklusif untuk mengelola General Aviation 

Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali, dengan 

kegiatan meliputi: 

− Ground Handling: Marshalling, Block on-Block off, Aircraft 

Towing Services/Push Back Service, Aircraft Lavatory Service, 

Embarking-disembarking, Loading-unloading, Baggage and 

cabin service (porter), Aircraft Indoor Cleaning, Aircraft Potable 

Water Service, Ground / Auxilliary Power Unit Supply, Air Start 

Truck Support, Air Conditioning Units, Refuelling Services, Crew 

and Passenger Facilities. 

− Terminal Management: VIP Lounge and Meeting Room 

Facilities, On-site CIQ Services, Flight Plan and Meteorological 

Services. 

− Property Management: Line Maintenance 

− Passenger and Crew Land Transportation 

− Passenger and Crew Accomodation 

− Aircraft Security 

− Catering dan kegiatan-kegiatan tambahan lain yang disepakati 

antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Execujet 

Indonesia 

   b.  Dalam prakteknya, seluruh kegiatan ground handling secara umum 

dan layanan tambahannya yang terkait di General Aviation 

Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali dilakukan 

melalui PT Execujet Indonesia selaku pengelola tunggalnya. 

   
c. Bahwa selaku pengelola tunggal General Aviation Terminal di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali maka PT Execujet Indonesia 

mengeluarkan kebijakan sepihak terkait dengan Standar Harga 
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Pelayanan Jasa Ground Handling sebagai berikut: 

WEIGHT 

HANDLING 

GAT FEE 

(USD) 

PARKING  

PER 24 HAOURS 

(USD) 

Helicopter 500 80 

0 – 3.000 500 80 

3.001 – 6.500 775 100 

6.501 – 

11.000 

1.201 200 

11.001 – 

15.000 

1.862 250 

15.001 – 

30.000 

2.886 300 

30.001 – 

35.000 

3.752 450 

35.001 – 

45.000 

4.877 550 

45.001 – 

80.000 

6.828 850 

 

Note: 

US$ 2.500 surcharge untuk wide body aircraft dengan 

penumpang lebih dari 14 orang 

 

 

LANDING FEE 
INTERNATIONAL 

(USD) 

DOMESTIC 

(RP) 

0 – 10.000 70 105.300 

11.000 – 

15.000 

76 105.300 

16.000 – 

20.000 

84 105.300 
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20.000 – 

40.000 

168 210.600 

40.000 – 

80.000 

360 490.640 

 

Note: 

PJP2U (Passanger Service Fee/Tax) Apron Selatan 

Domestik (Rp. 100.000,-) dan Internasional (Rp. 210.000,-) 
 

 

ADDITIONAL / EXTRA 

SERVICES 
 (USD) 

Potable Water Service 175 per-occasion 

Toilet Cart Service 160 per-occasion 

GPU 270 per-hour 

Air Start Truck 270 per-hour 

Air Conditioning Unit 270 per-hour 

Flight Adinistration 35 per-hour 

Aircraft Steps 220 per-occasion 

Overflight Clearances 250 per-occasion 

Overflight Clearances 

Amendment 

200 per-occasion 

Hotel Pre-Arrangements 50 per-occasion 

Laundry Disbursement 

Charge 

50 per-occasion 

Aircraft Secutiry 250 (12 hours) 

Hotel Transport 250 per-trip 
 

    

d. 

 

Padahal berdasarkan alat bukti diketahui bahwa PT Execujet 

Indonesia baru mendapatkan ijin untuk menjalankan kegiatan 

ground handling pada tanggal 18 Juni 2014 sehingga dalam 
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implementasinya kegiatan ground handling tetap dilakukan oleh 

penyedia jasa ground handling yang eksisting atau telah 

beroperasi di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai-Bali, seperti: 

- PT Gapura Angkasa 

- PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk 

- PT Sari Rahayu Biomantara 

- PT Prathita Titian Nusantara 

- PT Enggang Angkasa Semesta 

- PT Suba Air Perdana 

   e Atas dasar fakta tersebut maka sangat jelas bahwa telah terjadi 

upaya monopolisasi jasa ground handling di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai dimana secara faktual terdapat beberapa pelaku usaha 

penyedia jasa ground handling dan layanan tambahannya namun 

akibat perilaku            PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT 

Execujet Indonesia telah mengakibatkan penguasaan jasa ground 

handling di General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai yang hanya dapat dilakukan melalui PT Execujet 

Indonesia. 

   
f. Dengan demikian, unsur ”Melakukan Penguasaan Atas Produksi 

dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa” TERPENUHI. 

 18.2 Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

  Praktek Monopoli 

Dampak terjadinya praktek monopoli yang dilakukan PT Angkasa Pura I 

(Persero) dan PT Execujet Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: 

  - 
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian 

praktek monopoli diartikan sebagai berikut: 

Pasal 1 angka 2              

UU Nomor 5 Tahun 

1999 
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” pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih 

pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya 

produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau 

jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan 

usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan 

umum ” 

  - 
Selanjutnya, pemusatan kekuatan ekonomi diartikan 

sebagai berikut:  

” penguasaan yang nyata atas suatu pasar 

bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha 

sehingga dapat menentukan harga barang dan atau 

jasa ” 

Pasal 1 angka 3              

UU Nomor 5 Tahun 

1999 

  - 
Berkaitan dengan analisis, fakta dan bukti terjadinya penguasaan nyata 

pada pasar bersangkutan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT 

Execujet Indonesia secara jelas telah diuraijabarkan dalam analisis 

terkait dengan unsur  ” Melakukan Penguasaan Atas Produksi dan/atau 

Pemasaran Barang dan/atau Jasa ” sehingga secara mutatis mutandis 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisis unsur ini. 

  - Selanjutnya berkaitan dengan pembuktian ”Apakah PT Execujet 

Indonesia memiliki kemampuan untuk menetapkan harga layanan 

ground handling dan layanan tambahan lain di General Aviation 

Terminal Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai? ” maka dapat dijawab 

berdasarkan fakta berikut: 

   a. PT Execujet Indonesia memiliki monopoly power, dimana kekuatan 

monopoli tersebut didapatkan berdasarkan perjanjian kerja sama 

pengelolaan General Aviation Terminal dengan PT Angkasa Pura I 
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(Persero). PT Angkasa Pura I (Persero) memberikan hak eksklusif 

kepada PT Execujet Indonesia untuk menjadi pengelola tunggal 

General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – 

Bali. 

   b. PT Execujet Indonesia menggunakan monopoly power yang 

dimilikinya untuk menaikkan harga secara tidak wajar, dimana 

kapasitas PT Execujet Indonesia sebagai pengelola tunggal General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali telah 

mendistorsi pasar jasa terkait dengan bandar udara sebagaimana 

telah diuraikan sebelumnya. 

  -  PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet Indonesia telah ” 

Menghambat Persaingan Usaha ” dan merugikan kepentingan umum 

   a. Pengadaan General Aviation Terminal Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai Mengabaikan Prinsip Competition for The Market karena tidak 

dilakukan melalui bidding sehingga berdampak lanjut pada harga 

yang dikenakan tidak kompetitif karena murni ditetapkan dengan 

pertimbangan keuntungan perusahaan semata. 

   b. Pengelolaan General Aviation Terminal Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai Telah Menghambat Pasar Jasa Ground Handling dan 

layanan tambahannya karena telah menimbulkan hambatan pasar 

(entry barrier) serta diskriminatif bagi pelaku penyedia jasa ground 

handling untuk bersaing mendapatkan konsumen secara bebas. 

   c Pengelolaan General Aviation Terminal jelas telah merugikan 

kepentingan umum dalam hal ini kepentingan konsumen selaku 

pengguna jasa kebandarudaraan dan jasa terkait dengan bandar 

udara dimana harga yang ditetapkan oleh PT Execujet Indonesia 
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sangat tinggi dan tidak sebanding dengan nilai tambah yang 

dibutuhkan konsumen. 

  Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

  - 
Yang dimaksud dengan ”persaingan usaha tidak sehat’ adalah: 

” persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi 

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara 

tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ”  

 

  - 
Dampak persaingan usaha tidak sehat akibat perilaku PT Angkasa Pura 

I (Persero) dan PT Execujet Indonesia terbukti dengan alasan dan fakta 

terkait dengan analisis pada butir: ”bertentangan dengan peraturan 

perundangan (melawan hukum)” serta alasan dan fakta terkait dengan 

analisis pada butir ”menghambat persaingan usaha” yang telah 

diuraikan sebelumnya sehingga secara mutatis mutandis menjadi satu 

kesatuan dengan analisis ini. 

  Merugikan Kepentingan Umum 

  Bahwa kepentingan umum dalam hal ini adalah konsumen dalam konteks 

pengguna jasa di wilayah General Aviation Terminal di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai dimana kerugian yang dialami para pengguna tersebut 

terkait dengan hilangnya pilihan penyedia jasa yang lebih kompetitif 

bahkan justru menanggung akibat adanya penetapan harga yang 

berlebihan (excessive price) padahal layanan yang diterima tidak ada 

perubahan signifikan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 

  -  Dengan demikian, unsur Mengakibatkan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat TERPENUHI. 

 

Kesimpulan 

19 Berdasarkan uraian fakta dan analisa tersebut maka Tim menyimpulkan bahwa 
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terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 

yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet Indonesia. 

 

57. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Angkasa Pura I) menyerahkan Kesimpulan Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (Vide bukti T29); --  

57.1 Pelaksanaan pemeriksaan dan inzage dalam perkara a quo tidak sesuai dengan 

asas peradilan yang adil dan tidak memihak, menurut Pasal 11 Keputusan 

Presiden RI Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (“Keppres No. 75/1999”) menekankan bahwa prinsip keadilan dan 

perlakuan yang sama harus dijunjung tinggi oleh anggota Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha dalam menjalankan tugasnya serta mematuhi tata tertib 

Komisi yang telah ditetapkan; --------------------------------------------------------  

57.2 Mengacu pada Pasal 11 Keppres 75/1999 jo Pasal 3 ayat (1) dan (2) Kode Etik 

KPPU, Anggota Komisi harus menjunjung tinggi asas keadilan dan perlakuan 

yang sama, melaksanakan nilai-nilai dasar, antara lain adil dan independen, 

serta harus dapat bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun 

dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) 

Perkom No. 1/2010; -------------------------------------------------------------------  

 

57.3 Acuan mengenai ‘bersikap adil’ seyogyanya harus juga merujuk kepada 

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 

02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode 

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“Kode Etik Hakim”), mengingat Anggota 

Komisi dalam konteks pemeriksaan perkara, memiliki sifat tugas dan 

kewenangan yang sama seperti hakim yaitu sebagai pemeriksa dan pemutus 

perkara; ----------------------------------------------------------------------------------  

57.4 Bahwa disamping harus menjunjung tinggi “asas keadilan” sebagaimana 

diuraikan diatas, berdasarkan ketentuan hukum acara perdata dan doktrin 

hukum yang berlaku, hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara 

haruslah memperlakukan pihak yang berperkara secara seimbang. 

Sebagaimana dijelaskan oleh DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya 

“Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori, Praktik, 

Teknik Membuat dan Permasalahannya”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti – 

Bandung 2009, menyatakan antara lain sebagai berikut: 

 

“Konkretnya, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). 

Konsekuensi logisnya dalam mengadili perkara perdata hakim tidak boleh 

melakukan suatu konklusi dasar dengan menerima keterangan dimana pada 

salah satu pihak dinyatakan benar tanpa pihak lainnya diberi kesempatan 

untuk menanggapi dan menyatakan pendapatnya.”       
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57.5 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Terlapor I menilai terdapat pelanggaran-

pelanggaran terhadap ketentuan tersebut yang terjadi selama proses 

pemeriksaan dalam perkara a quo maupun pada saat pemeriksaan berkas 

perkara (inzage). 

57.6 Dalam pemeriksaan Ahli Ine Minara Ruki pada 13 Januari 2015, seringkali 

salah satu Anggota Majelis memberikan pertanyaan yang mengarahkan dan 

menyudutkan yang seakan-akan meminta Ahli untuk menjawab sesuai 

preferensi jawaban dari Anggota Majelis tersebut. Beberapa momen tersebut 

tidak terangkum dalam BAP yang disiapkan oleh Panitera KPPU, namun 

demikian berdasarkan transkrip pembicaraan yang kami susun berdasarkan 

rekaman sidang pemeriksaan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

 

Pertanyaan Ketua 

Majelis Komisi 

Dari sisi pandangan Ahli, apabila seseorang 

pelaku usaha yang memiliki suatu investasi 

yang jumlahnya besar dan menyebabkan 

memiliki karakteristik sebagai essential 

facilities? Pilih mana satu perusahaan saja 

yang memanfaatkan itu atau beberapa 

perusahaan? Misalnya, rel kereta api 

dibangun oleh Pemerintah/Negara, berlaku 

sebagai perfect maximizing company, yang 

memilih perusahaan PT KAI saja untuk 

menyewa relnya atau membuka peluang untuk 

banyak perusahaan lain menyewa relnya? 

 

Jawaban Pengertian essential facility adalah proses 

produksi tidak mungkin dilakukan tanpa 

menggunakan input yang essential itu. 

Kemudian, seorang produsen otomotif… 

 

Pertanyaan Ketua 

Majelis Komisi 

 

Relnya Bu maksudnya… 

Jawaban Oh relnya. Kalau rel itu biasanya yang 

lakukan investasi adalah perusahaan kereta 

apinya… 

 

Pertanyaan Ketua 

Majelis Komisi 

Maaf Bu saya potong, maksudnya adalah 

investasi rel dibuat oleh Negara bukan 

melalui PT KAI tetapi rel dibuat sendiri oleh 

Negara lalu Negara menunjuk PT KAI 

sebagai perfect maximizing firm. Pilih mana 
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relnya dimanfaatkan oleh PT KAI atau ada 

perusahaan-perusahaan lain yang ikut 

menggunakan rel? 

 

Jawaban Saya kira tergantung dari apakah 

pengelolaan jasa kereta api di Negara itu 

diberikan eksklusif kepada satu seperti kita 

atau Jepang. Saya kira dari situ, Pak. 

 

Pertanyaan Ketua 

Majelis Komisi 

Tidak. Maaf, Bu, sesuai dengan pertanyaan 

saya tadi, Jepang berbeda, pilih mana tidak 

usah melihat kepada yang lain, pada kasus 

saya saja. Pilih mana? 

 

Jawaban Saya kira kalau dari rel, saya rasa ada 

peraturannya dan tidak bisa dipakai bebas 

oleh siapa saja. 

 

Pertanyaan Ketua 

Majelis Komisi 

Iya, saya tahu diatur. Given semuanya ada 

peraturannya. Pilih mana dari segi ekonomi? 

PT KAI atau semua perusahaan? 

 

Jawaban Dari segi essential facility, lebih dipilih 

jangka panjang dengan satu lebih aman, tidak 

banyak tapi tidak aman. 

 

Pertanyaan Ketua 

Majelis Komisi 

Saya rasa Ibu tahu mengenai prinsip ceteris 

paribus, semuanya bisa memberikan jangka 

panjang. Yang mana? Semua perusahaan A, 

B, dan C sama-sama memberikan jangka 

panjang dan memberikan keuntungan. 

 

Jawaban Dari segi essential facilities, ya tergantung 

dari karakteristik investasinya. 

 

Pertanyaan Ketua 

Majelis Komisi 

Ceteris paribus, Ibu. Semuanya tersedia, 

pilih mana? Bergantung pada satu 

perusahaan atau banyak perusahaan? 

 

Jawaban Ya tentu lebih banyak ya lebih dong, Pak. 

 

Pertanyaan Ketua Ya itu, sudah. Itu jawaban yang saya 
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Majelis Komisi tanyakan. Tolong dicatat. 

 

 

57.7 Sikap menekan oleh Anggota Majelis Komisi kembali dirasakan pada 

pemeriksaan Terlapor I pada 20 Januari 2015. Bahkan pada BAP Terlapor I, 

Terlapor I menyatakan mendapat tekanan dari Anggota Majelis Komisi dalam 

pemeriksaan ini. Berikut kutipan BAP tanggal 20 Januari 2015 untuk Terlapor 

I (diwakili oleh Robert Daniel Waloni): 

 

125 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Apakah dalam persidangan ini Saudara 

Terlapor I mendapatkan tekanan baik dari 

Majelis Komisi, Investigator, Terlapor 

maupun pihak lain? 

 

Jawaban Ya saya agak sedikit merasa memperoleh 

tekanan dari bapak Ketua Majelis Komisi. 

 

 

57.8 Dalam pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli yang lain, seringkali Anggota Majelis 

Komisi menyudahi/memotong keterangan Ahli dan Saksi ketika jawaban yang 

diinginkan Anggota Majelis Komisi telah diperoleh, padahal penjelasan dari 

Saksi/Ahli tersebut belum usai sehingga keterangan yang diperoleh menjadi 

bias. 

Keterangan Saksi General Manager Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai  

 

Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Pernahkah saudara melakukan survei terhadap 

kepuasan konsumen sehingga saudara 

mengetahui aspek kepuasan konsumen? 

 

Jawaban Survei tidak ada, tetapi mengambil complain 

system … 

 

Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Maksudnya saudara mengambil dari complain 

saja? Berarti disini anda berasumsi bahwa 

kalau tidak ada complaint berarti sudah puas? 

 

Jawaban  Tidak juga. Kita tidak hanya menunggu ada 

complain, tetapi memang melalui survei INACA 

dan survei se-Asia … 

 

Pertanyaan 

Majelis Komisi 

Maksudnya bagaimana saudara mengetahui 

kepuasaan konsumen apabila tidak ada survei 
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terhadap konsumen?...Bagaimana? 

 

 

57.9 Terlapor I juga menyesalkan tidak dibukanya BAP Penyelidikan oleh Majelis 

Komisi pada saat pemeriksaan berkas perkara (inzage). Selayaknya proses 

pemeriksaan dokumen yang terjadi pada hukum acara pidana, seluruh dokumen 

terkait penyelidikan akan dibuka dihadapan hakim dan terdakwa. Hal ini sangat 

penting bagi Terlapor I untuk mendapatkan gambaran seutuhnya terhadap 

fakta-fakta yang telah didapatkan tim Investigator atau tim KPPU lainnya 

selama proses penyelidikan.  

57.10 Alangkah tidak adilnya apabila Terlapor I dilarang menyaksikan berkas-berkas 

pada saat penyelidikan hanya karena alasan proses penyelidikan berbeda 

dengan proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini, KPPU dapat dengan 

mudah memilah-milah fakta/informasi yang menguatkan dirinya dan dapat 

dengan mudah mengacuhkan/membuang fakta/informasi yang bertentangan 

dengan dalil-dalil yang akan mereka ajukan. Hal ini tentunya merugikan 

kepentingan hukum Terlapor I untuk mendapatkan bahan yang cukup dan 

berimbang untuk menyusun pembelaan. 

57.11 Disamping itu, Majelis Komisi juga telah sangat membatasi pertanyaan yang 

akan diajukan kepada Terlapor I, dengan hanya membatasi kuasa hukum 

Terlapor I untuk dapat mengajukan pertanyaan sebatas 1 (satu) pertanyaan saja 

kepada Terlapor I pada saat persidangan dengan agenda mendengar keterangan 

Terlapor I. Hal ini jelas-jelas menghalangi hak Terlapor I untuk 

mengungkapkan fakta yang sesungguhnya yang sangat penting untuk digali 

dan diperiksa dalam rangka membuat putusan.  

57.12 Tim investigator telah mendefinisikan pasar bersangkutan secara keliru, tidak 

akurat dan menyesatkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999, yang 

dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah sebagai berikut: 

 

“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau 

daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang 

sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.” 

 

57.13 Pasar bersangkutan juga seharusnya didefinisikan sesuai dengan ketentuan di 

Peraturan KPPU No. 3 tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 

10 UU No. 5/1999 (“Pedoman Pasar Bersangkutan”), yang berbunyi: 

 

“Definisi pasar bersangkutan merupakan tahapan awal dari analisis 

persaingan usaha yang penerapannya dilakukan secara kasus per kasus. 

Proses pembuktian dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 pada 

umumnya diawali dengan penetapan definisi produk dan Pasar 

Bersangkutannya. Melalui penerapan pasar bersangkutan, dapat diperoleh 
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informasi serta ukuran yang jelas mengenai pasar, pelaku usaha yang terlibat 

serta dampak anti persaingan dari setiap dugaan pelanggaran UU No. 

5/1999.” 

57.14 Pedoman Pasar Bersangkutan menyatakan bahwa ada dua aspek dalam 

penentuan pasar bersangkutan, yaitu produk dan geografis. Kami mengutip dari 

halaman 14 Pedoman Pasar Bersangkutan sebagai berikut: 

 

“Secara umum, berdasarkan pendekatan universal pasar bersangkutan 

memiliki dua aspek utama, yaitu produk dan geografis (lokasi). Atas dasar dua 

aspek inilah kemudian Pasar Bersangkutan ditetapkan dalam kasus-kasus 

persaingan usaha”.   

 

57.15 Pedoman Pasar Bersangkutan pada halaman 10 dan 11 selanjutnya menyatakan 

sebagai berikut: 

 

Pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk 

tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari 

produk tersebut. Produk lain menjadi substitusi sebuah produk jika 

keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari 

produk tersebut. 

Pasar Geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha dapat 

meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau 

tanpa kehilangan konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha 

lain di luar wilayah tersebut. Hal ini antara lain terjadi karena biaya 

transportasi yang harus dikeluarkan konsumen tidak signifikan, sehingga tidak 

mampu mendorong terjadinya perpindahan konsumsi produk tersebut.  

 

57.16 Berdasarkan uraian di atas, Investigator seharusnya terlebih dahulu 

menganalisis dan mendefinisikan pasar bersangkutan secara tepat dan benar, 

baik untuk produk dan geografis (territory).  

 

57.17 Lebih lanjut, halaman 13-14 Pedoman Pasar Bersangkutan menyatakan bahwa: 

“..Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan, diantaranya dilakukan 

melalui pendekatan yang menggunakan elastisitas permintaan dan 

penawaran…”  

Dalam perkembangan yang terjadi, pendekatan terhadap elastisitas 

permintaan dan penawaran dapat dilakukan melalui analisis preferensi 

konsumen, dengan menggunakan parameter utama sebagai alat pendekatan 

(proxy), yaitu harga, karakter, dan kegunaan (fungsi) produk.” 

57.18 Tim Investigator pada Paragraf 5 dari LDP menyimpulkan bahwa pasar 

bersangkutan pada perkara ini adalah pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan 

pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara (ground handling secara umum dan 
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layanan-layanan tambahannya yang terkait) untuk penerbangan komersial tidak 

berjadwal (Irregular Flight) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar, 

Propinsi Bali. 

57.19 Terkait dengan pasar produk, Tim Investigator telah keliru dalam 

mengidentifikasi dan mendefinisikan layanan jasa yang menjadi objek perkara 

a quo. Tim Investigator menyebutkan adanya layanan Jasa Kebandarudaraan 

dan Jasa Terkait Bandar Udara untuk penerbangan komersial tidak berjadwal 

(irregular flight). Terminologi penerbangan komersial tidak berjadwal 

(irregular flight) sebagaimana Tim Investigator sampaikan tidak dikenal dalam 

peraturan terkait penerbangan di Indonesia. UU No. 1/2009 secara tegas dan 

jelas hanya membagi 2 (dua) jenis kegiatan pengangkutan udara, yaitu: 

a. Angkutan udara niaga; dan 

b. Angkutan udara bukan niaga (non-niaga). 

57.20 Angkutan udara niaga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu angkutan udara niaga 

berjadwal dan tidak berjadwal. Terkait dengan konteks regularity, penerbangan 

udara niaga berjadwal dalam keadaan tertentu dapat melaksanakan irregular 

flight, seperti extra flight. 

57.21 Dengan demikian, UU No. 1/2009 tidak mengenal terminologi penerbangan 

komersial tidak berjadwal (irregular flight) dan hanya mengenal pembagian 

jenis angkutan udara niaga sebagaimana di atas. Ketidaakuratan dalam 

mengidentifikasi jenis angkutan udara dalam UU No. 1/2009, menunjukkan 

Tim Investigator belum memahami secara benar dan menyeluruh jenis-jenis 

kegiatan angkutan udara beserta layanan terkaitnya 

57.22 Lebih jauh, pendefinisian pasar produk yang dilakukan oleh KPPU dalam 

perkara a quo adalah keliru karena menganggap pasar pelayanan (i) Jasa 

Kebandarudaraan dan (ii) pasar pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara 

merupakan satu pasar produk yang sama dan juga keliru karena menganggap 

jasa-jasa dalam jasa kebandarudaraan sebagai satu pasar yang sama dan jasa-

jasa dalam jasa terkait dengan bandar udara sebagai satu pasar produk yang 

sama. 

57.23 Kedua pasar pelayanan jasa tersebut tersebut (pasar Jasa Kebandarudaraan dan 

pasar pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara) pada faktanya memiliki 

karakteristik dan fungsi yang sangat berbeda. Dari sisi regulasi, Pasal 232 ayat 

(2) dan (3) UU No. 1/2009 secara tegas menyatakan perbedaan kedua layanan 

jasa tersebut sebagai berikut: 

 

2) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, 

barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau 

pengembangan: 
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a. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, 

manuver parkir dan penyimpanan pesawat udara. 

b. Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, 

kargo, dan pos. 

c. Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan 

d. Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung 

atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan 

udara.” 

 

3) Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: 

a. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi 

pesawat udara di bandar udara, terdiri atas …. 

b. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang 

dan barang, terdiri atas … 

c. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan 

bandar udara, terdiri atas …” 

 

57.24 Selain perbedaan dari sisi regulasi, terdapat pula perbedaan dari sisi subjek 

hukum penyedia layanan kedua jasa tersebut. Berdasarkan Pasal 233 ayat (1) 

UU No. 1/2009, pelayanan jasa kebandarudaraan diselenggarakan oleh: 

a. Badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diusahakan secara 

komersial; dan  

b. Unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum 

diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab 

kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah.  

 

57.25 Sedangkan penyediaan Jasa Terkait Bandar Udara, menurut Pasal 233 ayat (4) 

UU No. 1/2009, dapat dilaksanakan oleh: 

a. Orang perseorangan warga negara Indonesia; dan/atau  

b. Badan hukum Indonesia. 

57.26 Dengan demikian, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dan hakiki antara 

(i) pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan (ii) pelayanan Jasa Terkait Bandar 

Udara yang membuat kedua pasar pelayanan tersebut seharusnya demi hukum 

berada dalam pasar produk yang berbeda. 
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57.27 Lebih lanjut, menurut Pasal 232 UU No. 1/2009, pelayanan Jasa Terkait 

Bandar Udara meliputi 3 (tiga) sub-pelayanan jasa, yang masih terbagi atas 

sub-sub pelayanan jasa sebagai berikut: 

a. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara 

di bandar udara, terdiri atas: 

i. Penyediaan hanggar pesawat udara; 

ii. Perbengkelan pesawat udara; 

iii. Pergudangan; 

iv. Katering pesawat udara; 

v. Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground 

handling); 

vi. Pelayanan penumpang dan bagasi; 

vii. Penanganan kargo dan pos. 

b. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan 

barang, terdiri atas: 

i. Penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel; 

ii. Penyediaan toko dan restoran; 

iii. Penyimpanan kendaraan bermotor; 

iv. Pelayanan kesehatan; 

v. Perbankan dan/atau penukaran udang; 

vi. Transportasi darat 

c. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar 

udara, terdiri atas: 

i. Penyediaan tempat bermain dan rekreasi; 

ii. Penyediaan fasilitas perkantoran; 

iii. Penyediaan fasilitas olahraga; 

iv. Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan; 

v. Pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; 
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vi. Periklanan. 

57.28 Perlu kami tegaskan bahwa jasa-jasa dalam Jasa Kebandarudaraan tidaklah 

saling bersubstitusi. Sebagai ilustrasi, jasa penyediaan dan/atau pengembangan 

fasilitas pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver parkir dan penyimpanan 

pesawat udara tidak bersusbtitusi dengan jasa penyediaan dan/atau 

pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, 

dan pos. Oleh karena itu, satu pelaku usaha yang menjadi mitra usaha Terlapor 

I di satu jenis jasa kebandarudaraan tidak bersaing dengan mitra usaha di jenis 

jasa kebandarudaraan yang lain.  

57.29 Selanjutnya perlu kemi tegaskan juga bahwa jasa-jasa dalam Jasa Terkait 

Bandar Udara pun tidak saling bersubstitusi. Sebagai ilustrasi, jasa 

perbengkelan pesawat udara tentunya tidak bersubstitusi dengan jasa 

penyediaan hanggar pesawat udara. Oleh karena itu, sebagai analogi, satu 

pelaku usaha yang menjadi mitra usaha Terlapor I di jasa perbengkelan 

pesawat udara tidak bersaing dengan mitra usaha di jasa penyediaan hanggar 

pesawat udara. Begitu pula dengan Jasa Terkait Bandar Udara lainnya. 

57.30 Jasa ground handling sendiri hanya sebagian dari keseluruhan pelayanan jasa 

terkait bandar udara di dalam kegiatan pengusahaan di bandar udara. Terkait 

dengan jasa ground handling, pada praktiknya terdapat 2 (dua) jenis 

“penyedia” jasa ground handling, yaitu pihak yang menyediakan jasa ground 

handling secara riil, atau biasa  disebut ground handling company, dan pihak 

yang mewakili airlines/air charterer/private jet untuk mengurus segala 

kepentingan mereka di bandar udara tersebut, yang umum disebut ground 

handling agent. Ground handling company dapat bertindak sebagai ground 

handling agent namun ground handling agent belum tentu memiliki kapasitas 

dan dapat bertindak sebagai ground handling company. 

57.31 Dengan merujuk pada ruang lingkup jasa-jasa tersebut di atas, maka 

pendefinisian pasar produk oleh Tim Investigator terlalu luas dan tidak 

mencerminkan persaingan yang sesungguhnya baik di pasar pelayanan Jasa 

Kebandarudaraan maupun pasar pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara. 

57.32 Dengan demikian, pesaing pengelola GAT di Bandar Udara Internasional I 

Gusti Ngurah Rai bukanlah penyedia jasa ground handling di Bandar Udara 

Internasional I Gusti Ngurah Rai melainkan pengelola GAT yang berada di 

luar wilayah teritorial Indonesia. Dengan demikian, pendefinisian Pasar 

Geografis oleh Tim Investigator terlalu sempit dan tidak mencerminkan 

persaingan yang sesungguhnya baik di pasar pelayanan jasa kebandarudaraan 

maupun pasar pelayanan jasa terkait bandar udara. 

57.33 Berdasarkan penjelasan diatas, definisi atas pasar produk dalam analisis pasar 

bersangkutan dalam perkara a quo, dimana tim Investigator KPPU begitu 

saja menganggap sama pasar pelayanan jasa kebandarudaraan dan pasar 

pelayanan jasa terkait bandar udara, adalah sangat keliru. Hal ini 

mengakibatkan analisa tim Investigator dalam memutus perkara ini, termasuk 
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dalam menentukan: (i) cakupan produk yang masuk dalam pasar produk 

bersangkutan, (ii) cakupan geografis dalam kasus terkait, (iii) pihak-pihak 

terlapor, (iv), pihak-pihak saksi, (v) pihak-pihak pesaing, (v) pihak-pihak yang 

dirugikan, (vi) bentuk dan besaran kerugian yang diderita oleh pihak-pihak 

yang dirugikan sebagai dampak dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat yang dilakukan akan menjadi tidak akurat karena didasarkan atas 

definisi pasar bersangkutan yang tidak jelas dan tidak valid. Sebagai contoh, 

dengan menyimpulkan bahwa kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II telah 

mengakibatkan terjadinya penguasaan jasa kebandarudaraan oleh Terlapor II 

(halaman 43 LDP), padahal Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I dan 

Terlapor II hanya untuk pengoperasian terminal pada GAT sedangkan jasa 

kebandarudaraan lainya tidak menjadi objek perjanjian kerjasama. 

57.34 Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan nyata 

bahwa definisi pasar produk bersangkutan yang didalilkan oleh Tim 

Investigator dalam perkara a quo adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali. 

57.35 Dalam LDP, Tim Investigator telah membatasi pasar geografis untuk kasus ini 

yaitu Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar, Propinsi Bali, khususnya 

wilayah apron selatan dimana terdapat GAT, dilihat dari perspektif cakupan 

pelayanan, konsumen yang menjadi target dari GAT di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai juga menyasar private jet yang parkir di GAT yang berada di 

kawasan regional Asia dan Australia. Hal ini didukung dari keterangan 

Terlapor II yang menyatakan bahwa banyak pemilik private jet orang yang 

lebih memilih untuk memarkirkan pesawat jet mereka di Singapura atau 

Malaysia yang memiliki terminal GAT dan tidak parkir di bandara di Indonesia 

yang belum memiliki GAT.  

57.36 Pedoman Pasar Bersangkutan telah menyatakan dengan jelas, bahwa definisi 

pasar bersangkutan adalah langkah awal untuk analisis persaingan usaha. 

Jika ada kesalahan dalam menetapkan pasar bersangkutan pada tahap awal 

analisis persaingan usaha, maka analisis dan kesimpulan yang didasarkan pada 

definisi yang salah adalah keputusan yang cacat dan tidak dapat diandalkan. 

57.37 Pendefinisian pasar bersangkutan dengan tepat itu penting untuk menentukan 

ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 14 atau 17 UU No. 5/1999. 

Karena pasar bersangkutan telah salah ditentukan pada LDP, maka analisis dan 

kesimpulan yang disusun oleh Tim Investigator tidak dapat digunakan sebagai 

alat dukung atas dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 yang dituduhkan kepada 

Terlapor I. 

57.38 Terlapor I memiliki kewenangan yang sepenuhnya dimilikinya dalam kegiatan 

pengusahaan bandar udara I Gusti Ngurah Rai dan telah melaksanakan 

kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

berdasarkan Pasal 232 dan 233 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (“UU No. 1/2009”), kegiatan pengusahaan bandar udara terdiri 

atas (i) pelayanan jasa kebandarudaraan dan (ii) pelayanan jasa terkait bandar 
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udara. Jasa kebandarudaraan dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar 

Udara (“BUBU”) untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial 

setelah memperoleh izin dari Menteri Perhubungan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

57.39 Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero) (“PP N0. 5/1992”), Terlapor I diserahi tugas 

dan kewajiban oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan penguasaan dan oleh 

karena itu mempunyai hak, kewenangan serta tanggung jawab atas pengurusan 

dan pengusahaan bandar udara, baik selaku pemilik atau selaku pengelola 

fasilitas-fasilitas yang tersedia pada bandar udara.  

Bunyi lengkap Pasal 2 PP No. 5/1992 sebagai berikut: 

 

1) Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk peningkatan: 

a. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan jasa bandar 

udara; 

b. Perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan bandar udara. 

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) Perusahaan Perseroan (PERSERO) melakukan kegiatan: 

a. Usaha penyediaan, pengusahaan dan pengembangan jasa 

bandar udara untuk angkutan penumpang, pos, barang, hewan 

dan tanaman; 

b. Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan 

perusahaan. 

 

57.40 Berkaitan dengan hak, kewenangan dan tanggung jawab tersebut, Terlapor I 

juga dapat menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan berupa:  

 

d. Pembinaan bandar udara untuk angkutan umum penumpang, kargo, dan 

pos; 

e. Perencanaan dan pengembangan pelabuhan udara; dan 

f. Pengusahaan dan pengembangan jasa-jasa serta pemeliharaan 

pelabuhan udara. 

57.41 Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, terdapat 13 (tiga belas) bandar udara 

di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia yang dikelola oleh Terlapor I sebagai 

Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang merupakan kepanjangan tangan 
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Pemerintah yang khusus dibentuk untuk menyelenggarakan jasa 

kebandarudaraan. Adapun ketiga belas bandar udara tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar; 

b. Bandar Udara Juanda, Surabaya; 

c. Bandar Udara Internasional Hasanuddin, Makasar; 

d. Bandar Udara Internasional Sepinggan, Balikpapan; 

e. Bandar Udara Frans Kaisiepo, Biak; 

f. Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado; 

g. Bandar Udara Internasional Adi Sutjipto, Yogyakarta; 

h. Bandar Udara Adi Soemarmo, Surakarta; 

i. Bandar Udara Internasional Lombok, Praya;  

j. Bandar Udara Pattimura, Ambon; 

k. Bandar Udara El Tari, Kupang; 

l. Bandar Udara Ahmad Yani, Semarang; dan 

m. Bandar Udara Syamsudin Noor, Banjarmasin. 

 

57.42 Dikaitkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara (“UU No. 19/2003”), maksud dan tujuan pendirian Terlapor I antara 

lain menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang 

banyak, serta menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan 

berdaya saing kuat. 

57.43 Dalam menyediakan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum 

guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan 

ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang dan/atau kargo dan pos, 

khususnya jasa penunjang Bandar Udara, Terlapor I mengacu kepada UU No. 

1/2009 dan PP N0. 5/1992. 

57.44 Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 1/2009, Terlapor I yang merupakan 

Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) sekaligus juga BUBU dapat melaksanakan pengusahaan jasa 

kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.  
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57.45 Berdasarkan Pasal 232 ayat (2) UU No. 1/2009, jasa kebandarudaraan meliputi 

pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas 

penyediaan dan/atau pengembangan: 

a. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, 

parkir, dan penyimpanan pesawat udara;  

b. Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos; 

c. Fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan; dan  

d. Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan 

yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. 

57.46 Sedangkan untuk jasa terkait bandar udara, sebagaimana diatur dalam Pasal 

pasal 232 ayat (3) UU No. 1/2009, meliputi pelayanan: 

a. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di 

bandar udara, terdiri atas: 

i. Penyediaan hanggar pesawat udara; 

ii. Perbengkelan pesawat udara; 

iii. Pergudangan; 

iv. Katering pesawat udara; 

v. Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground 

handling); 

vi. Pelayanan penumpang dan bagasi; dan 

vii. Penanganan kargo dan pos. 

 

b. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, 

terdiri atas : 

i. Penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel; 

ii. Penyediaan toko dan restoran; 

iii. Penyimpanan kendaraan bermotor; 

iv. Pelayanan kesehatan; 

v. Perbankan dan/atau penukaran uang; dan 

vi. Transportasi darat. 
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c. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar 

udara, terdiri atas : 

i. Penyediaan tempat bermain dan rekreasi; 

ii. Penyediaan fasilitas perkantoran; 

iii. Penyediaan fasilitas olah raga; 

iv. Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan; 

v. Pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan 

vi. Periklanan. 

 

57.47 Berkenaan dengan kewenangan Terlapor I dalam melakukan kerjasama bandar 

udara, hal in sama sekali tidak dapat dilepaskan dari Pasal 233 ayat (1) UU No. 

1/2009 jo. Pasal 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang 

Kebandarudaraan (“PP No. 70/2001”) yang pada prinsipnya menentukan 

bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan merupakan tanggung jawab dari 

BUBU yang tidak dapat dialihkan. Namun demikian, dalam melaksanakan 

kegiatannya, BUBU dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain 

sepanjang pihak lain tersebut memiliki kemampuan dan kompetensi 

dalam melakukan pelayanan jasa kebandarudaraan. 

  

Bunyi lengkap Pasal 30 dan 31 PP No. 70/2001 sebagai berikut: 

 

Pasal 30 

1) Dalam penyelenggaraan bandar udara umum, Badan Usaha 

Kebandarudaraan dapat mengikutsertakan Pemerintah Propinsi, 

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia lainnya melalui 

kerja sama. 

2) Kerja sama Badan Usaha Kebandarudaraan dengan Pemerintah Propinsi 

dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) harus dilakukan secara menyeluruh dan bersifat nasional. 

3) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

Badan Usaha Kebandarudaraan harus memperhatikan kepentingan umum 

dan saling menguntungkan. 

4) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Menteri. 

  

Pasal 31 
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1) Kerja sama dalam penyelenggaraan bandar udara umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan untuk kegiatan: 

a. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk 

kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir 

dan penyimpanan pesawat udara; 

b. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas 

terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan 

pos; 

c. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas 

elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan; 

d. penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta 

gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran 

angkutan udara; 

e. penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang 

berkaitan dengan kebandarudaraan; dan 

f. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa 

kebandarudaraan. 

2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan 

untuk satu jenis kegiatan atau lebih sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

57.48 Saksi Israful Hayat dari Kementerian Perhubungan yang dihadirkan oleh 

Majelis Komisi dalam pemeriksaan tanggal 10 Desember 2014 telah 

menegaskan pula bahwa dalam pengusahaan jasa kebandarudaraan, BUBU 

dapat bekerja sama dengan dengan pihak swasta. Menurut keterangan Saksi 

Israful Hayat, dalam konteks yang menjadi BUBU adalah BUMN, 

Kementerian Perhubungan tidak mengatur kerjasama business-to-business 

tersebut dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada aturan internal 

BUMN tersebut. 

57.49 Sejalan dengan kewenangan yang telah diberikan peraturan perundang-

undangan tersebut di atas, Terlapor I telah menerbitkan ketentuan internal yaitu 

Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.88/KB.03/2011 

tentang Kegiatan Komersial dan Pengembangan Usaha di Lingkungan PT. 

Angkasa Pura I (Persero) (“Kepdir Terlapor I No. 88/2011”) yang di 

dalamnya diatur mekanisme kerjasama antara Terlapor I dengan pihak ketiga 

(mitra usaha/mitra strategis), termasuk mekanisme untuk penunjukan langsung 

satu mitra usaha. 

57.50 Perlu diperhatikan bahwa meskipun ada kerjasama dengan mitra usaha, 

tanggung jawab atas pelayanan kebandarudaraan masih tetap di bawah hak dan 

wewenang BUBU dan, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Perjanjian 

antara BUBU dengan pihak ketiga tidak dapat mengalihkan kewenangan yang 
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diberikan kepada BUBU. Hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Israful Hayat 

dari Kementerian Perhubungan sebagaimana kami kutip dalam BAP tanggal 10 

Desember 2014 sebagai berikut: 

 

7 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Apakah kerjasama tadi tidak berarti 

memindahkan subjek dari izin tadi? 

 

Jawaban Iya. Dalam ketentuan di Bidang 

Penerbangan, Pengelola Bandar Udara 

(Badan Usaha Bandar Udara/BUBU atau 

Unit Penyelenggara Bandar Udara/UPBU) 

dalam mengusaha “Jasa 

Kebandarudaraan” yang merupakan 

“Core Bisnis”, melakukan kerjasama 

dengan Pihak Swasta lain, tidak boleh 

memindahkan “Subjek Hukum” sebagai 

“Pemegang Izin Badan Usaha Bandar 

Udara (BUBU)” atau sebagai “Pemegang 

penetapan sebagai Unit Penyelenggara 

Bandar Udara (UPBU)”. 

 

 

57.51 Perjanjian kerjasama antara BUBU dan pihak ketiga melahirkan hak dan 

kewajiban yang mengikat kedua belah pihak dan diatur dalam perjanjian 

tersebut. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada kewenangan yang lahir, 

diciptakan, dan/atau dialihkan dalam suatu perjanjian. 

 

57.52 Ahli Nindyo Pramono secara tegas menyatakan bahwa: (a) hanya hak dan 

kewajiban yang lahir dari perjanjian; dan (b) kewenangan hanya dapat 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Berikut kami kutip BAP 

tanggal 7 Januari 2015 sebagai berikut: 

 

19 Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah perjanjian yang dibuat suatu PT 

BUMN dengan PT X itu menimbulkan 

suatu wewenang atau hanya menimbulkan 

hak dan kewajiban? 

 

Jawaban Hanya menimbulkan hak dan kewajiban. 

Misal untuk perjanjian membuat gedung 

BUMN oleh kontraktor, maka itu tidak ada 

pelimpahan wewenang, hanya kewajiban 

membuat gedung. Tetapi apa yang ada 
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dalam perjanjian kita berbicara prestasi 

dan kontra prestasi. Yang jadi hak saya 

adalah bangunan itu, yang jadi kewajiban 

saya adalah membayar pembangunan 

gedung itu. Pelimpahan wewenang itu 

datang bisa dari perundang-undangan, 

atau dari peraturan BUMN. 

 

  

57.53 Terkait dengan pemberian hak kepada Terlapor I untuk memungut airport 

charge (PJ2U, PJ4U, dan route charge) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 

(1) Perjanjian Kerjasama Usaha, maka hal tersebut merupakan hal yang umum 

dilakukan dan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengalihan kewenangan. 

Tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan bahwa 

hanya Terlapor I saja yang boleh memungut pembayaran airport change. 

Pemberian hak tersebut kepada Terlapor II merupakan bagian dari kewenangan 

yang diberikan kepada Terlapor I untuk mengatur kerjasama dengan pihak 

ketiga. Selain itu, pemberian hak kepada mitra usaha untuk memungut airport 

charge bukanlah praktek yang baru pertama kali dilakukan oleh Terlapor I, 

melainkan sudah dilakukan sejak lama. Ground handling company yang 

menjadi mitra usaha Terlapor I pun juga diberikan hak yang sama. Hal ini 

dapat dilihat pada dokumen tagihan SRB kepada Execujet Australia PTY. LTD 

tertanggal 18 Oktober 2012, yang telah ditunjukkan kepada Majelis Komisi 

dalam pemeriksaan Terlapor II tanggal 26 Januari 2015. 

57.54 Terkait dengan tindakan General Manager (GM) Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai untuk mengarahkan pesawat non-niaga supaya parkir di apron selatan dan 

menggunakan fasilitas lainnya pasca beroperasinya GAT, yang merupakan 

implementasi Perjanjian Kerjasama Usaha, juga sudah sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki oleh Terlapor I. Sesuai dengan Aerodrome Manual 

(Pedoman Pengoperasian Bandar Udara)  Bandar Udara Ngurah Rai Versi 1.4. 

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara melalui Sertifikat 

Bandar Udara No.: 015/SBU-DBU/VII/2010, GM Bandar Udara Ngurah Rai 

memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatur parkir pesawat udara. Adapun 

pengaturan alokasi parkir berlandas pada prinsip efisiensi dengan 

memperhatikan aspek tipe pesawat, sifat penerbangan, ground time, dan 

kapasitas dari parking stand yang tersedia. Karena apron selatan memang 

sudah disiapkan untuk parkir pesawat non-niaga, maka Surat tertanggal 4 

Oktober 2013 adalah wujud tanggung jawab dan sudah sesuai dengan 

wewenang GM Bandar Udara Ngurah Rai sebagaimana tertuang dalam 

Aerodrom Manual. 

Aerodrome Manual 

“4.9. Manajemen Operasi Apron 
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4.9.2. Tanggung jawab 

a. General Manager memiliki tanggung jawab penuh untuk pelaksanaan prosedur pengaturan 

parkir pesawat udara 

… 

4.9.5 Pengaturan Alokasi Posisi Parkir Pesawat Udara 

c. Dalam pengaturan alokasi parkir pesawat udara, dilakukan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

3) penggunaan apron secara efisien dengan memperhatikan tipe pesawat, sifat penerbangan, 

ground time, dan kapasitas dari parking stand yang tersedia. 

… 

5) pemerataan penggunaan fasilitas apron, hal ini dimaksudkan agar ada keseimbangan 

beban penggunaan fasilitas.” 

57.55 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam pembangunan dan pengoperasian GAT melalui 

kerjasama dengan Terlapor II, tindakan-tindakan yang diambil oleh Terlapor I 

telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku terhadap Terlapor I dalam kapasitasnya sebagai BUBU. 

57.56 Pembangunan general aviation terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

merupakan salah satu implementasi agenda transformasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas dan memperbaiki layanan di bandar udara yang 

dikelola oleh Terlapor I 

57.57 Dalam proses pemeriksaan perkara a quo dan merujuk pada pembahasan 

dugaan pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 17 UU No. 5/1999, terdapat kesan 

bahwa seolah-oleh pembangunan GAT dan pengoperasiannya melalui 

kerjasama dengan Terlapor II ditujukan semata-mata dengan pertimbangan 

keuntungan perusahaan semata dan melupakan kepentingan umum serta 

konsumen. Perlu kami jelaskan bahwa sebaliknya tujuan utama pembangunan 

GAT adalah untuk peningkatan pelayanan kepada konsumen di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai. 

57.58 UU No. 1/2009 mencerminkan perubahan paradigma dalam pengaturan 

industri penerbangan dan industri kebandarudaraan di Indonesia dengan 

sasaran untuk meningkatkan pemenuhan aspek 3S+1C (Safety, Security, 

Service and Compliance). Pemisahan yang tegas antara regulator dan operator 

serta peluang bagi pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha untuk 

mengelola bandar udara merupakan cerminan dari penerapan filosofi ini. 

57.59 Bagi Terlapor I, penerapan UU No. 1/2009 secara langsung berdampak pada 

berkurangnya pendapatan dari Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) / pendapatan 

dari Air Traffic Controller (pendapatan aeronatika). Berdasarkan keterangan di 

dalam dokumen berjudul Konsep Reposisi dan Restrukturisasi Bisnis Terlapor 

I tanggal 19 Oktober 2010 yang telah diserahkan kepada Majelis Komisi, 

penurunan pendapatan aeronatika tersebut juga dialami pula oleh bandar udara 

hampir di seluruh dunia. Kecenderungan bandar udara di dunia dalam 3 (tiga) 

dekade terakhir ini adalah dilakukannya upaya-upaya untuk meningkatkan 



          SALINAN `        
 
 

halaman 253 dari 370 
 
 
 

pendapatan non-aeronatika melalui pengembangan kapasitas dan perbaikan 

tingkat pelayanan. Peningkatan pendapatan non-aeronatika dilakukan sejalan 

dengan peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasanya. Itu 

sebabnya bandar udara yang menduduki posisi tinggi dalam Customer 

Satisfaction Index (CSI) memiliki struktur bisnis yang kokoh dimana proporsi 

pendapatan non-aeronatika lebih besar dari pendapatan aeronatika, misalnya 

Changi International Airport: CSI > 5 (beyond expectation) dengan pendapatan 

non-aeronatika = 57% dari total pendapatan operasional. 

57.60 Peran bandar udara terus mengalami perkembangan sejalan dengan dinamika 

kebutuhan dan harapan masyarakat pengguna jasa serta pertumbuhan traffic 

penumpang, kargo, dan pesawat. Paradigma dimana bandar udara yang pada 

awalnya hanya melayani jasa Air Traffic Operations dengan menyediakan 

infrastruktur dan fasilitas untuk penerbangan, kini telah bergeser dan 

bertransformasi yakni dengan juga fokus pada pemberian jenis pelayanan yang 

tidak hanya terbatas untuk penerbangan, namun juga sekaligus memberikan 

layanan non-aeronatika.  

57.61 Mempertimbangkan hal tersebut di atas, serta mengacu kepada kontrak 

manajemen yang ditandatangani oleh Direksi dengan Menteri BUMN tanggal 

23 Juli 2010 pada saat pelantikan Direksi dan Komisaris Terlapor I, 

manajemen Terlapor I menyiapkan dan melaksanakan program transformasi 

sesuai dengan Konsep Reposisi dan Restrukturisasi Bisnis Terlapor I yang 

memiliki sasaran utama:  

a. Meningkatkan tingkat kepuasan pengguna jasa (Customer Satisfaction Index 

/CSI), Untuk mencapai sasaran customer satisfaction index dan pendapatan 

non-aeronatika secara sekaligus, Terlapor I memprioritaskan pengembangan 

kapasitas bandar udara yang ada, termasuk di Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai.  

b. Meningkatkan “economic contribution” kepada para “key stake holders” 

melalui peningkatan pendapatan non-aeronautika, Pada saat Konsep 

Reposisi dan Restrukturisasi Bisnis Terlapor I disusun, Terlapor I masih 

amat tergantung pada pendapatan aeronatika. Pada tahun 2009, pendapatan 

dari jasa aeronatika menyumbang 80% dari total pendapatan usaha. Struktur 

pendapatan yang terlalu didominasi oleh pendapatan aeronatika adalah tidak 

sehat karena tumbuhnya pendapatan bukan karena bisnis yang diciptakan 

oleh perusahaan. Perusahaan dalam hal ini hanya menampung, melayani dan 

mendapatkan bayaran dari pertumbuhan trafik yang terjadi. Oleh karena itu, 

bandar udara terkemuka di dunia terus-menerus meningkatkan pendapatan 

non-aeronatika dalam rangka menyehatkan struktur pendapatan atau struktur 

bisnis. 

57.62 Pengembangan kapasitas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai diawali dengan 

melakukan evaluasi terhadap kondisi Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. 

Terlapor I kemudian menunjuk perusahaan konsultan Landrum & Brown 
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Research (“L&B”) untuk melakukan kajian atau analisis terhadap kapasitas 

bandar udara dalam memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan 

57.63 Pada bulan Juli 2011, L&B mengeluarkan kajian mengenai kondisi di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai. Dalam hasil kajian tersebut, terdapat 4 (empat) 

elemen bandar udara yang dievaluasi yaitu: 

a. Air traffic capacity; 

b. Runway, taxiway, dan apron; 

c. Terminal; dan  

d. Akses menuju dan dari terminal. 

 

57.64 Kesimpulan hasil kajian dari L&B adalah sebagai berikut: 

a. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai akan mengalami kepadatan (saturated) 

pada fasilitas runway, taxiway dan parking stand (apron) pada tahun 2015 di 

bagian utara bandar udara. Tingkat penggunaan fasilitas di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai yang sudah melewati batas kapasitasnya dapat kita lihat 

pada tabel tingkat utilisasi di bandar udara yang dikelola Terlapor I berikut: 

b. Pada saat kajian oleh L&B dilakukan, bagian utara Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai digunakan baik untuk penerbangan niaga dan penerbangan non-

niaga/privat. Penerbangan niaga merupakan layanan penerbangan untuk 

kepentingan masyarakat luas sedangkan penerbangan privat (penerbangan 

non-niaga tidak berjadwal) lebih bersifat pelayanan kepentingan segelintir 

orang, seperti kalangan pengusaha, korporasi, pejabat, atau artis ternama. 

Peran bagian utara bandar udara, baik untuk penerbangan niaga dan privat, 

mengakibatkan terjadinya kerugian sosial (welfare loss) akibat inefisiensi 

alokasi (allocative inefficiency) dalam penggunaan fasilitas-fasilitas di 

bagian utara bandar udara. 

c. Pelayanan yang tidak maksimal kepada penumpang penerbangan privat. 

Penumpang private jet membutuhkan pelayanan yang lebih dan customized 

dibandingkan penumpang pesawat niaga. Selain itu, aspek pelayanan yang 

paling penting yang diinginkan oleh penumpang private jet adalah 

terjaganya privasi, tanpa menghilangkan aspek safety dan security. Fasilitas 

yang tersedia di bagian utara Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai tidak 

memadai untuk memenuhi standar pelayanan yang diinginkan oleh 

penumpang private jet karena memang fasilitas yang dibangun oleh 

Terlapor I disiapkan untuk memenuhi penerbangan niaga. Yang lebih 

krusial lagi adalah akibat penggunaan terminal yang sama, Terlapor I tidak 

dapat menjamin privasi dari penumpang private jet, seperti mencegah 

penumpang pesawat komersial atau petugas di bandar udara untuk tidak 

mengambil foto atau mengerubungi orang-orang terkenal atau pejabat yang 

datang dengan private jet. 
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d. Karena adanya hambatan tersebut, opsi yang dimiliki Terlapor I adalah 

merencanakan pemanfaatan area di sebelah selatan runway. Area tersebut 

akan diperuntukkan bagi unit bisnis baru yang melayani penerbangan privat, 

sekaligus melengkapi Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dengan terminal 

khusus penerbangan privat dengan segala fasilitasnya sebagaimana dimiliki 

bandar udara internasional lainnya di dunia; 

e. Penunjukan langsung Terlapor II sudah sesuai dengan prosedur internal 

yang berlaku di lingkungan Terlapor I yang terkait dengan penentuan mitra 

usaha dan bukan terkait pengadaan barang dan jasa; 

f. Sejalan dengan rencana pengembangan bagian selatan runway Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai, pada bulan Maret 2012 atau 9 (sembilan) bulan 

sejak L&B menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi mengenai kondisi 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Terlapor I mendapat penawaran 

kerjasama pengelolaan apron selatan oleh PT Dimitri Utama Abadi. 

g. PT Dimitri Utama Abadi sepengetahuan Terlapor I merupakan perusahaan 

holding company yang antara lain bergerak di bidang pariwisata. PT Dimitri 

Utama Abadi menyampaikan ide bahwa, untuk mengatasi kepadatan di 

terminal utara sekaligus menambah nilai manfaat pengembangan bagian 

selatan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Terlapor I dapat membangun 

terminal untuk private jet, baik dengan konsep FBO (Fixed-Base Operator – 

terminal private yang tidak mengacu dengan bandar udara niaga) ataupun 

GAT (terminal private yang menyatu dengan bandar udara niaga). 

Selanjutnya, PT Dimitri Utama Abadi datang bersama perwakilan dari 

ExecuJet Aviation Group (“EAG”). Dalam pertemuan-pertemuan 

selanjutnya, EAG lebih berperan aktif dalam pengajuan penawaran 

kerjasama usaha dan pengajuan rencana bisnis (business plan) kepada 

Terlapor I, Dalam penawaran kerjasama tersebut, EAG menawarkan 

beberapa pola kerjasama pengelolaan GAT kepada Terlapor I.  

h. Terhadap proposal penawaran kerjasama tersebut, Terlapor I melakukan 

evaluasi internal. Hal ini ditandai dengan dokumen Evaluasi Kerjasama 

Usaha Pengelolaan Pelayanan General Aviation dengan PT Execujet 

Indonesia di Bandara Ngurah Rai – Bali tertanggal 14 Maret 2013.  

i. Dalam evaluasi internal tersebut, EAG diketahui sebagai pengelola GAT 

dengan jaringan terbesar di dunia dan memiliki reputasi dan pengalaman 

worldwide. Hal ini didasarkan pada komparasi EAG dengan kompetitor 

sebagai berikut: 

Figur 6.  

Tabel Komparasi EAG dan Kompetitor 
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j. Nilai tambah lain yang dimiliki EAG adalah EAG telah ditunjuk sebagai 

pusat layanan (centre of service and facilities) oleh produsen pesawat dan 

mesin pesawat terkemuka, seperti Bombardier Aerospace, Honeywell 

Engine & Avionics Service Centre, Gulfstream warranty Repair Facility, 

Authorize Hawker Beechcraft Service Centre, dan Dassault Approve 

Service. Dengan demikian, EAG dapat menawarkan fasilitas perbaikan 

pesawat/mesin private jet di GAT-GAT yang dikelola atau dimilikinya. 

k. Berdasarkan komparasi di atas, Terlapor I berpandangan bahwa EAG 

merupakan pengelola GAT yang paling berpengalaman, memiliki ragam 

layanan terlengkap, memiliki/mengelola GAT terbanyak (28 GAT 

dibandingkan dengan kompetitor terdekat 4 GAT), dan memiliki/mengelola 

GAT yang tersebar di hub-hub penting pengangkutan udara di 5 (lima) 

benua. Apabila dikelola oleh EAG, GAT yang berada di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai akan masuk ke dalam jaringan dan pemasaran ExecuJet 

worldwide. Hal-hal inilah yang membuat EAG menjadi pilihan terbaik 

sebagai mitra usaha Terlapor I dalam pengoperasian GAT di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai. 

l. Dalam proposal bisnisnya pun, EAG menyatakan bahwa pengelolaan GAT 

di Bandar Udara Indonesia nantinya akan dikepalai oleh orang Indonesia 

dan pengoperasiannya pun akan sebagian besar dilakukan oleh orang 

Indonesia. Dengan demikian, terdapat transfer of knowledge and expertise 

dari EAG atau afiliasinya, Terlapor II, kepada Terlapor I. Hal ini 

memungkinkan nantinya Terlapor I memiliki kemampuan untuk 

mengoperasikan sendiri GAT ketika sudah memiliki pengalaman dan 

keahlian mengenai bisnis dan pengoperasian GAT. 

m. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta mengingat bisnis 

pengelolaan GAT secara global relatif masih baru dengan operator yang 

terbatas, maka Terlapor I menyambut positif tawaran EAG untuk menjajaki 

kerjasama. EAG diyakini mampu membantu Terlapor I dalam memajukan 



          SALINAN `        
 
 

halaman 257 dari 370 
 
 
 

unit bisnis baru tersebut mulai dari desain fasilitas, SOP, dan organisasi 

pelayanan, pemasaran dan penjualan serta penanganan pesawat termasuk 

ground handling melalui kerjasama dengan ground handling company yang 

telah ada. 

n. Setelah melakukan evaluasi internal, Terlapor I sesuai dengan 

wewenangnya sebagai BUBU, memutuskan untuk melakukan kerjasama 

usaha dengan EAG dalam pengelolaan GAT di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai. 

o. Kerjasama dalam pengusahaan kegiatan kebandarudaraan dimungkinkan 

berdasarkan UU No. 1/2009 dan peraturan pelaksananya, PP No. 70/2001. 

Namun demikian, keduanya tidak mengatur mengenai tata cara atau 

mekanisme pemilihan mitra usaha dalam pengusahaan kegiatan 

kebandarudaraan. Demikian juga peraturan mengenai pemilihan mitra usaha 

tidak diatur dalam Undang-Undang terkait lainnya, seperti Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.  

p. Ahli Kurnia Toha menerangkan bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan diatasnya, BUMN dapat menyusun ketentuan internal terhadap 

hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-

undanganan. Berikut kami kutip BAP tanggal 13 November 2014 sebagai 

berikut: 

 

28 Pertanyaan 

Terlapor I 

Wewenang yang lahir dari UU, jika 

wewenang itu lahir dari UU. Dan UU itu 

memberikan kewenangan penuh untuk 

mengatur sendiri apa yang menjadi tugas 

dan wewenang BUMN itu, apakah dengan 

wewenang apakah juga bisa berarti BUMN 

itu bisa melakukan tender sendiri, membuat 

aturan sendiri? 

 

Jawaban Hal itu merupakan turunan. Dari UUD ke 

UU dan ke PP, sedangkan dengan ini tidak 

ada persoalan. Namun tidak boleh 

bertentangan dengan di atasnya. 

 

29 Pertanyaan 

Terlapor I 

Katakan jika semuanya sesuai, kementerian 

lalu juga memberikan kewenangan kegiatan 

pengembangan usaha, misalnya dalam 

peraturan direksi BUMN diatur bahwa 

suatu usaha baru bisa dibentuk 

berdasarkan suatu kerjasama usaha, tidak 
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merujuk kepada tender dsb. Apakah yang 

demikian sejalan dengan delegasi 

wewenang? 

 

Jawaban Jika terkait dengan kebijakan bukan hanya 

itu yang dilihat, sepanjang semua peraturan 

sudah dilihat dan sesuai maka tidak ada 

masalah. 

 

30 Pertanyaan 

Terlapor I 

Misal dalam SK direksi usaha, mengenai 

usaha baru hal ini itu dilakukan, lalu 

apakah boleh? 

 

Jawaban Jika tidak ada ketentuan dilanggar maka 

boleh saja. 

 

 

q. Dalam hal ini, pemilihan mitra usaha yang dilakukan Terlapor I diatur 

dalam ketentuan internal yaitu Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I 

(Persero) Nomor KEP.88/KB.03/2011 tentang Kegiatan Komersial dan 

Pengembangan Usaha di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) 

(“Kepdir Terlapor I No. 88/2011”). 

r. Mengingat bahwa penawaran kerjasama pengelolaan GAT merupakan 

model bisnis baru di lingkungan AP1, bahkan di Indonesia, dan penawaran 

kerjasama tersebut bukan berasal dari inisiatif Terlapor I, maka berdasarkan 

Kepdir Terlapor I No. 88/2011 kerjasama dimaksud dapat dikategorikan 

sebagai kerjasama usaha baru dan prakarsa eksternal (unsolicited).  

s. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b Kepdir Terlapor I No. 

88/2011, Terlapor I dalam menyeleksi calon mitra usaha yang akan 

melakukan kegiatan usaha di lingkungan bandar udara dapat melakukan 

penunjukan langsung untuk proposal kerjasama atas prakarsa eksternal. 

Berikut bunyi teks lengkap ketentuan tersebut: 

 

“(1) Seleksi dan penetapan calon Mitra Usaha yang akan melakukan 

Kegiatan Komersial dan Pengembangan Usaha pada prinsipnya 

merupakan kewenangan Direksi namun sebagian kewenangan itu 

dapat dilimpahkan kepada General Manager di Kantor Cabang atau 

Deputi Direktur di Kantor Pusat. 

 

(2)  Seleksi calon Mitra Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di 

lingkungan Bandar Udara dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara 

yaitu melalui: 
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c. Pembandingan;  

d. Penunjukan langsung.” 

 

t. Romawi II Angka II huruf b Lampiran I Kepdir Terlapor I No. 88/2011 

mengenai Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Mitra Usaha di Lingkungan 

Perusahaan menentukan sebagai berikut:  

Peserta yang dapat mengikuti penunjukan langsung adalah: 

a. Calon Mitra Usaha yang mengajukan permohonan atau diundang atas 

Peluang Usaha di Perusahaan; 

b. Calon Mitra Usaha yang memiliki produk/jasa branded internasional 

dan lisensi franchise internasional; 

c. Calon Mitra Usaha yang bidang usahanya merupakan jasa pelayanan 

kebandarudaraan; 

d. Calon Mitra Usaha yang sudah memiliki ikatan kerja dengan airline, 

dan menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara; 

e. Calon Mitra Usaha yang merupakan komunitas di sekitar Bandar 

Udara atau yang terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 

f. Calon Mitra Usaha yang memiliki ide baru/merupakan prakarsa 

Eksternal (Unsolicited) yang belum pernah ada di Bandar Udara atau 

Perusahaan. 

u. Mempertimbangkan ide pembangunan GAT disampaikan oleh EAG 

(unsolicited) untuk membantu memecahkan persoalan kepadatan di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai dan mempertimbangkan kemampuan dan 

pengalaman EAG, dimungkinkan bagi Terlapor I untuk melakukan 

kerjasama dengan EAG dengan cara penunjukan langsung dan hal ini tidak 

bertentangan dengan Kepdir Terlapor I No. 88/2011 

v. Mekanisme pemilihan mitra usaha melalui penunjukan langsung diatur lebih 

lanjut dalam Lampiran I Kepdir Terlapor I No. 88/2011. Berdasarkan 

Romawi III Lampiran I Kepdir Terlapor I No. 88/2011, tata cara penunjukan 

langsung tidak melalui proses pembandingan dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Konfirmasi Minat. Berupa: (i) Surat permohonan dari pelayanan jasa 

kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara untuk menunjang 

kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara; (ii) Surat 

permohonan atau undangan dari atau kepada calon Mitra Usaha. 
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b. Penjelasan Kegiatan Berusaha. Penjelasan ini memuat potensi dan 

peluang berusaha beserta data statistik di Bandar Udara. 

c. Pengajuan Proposal. Calon Mitra Usaha menyusun dan mengajikan 

proposal yang sekurang-kurangnya berisi aspek komersial, keuangan, 

operasi dan Rencana Bisnis (Business Plan) 

d. Evaluasi. Tim Seleksi melakukan evaluasi atas proposal usaha yang 

dituangkan dalam berita acara evaluasi. 

e. Negosiasi. Tim Seleksi melakukan negosiasi harga dengan calon Mitra 

Usaha berdasarkan analisis dan HPES dan dituangkan dalam Berita 

Acara Negosiasi. 

f. Penetapan Pemenang. Tim Seleksi menyampaikan kepada General 

Manager/Deputi Direktur Berita Acara Negosiasi sebagai bahan 

pertimbangan untuk penetapan Pemenang oleh Direktur. 

 

57.65 Penunjukan langsung oleh BUMN dimungkinkan berdasarkan Pasal 9 

Permeneg BUMN No. 15/2012 dengan syarat: 

 

a. Adanya ketentuan internal BUMN yang dirumuskan oleh direksi yang 

mengatur mekanisme penunjukan langsung serta memenuhi kriteria dan 

tujuan pengaturan barang dan jasa dalam Permeneg BUMN No. 15/2012; 

dan  

b. Memenuhi minimal salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 9 ayat 

(3) Permeneg BUMN No. 15/2012 sebagai berikut: 

i. Barang dan jasa yang bersifat knowledge intensive dimana 

untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut 

membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari penyedia 

barang dan jasa; 

57.66 Dalam kerjasama pengelolaan GAT ini, Terlapor I membutuhkan pengetahuan, 

keahlian dan pengalaman EAG secara terus-menerus dalam memberikan 

layanan GAT. Mengingat bisnis GAT merupakan services baru yang baru 

dikenalkan di Indonesia, Terlapor I tidak memiliki pengetahuan dan keahlian 

yang cukup untuk mengoperasikan GAT secara efektif dan efisien. Konteks 

‘mengoperasikan’ dalam hal ini tidak hanya mencakup kegiatan operasional di 

bandar udara namun juga kegiatan marketing dan lainnya. Dengan demikian, 

jasa yang ditawarkan EAG merupakan jasa yang membutuhkan 

keberlangsungan pengetahuan dari EAG.  
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57.67 Tindak lanjut kerjasama pengelolaan GAT ini ditandai dengan 

penandatanganan Memorandum of Cooperation pada tanggal 31 Mei 2012 

(“MoC”). Dalam MoC disebutkan bahwa para pihak, Terlapor I dan EAG, 

akan melakukan koordinasi dalam penyusunan studi kelayakan usaha GAT, 

perencanaan desain dan fasilitas pendukung GAT, dan hal-hal lainnya. 

57.68 Pasal 3 ayat (1) MoC menentukan dengan tegas bahwa pengelolaan GAT 

berada di bawah kendali manajemen Terlapor I. Dengan demikian, 

kewenangan dan kendali tertinggi atas GAT di Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai tetap berada di Terlapor I sebagai BUBU yang ditunjuk oleh Pemerintah 

berdasarkan PP No. 5/1992. 

57.69 EAG, bersama dengan PT Dimitri Utama Abadi, membentuk PT ExecuJet 

Indonesia/Terlapor II sebagai pelaksana sesuai dengan aturan dan ketentuan 

yang berlaku. Terlapor II, berdasarkan Akta Pendirian Terlapor II, merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan. 

57.70 Setelah ditandatanganinya MoC, evaluasi, dan persetujuan business plan untuk 

GAT, Terlapor I bersama dengan Terlapor II mengadakan sosialiasi GAT 

kepada pihak-pihak terkait, termasuk diantaranya kepada air charterer dan 

penyedia jasa ground handling/ground handling company. Hal ini didukung 

keterangan Saksi dari SRB yang menyatakan sebagai berikut: 

Kutipan BAP tanggal 13 Oktober 2014 untuk Saksi I Dewa Gede Ngurah 

Swastha dari PT Sari Rahayu Biomantara: 

 

39 Pertanyaan 

Terlapor I 

Apakah sosialisasi dari Angkasa Pura 

dilakukan pada Desember 2012? 

 

Jawaban Ya Desember. 

 

40 Pertanyaan 

Terlapor I 

Yang hadir dalam sosialisasi tersebut dari 

pihak AP? 

 

Jawaban Pak Robert D Waloni, selaku direktur 

Komersial. 

 

41 Pertanyaan 

Terlapor I 

Dari PT Execujet Indonesia ada yang hadir 

dalam sosialisasi tersebut? 

 

Jawaban Ada tapi lupa nama beliau. 

 

 

57.71 Terlapor I dan Terlapor II kemudian menandatangani Perjanjian Kerja Sama 

Pengelolaan GAT di bandara udara I Gusti Ngurah Rai Bali, yakni melalui 
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Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor SP.107/HK.09.01/2013/PD dan Nomor 

1.001/EJIJKT/VI/2013.  

57.72 Sebagai catatan, pengelolaan lahan di selatan terminal Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai dikerjasamakan oleh Terlapor I dengan PT Angkasa Pura Properti 

(“APP”) yang merupakan anak perusahaan Terlapor I dengan kepemilikan 

saham 99%.  Lahan dan bangunan dikuasai oleh APP dan disewakan kepada 

Terlapor II untuk operasional GAT. Untuk mendukung pelaksanaan APEC 

pada Oktober 2013, Terlapor I mempercepat pembangunan apron, taxiway, 

akses masuk-keluar dan infrastruktur penting lainnya untuk GAT, serta 

bekerjasama dengan Terlapor II untuk mengadakan temporary GAT yang 

mulai dioperasikan sejak 10 Oktober 2013 sampai dengan bangunan permanen 

GAT yang dikuasai oleh APP selesai dibangun.  

57.73 Jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun adalah wajar dengan 

mempertimbangkan kelayakan investasi untuk Terlapor I dan mitra usahanya, 

Terlapor II. Setelah jangka waktu kerjasama habis, Terlapor I akan melakukan 

evaluasi untuk mempertimbangkan akan melanjutkan kerjasama dengan 

Terlapor II atau tidak 

57.74 Pelaksanaan evaluasi perpanjangan perjanjian diatur secara rinci dalam Pasal 

28 Kepdir Terlapor I No. 88/2011. Hal-hal yang menjadi bahan evaluasi dalam 

suatu perjanjian kerjasama antara Terlapor I dan Mitra Usaha antara lain 

meliputi: 

a. Commercial Terminal Block Plan yang ditetapkan oleh Direktur; 

b. Jenis usaha dan mata dagangan yang akan dijual; 

c. HPES dan keuntungan yang akan diperoleh Perusahaan; 

d. Ketetapatan pembayaran selama masa perjanjian; 

e. Ketepatan laporan omzet penjualan selama masa perjanjian; 

f. Kepatuhan terhadap seluruh isi perjanjian; 

g. Evaluasi terhadap kebenaran dokumen perizinan / persyaratan 

berusaha; 

h. Negosiasi harga di atas HPES; 

i. Calon Mitra Usaha Lain yang mengajukan penawaran pada jenis 

kegiatan usaha dan lokasi yang sama sesuai dengan Commercial 

Terminal Block Plan. 

 

57.75 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penunjukan Terlapor II oleh Terlapor I 

dalam kerjasama pengelolaan GAT di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai tidak 
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bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah 

sesuai dengan ketentuan internal di lingkungan Terlapor I. 

57.76 Konsep Competition For The Market Dan Bidding Yang Diterapkan Tim 

Investigator Dalam Perkara A Quo Tidak Relevan Dengan Kerjasama Antara 

Terlapor I Dan Terlapor Ii Dalam Perkara A Quo; 

a. Tim Investigator pada Paragraf 13.2, hal 54, dari LDP mendalilkan 

bahwa Terlapor I mengabaikan prinsip competition for the market 

karena pengadaan GAT Bandar Udara Ngurah Rai tidak dilakukan 

dengan bidding sehingga berdampak lanjut pada harga yang dikenakan 

tidak kompetitif karena murni ditetapkan dengan pertimbangan 

keuntungan semata. Terlapor I dengan ini membantah dalil yang 

digunakan Tim Investigator bahwa competition for the market dalam 

perkara a quo diabaikan oleh Terlapor I karena pengadaan GAT tidak 

melalui mekanisme bidding. 

b. Perlu dijelaskan bahwa pengadaan berbagai fasilitas utama di GAT 

Bandar Udara Ngurah Rai, yang meliputi apron, taxiway, terminal 

sementara, terminal permanen, dan akses berupa jalan khusus 

sepenuhnya dilakukan oleh Terlapor I dan tidak berikan kepada 

Terlapor II. Oleh karena itu, tuduhan bahwa pengadaan GAT 

mengabaikan prinsip competition for the market dengan alasan tidak 

ada bidding sama sekali tidak relavan sepanjang itu terkait dengan 

tuduhan dugaan penguasaan jasa ground handling oleh Terlapor II 

akibat Perjanjian Kerjasama Usaha antara Terlapor I dan Terlapor II. 

c. Dengan demikian, berdasarkan paparan di atas, konsep competition 

for the market dan bidding yang diterapkan Tim Investigator dalam 

perkara a quo adalah keliru.  

57.77 Tidak Terbukti Adanya Penguasaan Atau Monopolisasi Jasa Ground Handling 

Oleh Terlapor II Di General Aviation Terminal Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai, bahwa Terlapor II merupakan pihak yang diberikan hak oleh Terlapor I, 

selaku BUBU, untuk mengelola GAT. Dalam hak pengelolaan GAT tersebut, 

termasuk di dalamnya pengawasan terhadap kegiatan layanan ground handling 

di GAT. Namun perlu diperhatikan, dalam konteks ini, Terlapor II bukanlah 

bertindak sebagai penyedia riil layanan ground handling. Pola hubungan antara 

pemilik pesawat/air charterer, ground handling agent, dan ground handling 

company yang berlaku di industri penerbangan, termasuk di GAT, tidak 

memungkinkan Terlapor II untuk memonopoli penyediaan layanan 

ground handling di GAT Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. 

 

 

57.78 Apabila ground handling agent memiliki kemampuan dan peralatan untuk 

menyediakan layanan ground handling, dan mengerjakan sendiri layanan 

ground handling yang diminta/di-request oleh pemilik pesawat/air charterer, 
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maka ground handling agent tersebut juga berperan sebagai ground handling 

company.  

57.79 Sebaliknya, bila ground handling agent tidak memiliki kemampuan untuk 

menyediakan layanan ground handling, maka ground handling agent akan 

bekerjasama dengan ground handling company untuk menyediakan layanan 

ground handling yang diminta. Inilah contoh bentuk “penyediaan jasa 

ground handling” yang dilakukan oleh Terlapor II, dimana Terlapor II 

mendapatkan konsumen dan bertindak sebagai ground handling agent 

untuk konsumennya. Namun kemudian, untuk pekerjaan riilnya 

dilaksanakan oleh ground handling company. Berikut keterangan Saksi dan 

Terlapor II sebagaimana disampaikan dalam sidang pemeriksaan: 

Kutipan BAP tanggal 13 Oktober 2014 oleh Saksi Bayu Sutanto dari PT Trans 

Nusa: 

52 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Saksi tahu ada perusahaan yang mensub 

pekerjaan execujet? 

 

Jawaban Iya kita tahu ada perusahaan tersebut, ada 

JAS. 

 

 

Kutipan BAP tanggal 27 Oktober 2014 oleh Saksi Tharian dari PT Gapura 

Angkasa: 

 

58 Pertanyaan 

Terlapor I 

Invoice yang ditagihkan ke PT GA itu 

operasi di Selatan, tadi katanya tidak 

beroperasi di selatan? 

 

Jawaban Itu atas bendera PT EJI. Kita di sub kan 

oleh PT EJI. Kita sebenarnya tidak ada 

klasifikasi di selatan, utara dsb. Izin kita 

untuk di bandara. 

 

59 Pertanyaan 

Terlapor I 

Faktanya pada saat klien saksi dilayani 

oleh PT GA itu dilayani di selatan atau 

utara? 

 

Jawaban Selatan. 

 

 

Kutipan BAP tanggal 26 Januari 2015 oleh Terlapor II: 

 

35 Pertanyaan Bagaimana pola kerjasama antara PT 
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Investigator Execujet Indonesia dengan GH Existing? 

 

Jawaban Peran Ground Handling kita diterminal 

sebenarnya sebagai ground handlingagent, 

dan yang mengerjakan tetap GH existing 

yang ada, dari pola kerja sama kami 

bentuknya diskon, dari pricelis didiskon 

40% hanya untuk membayar terminal 

kami,penerapannya misalnya untuk pesawat 

type gulfstream 4, di Pricelist 2800$ 

sementara kita tidak mengerjakan GH maka 

dari 2800 kita potong unutk biaya Ground 

handling company-nya/existing. Itulah yang 

kemudian menjadi apron charges (hak 

apron charges). 

 

 

57.80 Ground handling company dapat berperan sebagai ground handling agent dari 

konsumennya (si pemilik pesawat/air charterer), namun ground handling 

agent belum tentu dapat bertindak sebagai ground handling company. Contoh 

pelaku usaha di GAT Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yang hanya berperan 

sebagai ground handling agent adalah PT Suba Air Perdana. 

57.81 Berdasarkan pola hubungan di atas, preferensi pemilik pesawat/air charterer 

menjadi elemen utama dalam pemilihan ground handling agent dan ground 

handling company. Bahkan, air charterer dapat memilih untuk melayani 

sendiri pesawatnya (self handling). Hal ini dapat dilihat dari keterangan air 

charterer dalam pemeriksaan di KPPU sebagai berikut: 

Kutipan BAP tanggal 13 Oktober 2014 oleh Saksi Agung Pribadi dari PT 

Travira Air: 

 

31 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Mengapa saudara tidak berhubungan/ 

kontak dengan PT Execujet Indonesia 

ketika mendarat di Ngurah rai? 

 

Jawaban Karena kami punya divisi Ground 

Handling Sendiri. 

 

32 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Apakah tidak kontak dengan PT Execujet 

Indonesia merupakan bentuk protes 

kerjasama Angkasa pura I dengan PT 

Execujet indonesia? 
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Jawaban Karena kami punya Ground Handling 

sendiri. 

 

33 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Ketika anda melakukan aktivitas Ground 

Handling sendiri apa reaksi dari PT 

Execujet Indonesia? 

 

Jawaban Biasa saja, tidak ada laporan. 

 

 

Kutipan BAP tanggal 12 November 2014 oleh Saksi Yosep Ruswandi dari PT 

Nusantara Air Charter: 

 

22 Pertanyaan 

Investigator 

Selain Gapura, apakah saksi kerjasama ke 

perusahaan GH lain? 

 

Jawaban Tidak. Kontrak kami hanya berjangka per 

tahun ke Gapura 

 

 

Kutipan BAP tanggal 13 November 2014 oleh Saksi Irvino Samuel Moniaga 

dan Rohsaelendrayana dari PT ASI Pudjiastuti (Susi Air): 

 

23 Pertanyaan 

Investigator 

 

Pernah gunakan selain biomantara? 

Jawaban Karena kami sudah kenal dengan 

biomantara kami tidak pernah gunakan 

lainnya. 

 

 

57.82 Begitupun sebaliknya dari keterangan penyedia layanan ground handling, 

Saksi dari PT Sari Rahayu Biomantara (SRB) dan PT Gapura Angkasa 

(Gapura) menerangkan bahwa hingga saat ini SRB dan Gapura masih dapat 

menyediakan layanan ground handling di GAT. 

Kutipan BAP tanggal 20 November 2014 oleh Saksi I Dewa Gede Ngurah 

Swastha dari PT Sari Rahayu Biomantara (SRB): 

 

17 Pertanyaan 

Investigator 

Sejak beroperasi tahun 1997, lalu di tahun 

2013-2014 sebelum ada PT Execujet 

Indonesia, berapa frekuensi saksi dapatkan 

rangenya? 
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Jawaban Sebenarnya meningkat terus sejak 1997, 

sebu[l]an 6 pesawat, setiap tahun naik 

turun, bom bali 2002-2004 ga ada bisnis, 

tahun sebelum PT Execujet Indonesia 

mencapai 40 pesawat jika di rata-rata. Itu 

di tahun dimana kondisi ekonomi bagus. 

 

19 Pertanyaan 

Investigator 

Secara kuantitatif setelah ada PT Execujet 

Indonesia ada berapa pesawat sebulan? 

 

Jawaban Masih sama sebenarnya…. 

 

 

57.83 Berdasarkan pengetahuan Terlapor I, Terlapor II selama ini tidak pernah, dan 

sampai saat ini tidak memiliki rencana untuk melakukan kegiatan usaha ground 

handling, atau berperan sebagai ground handling company, di GAT Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai. Alasannya adalah karena dengan trafik pesawat 

yang rendah saat ini membuat investasi di jasa ground handling tidak 

menguntungkan. Menurut Terlapor II, pengadaan peralatan ground handling 

dengan mutu dan kualitas yang baik memerlukan biaya investasi sebesar Rp 6 

miliar. Dengan investasi sebesar itu, break event point (BEP) baru dapat terjadi 

apabila trafik pesawat ke GAT mencapai 1000 pesawat dan tingkat keuntungan 

memadai baru bisa tercapai apabila trafik pesawat mencapai 2000 pesawat. 

Selanjutnya menurut Terlapor II, dengan jumlah trafik yang masih di bawah 

1000 pesawat dan tidak adanya monopoli oleh EJI terhadap jasa ground 

handling di GAT Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, investasi di peralatan 

ground handling menjadi tidak layak. 

 

57.84 Terkait dengan perizinan yang dimiliki Terlapor II, pengurusan sertifikat 

passanger service dan ramp services oleh Terlapor II ke Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, bukan dimaksudkan untuk 

segera masuk ke pasar layanan ground handling, melainkan untuk memenuhi 

persyaratan yang diperlukan untuk pengurusan izin usaha tetap (IUT). Sebagai 

perusahaan penanaman modal asing (PMA), Terlapor II harus memiliki 

izin teknis dari instansi terkait untuk mendapatkan IUT. Setelah 

mendapatkan izin prinsip, sebagaimana layaknya perusahaan-perusahaan 

PMA lainnya yang membutuhkan waktu untuk merealisasikan 

investasinya, Terlapor II membutuhkan waktu 2 (dua) tahun untuk 

mendapatkan IUT (dari izin prinsip ke IUT). 

 

Berikut Kutipan BAP tanggal 26 Januari 2015 oleh Terlapor II: 



          SALINAN `        
 
 

halaman 268 dari 370 
 
 
 

 

39 Pertanyaan 

Investigator 

Apakah EJI juga mengurus Ijin ke 

Kemenhub? 

 

Jawaban Ya, mengurus ijin di perhubungan udara, 

untuk usaha terkait bandar udara. 

 

40 Pertanyaan 

Investigator 

 

Apakah EJI pernah mengurus ijin IUT? 

Jawaban Ijin GH dipergunakan Untuk mengurus Ijin 

Usaha Tetap kita berdomisili di Bali. Ijin 

PMA baru di BKPM kemudian keluar Ijin 

Prinsip tertanggal 17 Juli 2012. 

 

41 Pertanyaan 

Investigator 

Setelah keluar Ijin Prinsip, kapan keluar 

IUTnya? 

 

Jawaban Ijin Prinsip dari BKPM 17 Juli 2012, 

kemudian keluar Ijin Usaha Tetap 23 Juli 

2014. 

 

57.85 Pada saat pendandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan GAT, 

Terlapor II merupakan bahan hukum yang sah didirikan di Indonesia. Terlapor 

II telah memiliki izin prinsip dari BKPM sebagai perusahaan PMA pada 

tanggal 17 Juli 2012, jauh sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama 

dilakukan pada 18 Juni 2013.  

 

57.86 Bila merujuk kurun waktu Oktober 2013 – 2014, terdapat 5 ground handling 

company yang menyediakan layanan ground handling di GAT Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai. Data tersebut menunjukkan ground handling company 

terbesar, dilihat dari jumlah pesawat yang dilayani, adalah PT Sari Rahayu 

Biomantara. Data tersebut juga membuktikan pula bahwa Terlapor II tidak 

melakukan secara riil kegiatan ground handling dan hanya bertindak sebagai 

ground handling agent. Untuk kegiatan riil ground handling, Terlapor II 

menyerahkan kepada, antara lain, Gapura dan JAS, ground handling company 

yang memiliki sertifikat internasional/IATA Safety Audit for Ground 

Operations-ISAGO. 

 

Figur 9.  

Prosentase Penyediaan Layanan Ground Handling di GAT Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai (Okt 2013 – Des 2014) 
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Penyedia Layanan GH Oct 2013-Dec 2014 Persentase 

SRB 

 

1105 57% 

PT ExecuJet Indonesia 

 

Catatan:  

EJI dalam hal ini bertindak hanya 

sebagai ground handling agent. 

 

394 20% 

EAS 

 

221 11% 

PTN 

 

138 7% 

GAPURA 

 

54 3% 

JAS 

 

31 2% 

Total 1943 100% 

 

57.87 Dengan mempertingkan keterangan saksi dan data-data, dapat disimpulan 

bahwa meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Usaha antara 

Terlapor I dengan Terlapor II disebutkan bahwa Terlapor I memberikan hak 

eksklusif kepada Terlapor II untuk mengoperasikan layanan khusus di GAT 

namun pemberian hak eksklusif tersebut tidak dapat dan tidak mengakibatkan 

monopolisasi layanan ground handling oleh Terlapor II karena pada faktanya 

ground handling company yang sebelumnya telah menyediakan layanan 

ground handling di terminal utara Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (antara 

lain Gapura, JAS, dan SRB) masih tetap dapat melaksanakan kegiatan usaha 

yang sama di GAT sampai saat ini. 

 

57.88 Terlapor membantah tuduhan harga mahal atas beroperasinya GAT dan 

fasilitas yang disajikan tidak berarti. Menurut terlapor, yang terjadi adalah 

sebaliknya, pembangunan GAT adalah berdasarkan adanya kebutuhan segmen 

konsumen pengguna private jet yang belum terpenuhi di terminal utara Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai baik dari segi keselamatan, kenyamanan, dan 

kenyamanan, Karakteristik pengguna private jet. Pengguna private jet adalah 

orang-orang yang menginginkan layanan yang lebih privat dan nyaman dan 

karena itu pula konsumen di segmen ini rela membayar tarif pesawat yang jauh 

lebih mahal dibandingkan dengan penerbangan dengan menggunakan pesawat 

biasa, bahkan pengguna private jet rela untuk membayar hingga USD 5.000 

per jam penerbangan; ------------------------------------------------------------------  

57.89 Sebagaimana yang telah disampaikan, General Aviation Terminal di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas khusus 
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untuk penumpang dan pemilik private jet. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah 

sebagai berikut: apron, taxiway (taxiway 1 dan taxiway 2), akses jalan khusus 

menuju terminal, dan terminal khusus (termporer dan permanen). Dengan 

adanya fasilitas-fasilitas khusus yang disediakan di terminal selatan, pelayanan 

untuk private jet dan pesawat charter telah mengalami perbaikan kualitas baik 

di sisi udara (airside) maupun di sisi darat (landside). 

57.90 Peningkatan layanan di sisi udara. Pertama, dengan adanya apron dan 

taxiway khusus, waktu taxiing dan waktu tunggu untuk lepas landas (take-off) 

menjadi lebih singkat. Menurut Ahli Captain Adirevo sebagaimana tercantum 

dalam BAP Pemeriksaan Saksi tertanggal 7 Januari 2015, pengguna pesawat 

charter seringkali mengeluh tentang proses lepas landas yang bagi mereka 

terlalu lama. Setelah beroperasinya GAT, waktu tunggu untuk lepas landas 

jauh lebih singkat. Keterangan ini didukung pula oleh keterangan Saksi 

Irmawan Poedjoadi sesuai BAP Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 Desember 

2014. Sebagai pengguna private jet, Saksi menerangkan bahwa pengguna 

private jet menginginkan waktu terbang yang fleksibel dan kecepatan karena 

bagi mereka waktu adalah sangat berharga. Kebutuhan ini dapat dipenuhi 

melalui pengoperasian GAT. 

Kedua; dengan adanya apron khusus, private jet tidak perlu antri untuk parkir 

pada saat mendarat (landing), juga tidak perlu perlu meninggalkan Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai untuk parkir pesawat. Menurut keterangan Ahli Adi 

Revo, terkadang private jet tidak dapat tempat parkir di utara karena memang 

tempat parkir tersebut diprioritaskan untuk pesawat komersial berjadwal. 

Apabila parking stand tidak tersedia atau akan digunakan oleh pesawat 

komersial, setelah menurunkan penumpang private jet langsung take off lagi 

dan pilot terpaksa memarkir pesawat di Lombok. Hal ini menimbulkan 

ketidaknyamanan bagi pengguna private jet karena apabila ia ingin segera 

berangkat, harus menunggu pesawat datang dulu dari Lombok. Dengan adanya 

apron khusus, hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi. 

Ketiga; dengan adanya apron khusus, parkir pesawat jet/charter tidak 

bercampur dengan pesawat berbadan lebar. Menurut keterangan Ahli Adi 

Revo, penumpang private jet merasa tidak nyaman apabila pesawat jet parkir 

di samping pesawat komersial berbadan besar karena aktivitas menaikturunkan 

pesawat dan kargo akan mengganggu privasi penumpang. Dengan adanya 

apron khusus untuk pesawat jet, hal yang demikian tidak terjadi lagi. 

 

Figur 10.  

Nilai Tambah dan Manfaat GAT di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

Nilai Tambah dan Manfaat GAT 

 
Sisi Udara Sisi Darat 

Promosi 

Pariwisata 
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Nilai Tambah dan Manfaat GAT 

 
Sisi Udara Sisi Darat 

Promosi 

Pariwisata 

1. Waktu taxiing 

dan lepas landas 

lebih singkat 

Kenyamanan lebih 

baik pada saat 

menunggu pesawat 

lepas landas 

 

Membantu supaya 

promosi wisata 

Bali sebagai tujuan 

wisata berkualitas 

2. Pesawat tidak 

perlu antri untuk 

parkir karena ada 

parking stand 

khusus 

 

Keamanan lebih 

baik 

 

3. Penumpang tidak 

terganggu oleh 

keberadaan 

pesawat niaga 

 

Privasi penumpang 

lebih terjaga 

 

4.  Proses check in dan 

pemeriksaan bagasi 

lebih cepat melalui 

jalur legal 

 

 

 

57.91 Peningkatan layanan di sisi darat. Pertama, kenyamanan penumpang 

lebih baik. Sebelum beroperasinya GAT, tidak ada terminal khusus untuk 

penumpang pesawat jet. Menurut keterangan Saksi Wawan, selama menunggu 

pesawat sebelum take off, saksi menunggu di dalam mobil dan ini 

menimbulkan ketidaknyamanan. 

Kedua, keamanan yang lebih baik. Dengan adanya terminal khusus yang 

dilengkapi dengan petugas imigrasi dan peralatan x-ray khusus, aspek 

keamanan menjadi lebih baik bagi penumpang pesawat jet. Menurut 

keterangan Saksi GM Bandara I Gusti Ngurah Rai, Saksi SRB, dan Saksi 

Wawan, sebelum beroperasinya GAT, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan 

terhadap dokumen dan bagasi penumpang pesawat jet oleh petugas imigrasi 

dan sekuriti bandara. Penumpang langsung menuju pesawat melalui jalur 

ilegal. Kondisi menimbulkan kekhawatiran terkait pemenuhan aspek keamanan 

di bandar udara. Setelah beroperasinya GAT, hal-hal yang demikian tidak 

dapat terjadi lagi. Jalur ilegal untuk masuk dan keluar bandara sudah ditutup 

dan penumpang dan bagasinya harus melalui proses pemeriksaan imigrasi dan 

x-ray di GAT.  
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Ketiga, privasi yang jauh lebih terjaga. Dengan adanya terminal dan jalur 

keluar masuk terminal yang khusus, privasi penumpang pesawat jet dapat lebih 

terjaga. Penumpang pesawat jet secara umum menuntut privacy yang lebih 

tinggi. Mereka merasa tidak nyaman apabila melewati terminal umum. Hal ini 

didasarkan keterangan dari Saksi Irmawan Poedjoadi (“Irmawan”) dan Ahli 

Pariwisata I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya (“Rai”) . Ahli Pariwisata Rai 

menerangkan bahwa orang-orang kaya pengguna private jet, menginginkan 

privasi. Oleh karena itu, hotel bintang 5 pun sudah dari lama menyediakan 

layanan khusus dimana proses check-in dan check-out dilakukan di kamar dan 

ada jalur khusus menuju kamar. 

Keempat, proses check-in dan pemeriksaan yang lebih cepat melalui jalur 

dan prosedur yang legal. Pengguna pesawat jet menuntut lebih untuk 

kecepatan dalam pelayanan. Mereka bersedia membayar lebih apabila proses 

pemeriksaan di terminal berlangsung lebih cepat. Proses di GAT jauh lebih 

cepat dibandingkan di terminal umum karena dengan adanya terminal khusus 

dan petugas imigrasi khusus, proses check-in, pemeriksaan imigrasi dan bagasi 

berlangsung jauh lebih cepat karena penumpang private jet menghabiskan 

waktu untuk berjalan di terminal lebih sedikit karena terminal khusus lebih 

kecil dibandingkan terminal umum dan penumpang tidak perlu antri karena 

penumpang pesawat jet sangat sedikit dari segi jumlah. Hal ini didukung 

keterangan Saksi Irmawan, Ahli Pariwisata Rai (menurut Rai pada jam-jam 

sibuk antrian di terminal umum bisa berlangsung hingga 2 jam), Saksi GM 

Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan Saksi SRB (menurut CEO SRB proses 

pemeriksaan di terminal jauh lebih cepat).   

57.92 Kontribusi positif terhadap kegiatan promosi pariwisata Bali. Sektor 

pariwisata merupakan sektor utama (leading sector) dalam perekonomian Bali, 

dengan kontribusi sebesar 80% terhadap PAD Pemerintah Provinsi Bali 

(berdasarkan keterangan Ahli Pariwisata Rai). Sebagai leading sector di Bali, 

industri pariwisata Bali juga memberikan kontribusi sebesar 45% terhadap 

sektor pariwisata nasional menurut keterangan Ahli Pariwisata Drs. I Putu 

Anom, M.Par (“Anom”) sesuai BAP Pemeriksaan Ahli tertanggal 12 Januari 

2015. Salah satu elemen pendukung untuk pengembangan wisata Bali adalah 

aksesabilitas (accesability) yang baik. Sebagai tujuan wisata, data 

menunjukkan bahwa sekitar 60% wisatawan yang mengunjungi Bali 

menggunakan sarana angkutan udara untuk datang ke Bali (menurut 

keterangan Ahli Pariwisata Anom). Oleh karena itu, peran bandar udara sangat 

penting dalam menunjang kegiatan promosi Bali sebagai tujuan wisata. 

Berdasarkan keterangan Ahli Pariwisata Rai sesuai BAP Pemeriksaan Ahli 

tanggal 12 Januari 2015, ketika menghadiri dan melakukan kegiatan promosi 

wisata di luar negeri, agen-agen wisata besar, khususnya yang memiliki klien 

pengguna private jet, sering menanyakan apakah Bali memiliki terminat 

private jet. Pertanyaan  ini diajukan karena pengguna private jet menuntut 
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faktor keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dibandingkan pengguna 

pesawat komersial. Adanya GAT di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai menurut 

Ahli Rei akan sangat membantu upaya promosi Bali, khususnya kepada 

kalangan “the haves” yang menggunakan private jet. Apalagi dengan 

keinginan mengembangkan Bali sebagai tujuan wisata berkualitas (quality 

tourism), keberadaan GAT akan sangat membantu, meskipun bukan satu-

satunya faktor pendorong untuk mewujudkan Bali sebagai quality tourist 

destination. Meskipun secara persentase, pengguna pesawat jet lebih kecil 

dibandingkan wisatawan segmen menengah ke bawah namun kedatangan 

mereka ke Bali untuk berwisata akan memiliki kontribusi yang tidak sedikit 

karena segmen wisatawan seperti ini memiliki daya beli yang tinggi (high 

willingness to pay) dan juga masa tinggal yang lebih lama (longer length of 

stay). 

57.93 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pengoperasian GAT di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai memberikan layanan dan nilai tambah, baik dari sisi air side 

maupun land side, yang jauh lebih baik bagi konsumen/pengguna private jet 

dan juga bagi crew private jet tersebut. 

 

57.94 Tarif general aviation terminal fee bukanlah tarif yang eksesif karena 

sebagaimana yang disampaikan dalam affidavid Ahli Ekonomi Ine Minara S. 

Ruki yang diperiksa pada tanggal 13 Januari 2015, terdapat 4 pendekatan yang 

bisa digunakan untuk menilai apakah harga barang/jasa adalah eksesif atau 

tidak berdasarkan preseden penanganan kasus persaingan usaha di Eropa, 

dengan mengacu pada tulisan Massimo Motta (saat ini menjabat sebagai Chief 

Competition Economist of European Commission’s Directoral General) dan 

Alexandre de Streel (2006). Pertama, dengan membuat perbandingan harga 

dengan biaya produksi untuk menunjukkan marjin keuntungan; kedua, dengan 

melakukan perbandingan antara harga-harga yang dikenakan perusahaan 

dominan dalam pasar-pasar yang berbeda; ketiga, dengan pendekatan 

“benchmarking”, yaitu melalui perbandingan antara harga-harga yang 

dikenakan oleh perusahaan dominan dan yang dikenakan oleh perusahaan 

lainnya, baik di pasar yang sama maupun di pasar yang lain; dan keempat, 

dengan melakukan penelahaan pada profit dari perusahaan dominan dan 

membandingkan profit yang demikian baik dengan profit kompetitif yang 

normal maupun dari perusahaan-perusahaan yang lain. 

57.95 Sebagaimana yang telah dijelaskan, GAT Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

dilengkapi dengan berbagai layanan dan fasilitas khusus, baik fasilitas dan 

layanan di sisi udara (air side) maupun fasilitas dan layanan di sisi darat (land 

side), sehingga pengguna private jet dapat dan telah menikmati layanan yang 

jauh lebih baik dari aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan 

dibandingkan sebelum beroperasinya GAT. Peningkatan pelayanan ini harus 

dipertimbangkan sebelum menilai kewajaran tarif GAT yang diterapkan oleh 
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Terlapor II. Tarif pelayanan dengan kualitas yang jauh lebih baik tentu saja 

berbeda dengan tarif pelayanan dengan kualitas yang lebih rendah. Karena 

kalau harus disamakan maka tidak ada insentif bagi pelaku usaha untuk 

menyediakan layanan dan fasilitas yang lebih baik. Dalam industri hotel pun, 

misalnya, tarif kamar di hotel bintang 5 berbeda dan jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan tarif kamar di hotel bintang 3. Perbedaan tarif kamar 

tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan fasilitas dan layanan yang 

disediakan. Apakah dengan demikian konsumen hotel bintang 5 dapat 

dikatakan dirugikan karena dikenakan harga yang eksesif? Tentu saja tidak, 

karena perbedaan harga tersebut adalah sesuatu yang wajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.96 Untuk menyediakan berbagai fasilitas khusus di GAT Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai, Terlapor I telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, yakni 

hampir mencapai Rp 190 miliar, dengan potensi penghasilan yang belum tentu 

cukup untuk mengembalikan (recoup) dana investasi yang telah dikeluarkan 

karena trafik dan penumpang private jet relatif kecil per tahunnya, 

dibandingkan dengan penerbangan komersial yang bisa mendatangkan puluhan 

juta penumpang pertahunnya. Berikut adalah rincian pengeluaran Terlapor I 

untuk pembangunan GAT. 

 

a. Apron dan taxiway  : Rp.  116.973.120.000,- 

b. Akses jalan  : Rp.   50.004.166.300,- 

c. Terminal  

• Temporary  : Rp.      1.718.862.200,- 

• Permanen  : Rp.  20.969.300.000,- 

Total                  : Rp.  189.665.448.500,-   

 

57.97 Dalam periode Oktober 2013 hingga Oktober 2014, total tambahan penerimaan 

Terlapor I dari pengoperasian GAT adalah sebesar kurang lebih Rp 10,5 miliar. 

Dengan penerimaan sebesar sekitar Rp 10,5 miliar di tahun pertama 

pengoperasian GAT, dapat dibayangkan lamanya masa pengembalian (payback 

period) investasi Terlapor I; mungkin bisa mencapai hingga 20 tahun. 
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Figur 12.  

Tambahan Pendapatan AP1 dari GAT, Okt 13 – Okt 14 

 

PJ4U (Rp) 2.506.097.443 

PJ2U (Rp) 333.985.000 

VIP Service 192.180.000 

Sewa Ruang 641.784.000 

Revenue Sharing 3.886.933.222 

Total 10.593.242.108 

 

57.98 GAT Fee mencakup biaya atas jasa-jasa sebagai berikut: CIP (Commercially 

Important Person) Terminal, coordination of ramp transfers for passangers and 

crew, VIP meet and great, standard weather brief and NOTAMS, crew business 

center, flight following and messages, general declarations/pasanger manifests 

as required, access to lounge and facilities, internet access, complimentary 

beverages and snacks, dan coordination of any other services required by crew 

or passangers. 

57.99 Dalam menilai kewajaran tarif GAT, maka perlu ditunjukkan pula biaya-biaya 

yang harus dikeluarkan oleh Terlapor II dan marjin keuntungannya dari 

pengelolaan GAT. Dengan tingkat marjin bersih sebesar kurang lebih 12,62 

persen di tahun 2014 tidak terlihat adanya tingkat keuntungan yang eksesif.   

Figur 13.  

Ringkasan Laporan Keuangan Terlapor II 2014 

 

 Nominal (Rp) Persentase (%) 

Total Revenue 14.457.434.817  

Total COGS 5.407.507.486  

Gross Profit 9.165.927.330 62,89 

Operating Expenses 8.417.539.290  

Net Operating 

Profit/(Loss) 

748.388.040 5,14 

Net Proft/(Loss) 1.487.136.041 12,62 

 

57.100 Tarif layanan di GAT Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak dapat dinilai mahal 

dengan membandingkannya dengan layanan di terminal utara Bandara I Gusti 

Ngurah Rai karena tingkat layanan dan fasilitas di sana berbeda dengan tingkat 

layanan dan fasilitas di GAT. Perbandingan harga harus bersifat apple to apple. 
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Berdasarkan perbandingan dengan tarif jasa GAT di luar negeri, seperti 

Hongkong dan Singapura, tarif layanan GAT di Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai tergolong masih lebih rendah. Oleh karena itu, tidak benar tuduhan bahwa 

tarif di GAT yang ditetapkan oleh Terlapor II tidak kompetitif. 

 

Tabel Perbandingan Harga Layanan GAT di Hongkong dan Changi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.101 Menanggapi keberatan dari beberapa air charterer mengenai tarif GAT Fee, 

pada bulan Januari 2014, Terlapor II telah mengeluarkan struktur tarif baru 

dimana terdapat perbedaan tarif berdasarkan kriteria sebagai berikut: 15% 

discount, medevac, technical stop, dan presidential flight Struktur tarif yang 

baru ini sudah disosialisasikan kepada air charterer domestik. Saksi PT ASI 

Pudjiastuti (Susi Air) dalam pemeriksaan tanggal 13 November 2014 

menyatakan bahwa dokumen struktur tarif ini mereka ketahui dan ditunjukkan 

dalam persidangan serta diserahkan ke Majelis Komisi. Ini menunjukkan 

bahwa Terlapor I dan Terlapor II sudah bersikap responsif terhadap keluhan 

beberapa konsumen domestik 

57.102 Struktur tarif dengan harga yang berbeda-beda untuk segmen konsumen yang 

berbeda tersebut akan diterapkan pula ketika terminal permanen sudah 

dioperasikan. Perbedaan harga tersebut dijustifikasi dengan fasilitas dan 

layanan di terminal yang berbeda, seperti ruang tunggu yang berbeda dsb. 

Untuk konsumen yang lebih premium akan diberikan layanan yang lebih 

premium pula, seperti ruang tunggu yang lebih mewah, dsb. 

57.103 Terkait tarif layanan ground handling, tarif layanan ground handling yang 

dibebankan ke konsumen untuk jasa yang diberikan oleh operator GH adalah 

sebesar tagihan ground handling company yang dikirimkan kepada Terlapor II 

atau sebesar yang ditagihkan secara langsung oleh ground handling company 

ke konsumen (khusus untuk SRB dan EAS) 
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57.104 Menurut keterangan Saksi PT Sari Rahayu Biomantara (“SRB”) dalam 

pemeriksaan tanggal 20 November 2014 sebagaimana tertera pada BAP 

Pemeriksaan Saksi, tidak ada kenaikan ground handling fee yang dibebankan 

oleh SRB ke pelanggan SRB sesudah GAT beroperasi dan kalaupun ada, itu 

merupakan kenaikan normal. Bukti invoice sebagaimana kami sampaikan pada 

Figure 11, Paragraf 157 dari Kesimpulan. 

57.105 Saksi PT Gapura Angkasa dalam pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 

sebagaimana tertera pada BAP Pemeriksaan Saksi, menyatakan bahwa besaran 

tagihan layanan ground handling yang dibebankan oleh Terlapor II ke 

konsumen adalah kurang lebih sama dengan besarnya nilai tagihan PT Gapura 

Angkasa ke Terlapor II.  

Kutipan BAP tanggal 27 Oktober 2014 oleh Saksi Tharian dari PT Gapura 

Angkasa: 

90 Pertanyaan 

Terlapor I 

Dalam invoice ada GAT Fee, apakah jasa 

GAT Fee sudah termasuk jasa yang saksi 

lakukan? 

 

Jawaban Iya. 

 

91 Pertanyaan 

Terlapor I 

Saksi tadi bilang itu identik, lalu 

menyebutkan bagian, lalu bagaimana? 

 

Jawaban Dalam invoice tidak menyebutkan GH, 

namun dari keseluruhan item tersebut 

nilainya dekat dengan GH. Nanti 

dokumennya kita susulkan. 

 

57.106 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengenaan tarif di GAT Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai tidak eksesif dan memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat 

dengan mempertimbangkan nilai tambah yang dinikmati dan dirasakan oleh 

pengguna private jet, besarnya nilai investasi yang dikeluarkan oleh Terlapor I, 

marjin keuntungan yang wajar yang dinikmati oleh Terlapor II, serta 

mempertimbangkan tingkat harga layanan yang bersaing dengan penyedia jasa 

FBO/GAT di lain di luar Indonesia. 

57.107 Unsur-unsur pasal 14 uu no. 5/1999 tidak terpenuhi; -----------------------------  

a. Berkaitan dengan paragraf di atas, Pasal 14 UU No. 5/1999 

menyatakan sebagai berikut:  

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 

yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang 

termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu 

yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan 

atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun 
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tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. 

57.108 Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur utama yang harus 

dipenuhi dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 14 

UU No. 5/1999. Unsur-unsurnya adalah: 

 

a. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain; 

b. Bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam 

rangkaian produksi barang/jasa; 

c. Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan 

masyarakat. 

57.109 Pemenuhan atas seluruh unsur di atas bersifat kumulatif. Dengan demikian, 

apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 14 UU No. 

5/1999. Analisis terkait pemenuhan unsur-unsur tersebut adalah sebagaimana 

dijelaskan di bawah ini:  

 

57.110 Unsur Bertujuan Menguasai Produksi Sejumlah Produk yang Termasuk Dalam 

Rangkaian Produksi Barang/Jasa tidak terpenuhi 

 

57.111 Bahwa Tim Investigator dalam Paragraf 12.1 dari LDP mendalilkan 

pemenuhan unsur “menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam 

rangkaian produksi barang/jasa” didasarkan adanya perjanjian kerjasama 

pengelolaan GAT di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai antara Terlapor I dan 

Terlapor II, dimana perjanjian kerjasama usaha tersebut menurut Tim 

Investigator memberikan hak eksklusif bagi Terlapor II untuk menyediakan 

layanan ground handling. 

57.112 Berdasarkan penjelasan pada Paragraf 122 - 130 dari Kesimpulan, maka 

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Usaha antara Terlapor I 

dan Terlapor II tidak dapat dianggap bertujuan untuk dan pada faktanya tidak 

berakibat pada penguasaan jasa penguasaan penyediaan jasa ground handling 

di GAT Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Lebih lanjut, Paragraf 122 - 130 

dari Kesimpulan menjelaskan bahwa, pada faktanya, ground handling agent 

dan ground handling company yang existing di Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai tetap dapat menyediakan jasa ground handling kepada konsumen/private 

jet/air charterer.  

57.113 Sehingga dengan demikian, unsur “bertujuan untuk menguasai produksi 

sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang/jasa” tidak 

terpenuhi. 

57.114 Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat dan/atau 

Merugikan Masyarakat Tidak Terpenuhi; 
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57.115 Tim Investigator dalam Paragraf 12.3 dari LDP mendalilkan pemenuhan unsur 

“mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan 

masyarakat tidak terpenuhi” didasarkan adanya hambatan bagi penyedia jasa 

ground handling yang telah existing (beroperasi) di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai sehingga tidak dapat melayani penerbangan tidak berjadwal karena 

kegiatannya dimonopoli oleh Terlapor II. Tim Investigator lebih lanjut dalam 

Paragraf 12.3 dari LDP mendalilkan adanya kerugian konsumen ditunjukkan 

dengan konsumen atau pengguna jasa ground handling yang kehilangan 

haknya untuk memilih penyedia jasa ground handling secara bebas. 

57.116 Berdasarkan penjelasan Terlapor I mengenai pola hubungan antara operator 

GAT, ground handling agent, ground handling company, dan 

konsumen/private jet/air charterer pada Paragraf 122 - 130 dari Kesimpulan, 

pada faktanya konsumen tetap memiliki pilihan penuh terhadap ground 

handling agent dan ground handling company. Data yang Terlapor I tunjukkan 

dalam Paragraf 133 dari Kesimpulan menunjukkan bahwa justru penyedia jasa 

ground handling terbesar, dilihat dari jumlah private jet yang dilayani di GAT, 

adalah PT Sari Rahayu Biomantara yang notabene merupakan penyedia jasa 

ground handling yang telah existing di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.  

Dengan demikian, tidak ada hambatan bagi penyedia jasa ground handling 

untuk tetap memberikan layanan ground handling di GAT Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai.  

57.117 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur “mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat” tidak 

terpenuhi. 

57.118 Definisi dari Pasar Bersangkutan Didasarkan Pada Asumsi yang Salah; ------   

57.119 Sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf 25 – 39 dari Kesimpulan yang 

membahas definisi pasar bersangkutan, Peraturan KPPU No. 3/2009 halaman 

11 menetapkan pentingnya pengertian dari pasar bersangkutan dalam perkara 

hukum persaingan usaha  yaitu  untuk membuktikan adanya pelanggaran dari 

UU No. 5/1999. 

57.120 Tim Investigator dalam perkara a quo telah salah dalam menentukan pasar 

bersangkutan. Konsekuensinya, unsur dari pasar bersangkutan tidak dapat 

terpenuhi karena analisis atau kesimpulan yang dibuat untuk menentukan 

apakah ada pelanggaran terhadap Pasal 14 UU No. 5/1999 juga tidak tepat atau 

tidak berdasar. 

57.121 Berdasarkan hal tersebut di atas, Terlapor I tidak melanggar Pasal 14 UU No. 

5/1999, karena unsur utama dalam Pasal 14 UU No. 5/1999 tidak terpenuhi. 

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dengan demikian tidak ada 

pelanggaran dalam perkara ini;  

57.122 unsur-unsur pasal 17 uu no. 5/1999 tidak terpenuhi;  

57.123 Pasal 17 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa;   
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1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) apabila: 

a) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya; atau 

b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang  sama; atau 

c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa. 

 

57.124 Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur utama yang harus 

dipenuhi dalam menentukan ada atau tidaknya kartel dalam perkara ini, yaitu 

sebagai berikut: 

 

a. Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa; 

Penguasaan produksi dan atau pemasaran terhadap barang dan atau jasa 

yang belum ada substitusinya, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak 

dapat masuk ke dalam persaingan usaha, atau menguasai lebih dari 

50% (lima puluh persen) pangsa pasar. 

b. Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat;  

57.125 Seluruh unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya (bersifat kumulatif). Apabila 

salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 17 

UU No. 5/1999. 

 

Unsur Melakukan Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang 

dan/atau Jasa Terpenuhi  

 

57.126 Tim Investigator dalam Paragraf 13.1 dari LDP mendalilkan pemenuhan unsur 

“melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau 

jasa terpenuhi” didasarkan adanya hak eksklusif yang diberikan Terlapor I 

kepada Terlapor II untuk menyediakan layanan ground handling di GAT 

Bandar Udara I gusti Ngurah Rai. Hal ini mengakibatkan penguasaan jasa 
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ground handling di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yang hanya dapat 

dilakukan Terlapor II. 

57.127 Terhadap tuduhan tersebut, Terlapor I, sebagaimana telah dijelaskan dalam 

Paragraf 121 – 134 dari Kesimpulan, kembali menegaskan tidak ada 

monopolisasi jasa ground handling di GAT Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. 

1. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka “unsur melakukan penguasaan atas 

produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa” tidak terpenuhi.  

 

Unsur Mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak 

Sehat Tidak Terpenuhi  

 

57.128 Berdasarkan Pasal 1 (2) UU No. 5/1999, yang dimaksud dengan praktek 

monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku 

usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas 

barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak 

sehat dan dapat merugikan kepentingan umum 

57.129 Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 (6) UU No. 5/1999, yang dimaksud dengan 

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha. 

57.130 Tim Investigator dalam Paragraf 13.2 dari LDP mendalilkan pemenuhan unsur 

“mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat” 

didasarkan pada 3 (tiga) alasan sebagai berikut: 

a. Pengadaan GAT di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai mengabaikan prinsip 

competition for the market karena tidak dilakukan melalui bidding dan 

berdampak harga yang dikenakan di GAT tidak kompetitif. 

b. Pengelolaan GAT di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai menimbulkan 

hambatan pasar serta diskriminatif bagi pelaku penyedia jasa ground 

handling untuk bersaing. 

c. Pengelolaan GAT merugikan kepentingan konsumen karena harga yang 

ditetapkan Terlapor II sangat tinggi dan tidak sebanding dengan nilai 

tambah yang dibutuhkan konsumen. 

57.131 Bahwa Termohon I tegaskan konsep competition for the market dan bidding 

yang diterapkan Tim Investigator dalam perkara a quo tidak relevan dengan 

kerjasama pengelolaan GAT antara Terlapor I dan Terlapor. Kekeliruan dan 

miskonsepsi oleh Tim Investigator ini telah Terlapor I sampaikan secara detail 

dalam Paragraf 118 - 120 dari LDP. Pemilihan mitra usaha yang dilakukan 

Terlapor I memiliki landasan hukum dan ekonomi yang kuat sebagaimana 

dijelaskan dalam Paragraf 83 - 108 dari LDP. 
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57.132 Bahwa kemudian sebagaimana Terlapor I tegaskan dalam Paragraf 121 - 134 

dari Kesimpulan, tidak ada hambatan bagi penyedia jasa ground handling yang 

existing di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai untuk menyediakan jasa ground 

handling.  

57.133 Bahwa penerapan tarif GAT memiliki rasionalitas hukum dan ekonomi yang 

kuat. Sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf 142 - 155 dari Kesimpulan, 

besaran tarif GAT sudah memperhitungkan adanya pemberian layanan dan 

fasilitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan pengguna private jet, besaran 

nilai investasi yang dikeluarkan oleh Terlapor I, tingkat keuntungan yang wajar 

bagi Terlapor II, dan persaingan dengan penyedia layanan sejenis di luar 

Indonesia. 

57.134 Berdasarkan penjelasan di maka unsur “praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat” tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

Terlapor I sama sekali tidak melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. 

57.135 Berdasarkan uraian fakta dan penjelasan dalam butir-butir di atas terkait 

dengan dugaan pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 17 UU No.5/1999, maka 

Terlapor I menyampaikan sebagai berikut:  

57.136 Kesalahan pendefinisian Pasar Produk dan Pasar Geografis oleh Tim 

Investigator. 

57.137 Perjanjian Kerjasama Usaha antara Terlapor I dan Terlapor II tidak 

mengakibatkan penguasaan penyediaan jasa ground handling di GAT Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai.  

57.138 Ground handling agent dan ground handling company yang telah existing di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai tetap dapat menyediakan jasa ground 

handling kepada konsumen/private jet/air charterer.  

57.139 Pemilihan mitra usaha yang dilakukan Terlapor I kepada Terlapor II memiliki 

landasan hukum dan ekonomi yang kuat.  

57.140 Penerapan tarif GAT memiliki rasionalitas hukum dan ekonomi yang kuat 

dimana Tarif GAT tersebut memperhitungkan adanya pemberian layanan dan 

fasilitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan pengguna private jet, besaran 

nilai investasi yang dikeluarkan oleh Terlapor I, tingkat keuntungan yang wajar 

bagi Terlapor II, dan persaingan dengan penyedia layanan sejenis di luar 

Indonesia. 

57.141 General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dapat dan telah 

memberikan nilai tambah dan manfaat sesuai dengan kebutuhan dan tuntuan 

pengguna private jet. 

 

57.142 Dari fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi 

fakta yang tidak terbantahkan lagi (notoir feiten) bahwa Terlapor I tidak 

terbukti melanggar Pasal 14 dan/atau Pasal 17 UU No. 5/1999. 
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57.143 Berdasarkan dasar, alasan, dan bukti bukti yang telah kami jelaskan di atas, 

terbukti bahwa tidak ada bukti dan alasan yang cukup untuk menyatakan 

bahwa Terlapor I telah melanggar Pasal 14 dan Pasal 17 UU No 5/1999 

sebagaimana yang disampaikan Investigator dalam LDP tanggal 26 Agustus 

2014. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Komisi Yang Terhormat 

mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 

a. Menolak dan mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti Tim 

Investigator dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan 

Lanjutan; 

b. Mempertimbangkan dan menerima setiap dan seluruh fakta-fakta dan 

dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Terlapor I;  

c. Mengesampingkan alat-alat bukti yang tidak sah atau tidak memiliki 

nilai pembuktian yang sempurna yang bertentangan dengan ketentuan 

Pasal 42 UU No. 5/1999;  

d. Menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terlapor I tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 UU No. 5/1999; 

e. Menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terlapor I tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No.5/1999.  

  

57.144 Nota Pembelaan atau Kesimpulan ini merupakan satu kesatuan dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari Tanggapan Terlapor I tanggal 9 September 

2014 serta penjelasan atau keterangan Terlapor I yang telah disampaikan baik 

secara lisan maupun tertulis kepada Majelis Komisi KPPU pada tahap 

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 20 Januari 2015;  

 

58. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada 

pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (Vide bukti T30):  ------------------------------  

58.1 Proses pemeriksaan Perkara 13/KPPU-I/2014cacat hukum Dalam Perkara  No. 

13/KPPU-I/2014 diketahui bahwa KPPU telah menetapkan EJI diduga 

melanggar 2 (dua) ketentuan UU No. 5 tahun 1999, yaitu: 

a. Pasal 14 UU No. 5/1999 tentang Integrasi Vertikal; dan 

 

b. Pasal 17 UU No. 5/1999 tentang Monopoli. 

 

 

58.2 Adapun merujuk pada pemenuhan unsur-unsur pasal 14 uu no. 5 tahun 1999, 

diketahui bahwa pasal 14 uu no. 5 tahun 1999 menyatakan: 

 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan dengan pelaku usaha 

lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang 
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termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang 

mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses 

lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang 

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau 

merugikan masyarakat”. 

58.3 Unsur-unsur dalam Pasal 14 UU No. 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut : -  

a. Pelaku Usaha; 

b. Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk 

yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu 

yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau 

proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak 

langsung; 

c. Mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat dan atau 

merugikan masyarakat. 

 

58.4 Unsur “Pelaku Usaha” 

 

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1999 adalah : 

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. 

58.5 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam kasus ini adalah API dan EJI. 

Bahwa API dalam kasus ini merupakan badan usaha berbentuk badan hukum 

Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 2 

Januari 1993 yang dibuat oleh Notaris Muhaini Salim, SH di Jakarta dan telah 

mengalami beberapa perubahan, dimana kegiatan usaha API pada pokoknya 

adalah di bidang jasa kebandarudaraan, pelayanan lalu lintas penerbangan, 

serta optimalisasi pemanfaatan daya yang dimiliki perseroan. 

58.6 Bahwa EJI merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta No : 19 

tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Irene Yulia, SH di Jakarta 

dengan kegiatan usaha di bidang jasa kebandarudaraan yang antara lain 

meliputi namun tidak terbatas pada : 

a. Menyediakan jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penumpang 

transportasi udara non-reguler dan semua kegiatan-kegiatan jasa-jasa 

lainnya yang diperlukan sehubungan hal tersebut; 
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b. Menyediakan jasa pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver (tidak 

termasuk kegiatan vessel traffic information system dan jasa pemanduan 

sebagaimana dimaksud peraturan-perundangan yang berlaku), parkir dan 

penyimpanan pesawat-pesawat non-reguler dan bagasinya; dan 

c. Menyediakan layanan teknis di darat termasuk transportasi di darat untuk 

para penumpang transportasi udara non-reguler dan bagasinya. 

 

58.7 Atas dasar uraian tersebut, maka cukup jelas bahwa API dan EJI merupakan 

pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No. 5 tahun 1999 

karena didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia. Dengan demikian, unsur Pelaku Usaha 

TERPENUHI. 

58.8 Unsur “Perjanjian Yang Bertujuan Untuk Menguasai Produksi Sejumlah 

Produk Yang Termasuk Dalam Rangkaian Produksi Barang Dan Atau Jasa 

Tertentu Yang Mana Setiap Rangkaian Produksi Merupakan Hasil Pengolahan 

Atau Proses Lanjutan, Baik Dalam Satu Rangkaian Langsung Maupun Tidak 

Langsung” 

58.9 Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pelayanan General Aviation di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali telah dibuat dan ditandatangani oleh API 

dengan EJI pada tanggal 18 Juni 2013. 

58.10 Dalam ketentuan Pasal 2 Perjanjian tersebut diatur secara jelas mengenai 

Ruang Lingkup Perjanjian tersebut, yaitu bahwa API memberikan hak 

eksklusif kepada EJI untuk melakukan pengelolaan General Aviation Terminal 

yang meliputi namun tidak terbatas pada: 

a. Ground Handling : Marshaling, Block on – Block off, Aircraft Towing 

Services/Push Back Services, Aircraft Lavatory Service, Embarking-

disembarking, Loading-unloading, Baggage and cabin service (porter), 

Aircraft Indoor Cleaning, Aircraft Potable Water Service, Ground/auxiliary 

Power Unit Supply, Air Start Truck Support, Air Conditioning Units, 

Refueling Services, Crew and Passenger Fasilities. 

b. Terminal Management : VIP Lounge and Meeting Room Facilities, On-site 

CIQ Service, Flight Plan and Meteorological Services. 

c. Property Management : Line Maintenance. 

d. Passenger and Crew Accomodation. 

e. Aircraft Security. 

f. Catering dan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya yang disepakati antara PT. 

Angkasa Pura I (Persero) dengan PT. Execujet Indonesia. 
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58.11 Dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pelayanan General Aviation di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali tersebut, API adalah dalam 

kapasitasnya sebagai Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau 

lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pengelola 

bandara.  

58.12 API merupakan badan usaha yang diberi kewenangan sebagai untuk 

menyediakan layanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara di 

Kawasan Tengah dan Timur Indonesia yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 33 

Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Angkasa Pura Kemayoran 

yang berlandaskan atas pasal 227 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2009 

tentang Penerbangan dengan kutipan sebagai berikut:  

“Otoritas bandar udara ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada 

Menteri” 

58.13 Sesuai dengan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, dengan kutipan sebagai 

berikut: 

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan 

atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang 

banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur 

dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 

Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh 

Pemerintah 

58.14 Berdasarkan atas pasal diatas dapat diuraikan bahwa bandar udara atau 

pelabuhan udara adalah fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah dengan 

anggaran negara dan atau anggaran daerah yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dialam hal transportasi udara baik dalam dan luar negeri, bandar udara 

ini diatur oleh Pengelola bandar udara yaitu API dan APII yang dibentuk 

dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1962. 

58.15 Bahwa berdasarkan atas uraian diatas, API yang merupakan BUMN yang 

bergerak dalam bidang jasa kebandarudaraan memiliki wewenang untuk 

memonopoli segala aktivitas kebandarudaraan pada umumnya dan pada 

Bandar Udara Ngurah Rai Bali pada khususnya dikarenakan API ialah satu-

satunya badan hukum berupa badan usaha bandar udara yang memiliki 

wewenang yang untuk menguasai sektor Jasa Kebandarudaraan di Indonesia 

tanpa kompetitor lain sebagaimana Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

menguasai installasi kelistrikan di Indonesia atau dalam kata lain perbuatan 

API adalah Monopoli berlandaskan atas amanat undang-undang.  
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58.16 Sehingga dari uraian tersebut diatas unsur  “Perjanjian Yang Bertujuan Untuk 

Menguasai Produksi Sejumlah Produk Yang Termasuk Dalam Rangkaian 

Produksi Barang Dan Atau Jasa Tertentu Yang Mana Setiap Rangkaian 

Produksi Merupakan Hasil Pengolahan Atau Proses Lanjutan, Baik Dalam Satu 

Rangkaian Langsung Maupun Tidak Langsung” TIDAK TERPENUHI dan 

telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 

58.17 Bahwa yang dimaksud dengan “Persaingan Usaha Tidak Sehat” adalah 

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produski dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha Dalam kasus ini 

terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan 

masyarakat tidak dapat dibuktikan, Pernyataan ini disimpulkan dari 

pernyataan saksi ahli Prof. Dr. Ine Minara, S. Ruki, M.Sc dalam Pemeriksaan 

Lanjutan perkara ini, yaitu:  

a. Saksi Ahli menyatakan bahwa produk yang memiliki standard sendiri 

dan tidak ada kompetitornya maka akan terjadi natural monopoly 

dikarenakan tiada produsen lain yang dapat menciptakan produk dengan 

standard ataupun kualitas yang sama atau sejajar. 

 

b. Saksi Ahli menyatakan bahwa natural monopoly terjadi apabila hanya 1 

(satu) perusahaan saja yang bisa mencapai efisiensi dimana kompetitor 

tidak mampu menyamai efisiensi dari perusahaan tersebut sehingga 

kompetitor lain tetap bertahan pada standar lama yang sudah dianggap 

ketinggalan jaman (outdated). 

c. Saksi Ahli menyatakan bahwa untuk dapat berkompetisi dengan baik 

dibutuhkan inovasi yang bedasarkan atas kemajuan teknologi dan 

knowledge yang bisa berupa hasil produk atau bisa juga manajement 

yang efektif. 

d. Saksi Ahli menyatakan bahwa ada 2 (dua) jenis monopoli yaitu (i) 

Monopoly by struggle; dan (ii) Monopoly by decree. Saksi Ahli 

menjelaskan tentang Monoply by decree yang artinya suatu badan usaha 

mendapatkan hak ekslusif dari negara untuk melakukan monopoli atas 

suatu pengadaan barang atau jasa. 

e. Saksi Ahli menerangkan tentang Essential Facility yang artinya proses 

produksi tidak akan terjadi tanpa adanya fasilitas pendukung yang sangat 

menunjang. Dimana dalam pengelolaan Essential Facility Saksi Ahli 

menyatakan bahwa bekerjasama dengan satu perusahaan saja dalam yang 
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benar-benar ahli pada bidangnya itu jauh lebih menguntungkan daripada 

bekerjasama dengan banyak perusahaan  

58.18 Sehingga dari uraian tersebut diatas unsur “Mengakibatkan terjadinya praktek 

persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat” tidak terpenuhi. 

58.19 Berikutnya merujuk pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 17 UU No. 5 tahun 

1999, diketahui bahwa Pasal 17 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan: 

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau 

pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. 

 

58.20 Unsur-unsur dalam Pasal 17 UU No. 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut : 

1. Pelaku Usaha; 

2. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang 

dan/atau jasa yang mengakibatkan Monopoli; dan 

3. Penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 

 

58.21 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam hal ini adalah API dan EJI. 

Pemenuhan unsur ini telah dijelaskan dan diuraikan pada analisa tentang 

pelaku usaha sebelumnya, sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian 

dari analisa unsur pada Pasal ini. Dengan demikian, unsur pelaku usaha 

TERPENUHI. 

58.22 Bahwa yang dimaksud melakukan penguasaan atas produksi dan/atau 

pemasaran barang dan/atau jasa yang mengakibatkan Monopoli telah 

dijelaskan dan diuraikan pada analisa sebelumnya tentang Perjanjian Yang 

Bertujuan Untuk Menguasai Produksi Sejumlah Produk Yang Termasuk 

Dalam Rangkaian Produksi Barang Dan Atau Jasa Tertentu Yang Mana Setiap 

Rangkaian Produksi Merupakan Hasil Pengolahan Atau Proses Lanjutan, Baik 

Dalam Satu Rangkaian Langsung Maupun Tidak Langsung, sehingga secara 

mutatis mutandis menjadi bagian dari analisa unsur pada Pasal ini. 

58.23 Dengan demikian unsur “Perjanjian Yang Bertujuan Untuk Menguasai 

Produksi Sejumlah Produk Yang Termasuk Dalam Rangkaian Produksi Barang 

Dan Atau Jasa Tertentu Yang Mana Setiap Rangkaian Produksi Merupakan 

Hasil Pengolahan Atau Proses Lanjutan, Baik Dalam Satu Rangkaian 

Langsung Maupun Tidak Langsung” TIDAK TERPENUHI dan telah sesuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku. 
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58.24 Unsur “Mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat 

dan/atau merugikan masyarakat” 

58.25 Pemenuhan unsur ini telah dijelaskan dan diuraikan pada analisa dampak 

“Mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat” sebelumnya, 

sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian dari analisa pada unsur Pasal 

ini. Dengan demikian, unsur ini TIDAK TERPENUHI. 

58.26 Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU No. 1 tahun 

2009”) merupakan peraturan khusus dibidang sektoral (lex specialis) yang 

telah mengatur secara rinci antara lain mengenai (i) Kelaikudaraan dan 

Pengoperasian Pesawat Udara, (ii) Angkutan Udara (termasuk di dalamnya 

pengertian dan pengaturan angkutan udara niaga dan buka niaga), (iii) 

Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara dan (iv) pihak mana dari 

pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi serta mengembangkan 

Kegiatan Komersial dan Pengembangan Usaha di Lingkungan Bandar Udara, 

dengan kutipan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

(a) Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa: “(1) Setiap pesawat udara 

yang dioperasikan wajib memenuhi standar kelaikudaraan; (2) 

Pesawat Udara yang telah memenuhi standar kelaikudaraan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat kelaikudaraan 

setelah lulus Investigatoran dan pengujian kelaikudaraan”. 

 

(b) Penjelasan Pasal 83 ayat (1) menjelaskan bahwa: “(1) Kegiatan 

angkutan udara terdiri atas (a) angkutan udara niaga; dan (b) 

angkutan udara bukan niaga”. 

(c) Pasal 131 ayat (1) dan (2) berbunyi: “(1) Untuk menunjang kegiatan 

angkutan udara niaga, dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang 

angkutan udara; (2) Kegiatan usaha penunjang angkutan udara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari 

Menteri.”. 

(d) Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 132 menjelaskan bahwa: “Untuk 

mendapatkan izin usaha penunjang angkutan udara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan 

memiliki : (a) akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh 

menteri yang berwenang dan salah satu usahanya bergerak di bidang 

penunjang angkutan udara; (b) nomor pokok wajib pajak (NPWP); (c) 

surat keterangan domisili yang diterbitkan oelh instansi yang 

berwenang; (d) surat persetujuan dari badan koordinasi penanaman 

modal atau badan koordinasi penanaman modal daerah apabila 
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menggunakan fasilitas penanaman modal; (e) tanda bukti modal yang 

disetor; (f) garansi/jaminan bank; serta (g) kelayakan teknis dan 

operasi”. 

 

58.27 Berdasarkan ketentuan-ketentuan UU No. 1 tahun 2009 tersebut jelas bahwa 

penyelenggaraan kebandarudaraan harus dijalankan sesuai dengan maksud dan 

tujuan sebagaimana telah ditentukan dalam hukum sektoral dibidang 

penerbangan tersebut. 

58.28 Lebih lanjut lagi, UU No. 1 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya juga 

jelas mengatur bahwa lembaga pemerintah berhak untuk melakukan 

penunjukan untuk pengelolaan kegiatan usaha penunjang penerbangan niaga, 

maka lembaga pemerintah yang bertanggung jawab sebagai regulator yang 

mengatur pengembangan sistem kebandar udaraan di wilayah Tengah dan 

Timur Indonesia tersebut adalah API dan bukan KPPU.  

58.29 Oleh sebab itu, jelas bahwa hukum positif di Indonesia tidak pernah 

memberikan kewenangan kepada KPPU untuk ambil bagian atau turut serta 

dalam mengelola atau mengawasi secara langsung pengelolaan General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali, karena 

lembaga yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut adalah API. 

Keterlibatan KPPU dalam menilai praktek kegiatan usaha EJI sebagai pelaku 

usaha yang jelas-jelas memiliki hak pengelolaan General Aviation Terminal 

dalam perkara ini, hanya akan menimbulkan benturan dan ketidakpastian 

hukum dalam pengelolaan General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai – Bali.  

58.30 Tim Investigator KPPU telah secara subyektif dan seolah-olah menggunakan 

dalil “hukum persaingan usaha” mencoba menilai kegiatan pelaksanaan hak 

Pengelolaan General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – 

Bali oleh EJI dengan mengatakan seharusnya EJI melakukan hal ini dan itu, 

termasuk secara keliru menganggap tindakan pembatasan kegiatan pelayanan 

ground handling telah melanggar dan bertentangan dengan teori-teori dan 

asumsi subyektif Tim Investigator, yang dari segi hukum persaingan usaha 

juga sudah jelas dapat dibantah atau dipertanyakan validitasnya.  

58.31 Padahal tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang secara keliru 

dipermasalahkan oleh Tim Investigator tersebut jelas-jelas merupakan 

tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang timbul dari hak dan 

kewenangan EJI sebagaimana secara jelas diatur, dibenarkan, 

dimandatkan atau  diperintahkan oleh (i) Perjanjian Kerjasama Usaha, 
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(ii) Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No 

KEP.88/KB.03/2011 dan (iii) UU No. 1 tahun 2009 dan peraturan 

pelaksanaannya. 

 

58.32 KPPU sebagai lembaga yang mengemban fungsi pengawasan dan pelaksanaan 

UU No. 5 tahun 1999 yang merupakan hukum umum tentang persaingan usaha 

(lex generalis), wajib untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang 

dan membenturkan hukum sektoral dibidang kebandarudaraan dengan 

hukum umum tentang persaingan usaha, karena jelas berdasarkan prinsip 

hukum yang berlaku, yaitu lex specialis derogat lex generalis, UU No. 1 tahun 

2009 dan peraturan pelaksanaannya adalah hukum khusus (lex specialis) yang 

harus diberlakukan dalam melihat pelaksanaan kegiatan atau tindakan EJI 

sebagai pemilik hak pengelolaan General Aviation Terminal di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai – Bali, dan hukum persaingan usaha yang merupakan lex 

generalis yang diemban oleh KPPU jelas harus mengalah dan memperhatikan 

penerapan pranata  hukum khusus tersebut. 

 

58.33 Kewajiban Mutlak KPPU berdasarkan Pasal 35 huruf e UU No. 5 tahun 

1999, Kalaupun benar KPPU mempunyai itikad baik dan concern yang benar 

terhadap hal persaingan usaha atas pelaksanaan hak pengelolaan General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali milik EJI, dan 

bukan melayani secara subyektif keinginan-keinginan pelaku usaha 

lainnya di Pulau Bali yang ingin menggunakan KPPU untuk menghukum 

EJI, maka KPPU harus atau wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 

35 UU No. 5 Tahun 1999, tanpa kecuali. 

58.34 Pasal 35 huruf e UU No. 5 tahun 1999 jelas mengatur salah satu kewajiban 

mutlak KPPU dalam mengemban tugasnya yaitu:  

“memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” 

58.35 Karena hak pengelolaan General Aviation Terminal milik EJI telah 

diamanatkan dalam UU No.1 tahun 2009 dan ditetapkan berdasarkan 

Perjanjian Kerjasama Usaha dan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I 

(Persero) tentang pengelolaan General Aviation Terminal untuk penerbangan 

tidak berjadwal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali, maka jikalaupun 

atau seandainyapun terdapat hal-hal yang ingin dikomentari oleh KPPU 

terkait dengan hak pengelolaan EJI tersebut, seperti misalnya terkait dengan 

dalil keliru KPPU atas (i) monopoli layanan ground handling, (ii) 
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menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dll, sebagaimana hal ini dilaporkan 

dalam Laporan Investigatoran Lanjutan, maka sebelum KPPU berwenang 

meneliti dan memproses perkara ini untuk dijatuhkan suatu putusan ada 

tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh EJI, wajib hukumnya bagi 

KPPU untuk terlebih dahulu melaksanakan Pasal 35 huruf e UU No. 5 

tahun 1999 tersebut, yaitu memberikan nasehat terlebih dahulu kepada PT 

Angkasa Pura I (Persero) selaku regulator kebandarudaraan di pulau Bali. 

58.36 Dalam hal ini EJI sama sekali belum pernah mendapatkan adanya usulan atau 

koreksi dari API sebagai regulator atas hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan 

hak pengelolaan General Aviation Terminal, yang berasal dari rekomendasi 

yang diberikan oleh KPPU dalam melaksanakan Pasal 35 huruf e tersebut. 

58.37 Berdasarkan Peraturan Sektoral Di Bidang Kebandarudaraan, khususnya Pasal 

131 Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, API sebagai 

regulator kebandarudaraan di Pulau Bali wajib untuk melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan hak pengelolaan general 

aviation terminal EJI.  

58.38 Sedangkan jelas bahwa kewajiban KPPU untuk melaksanakan Pasal 35 huruf e 

UU No. 5 tahun 1999 adalah bersifat mutlak, artinya tanpa diminta oleh API, 

KPPU demi hukum wajib untuk memberikan rekomendasi, sekiranya 

memang ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan untuk menjaga 

persaingan usaha yang sehat di bidang kebandarudaraan di Pulau Bali. 

58.39 Kewajiban multak KPPU sehubungan dengan Pasal 35 huruf e UU No. 5 tahun 

1999 tersebut selama ini juga telah diterima dalam doktrin hukum, antara lain 

sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Hans-W.Micklitz dan Tim Schumacher, 

dalam bukunya yang berjudul “Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, halaman 380, Penerbit Katalis, Cetakan 

Kedua, Jakarta, 2002, yang menyatakan (kutipan): 

“Komisi berkewajiban untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada 

Pemerintah bilamana dianggap perlu tanpa diminta, dengan tujuan untuk 

mendorong ekonomi pasar agar berfungsi secara lancar, karena pelaku usaha 

dilindungi dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.   

58.40 Kewajiban mutlak KPPU untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 UU No. 5 

tahun 1995 tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 226 

UU No.1 tahun 2009, yang jelas kegiatan pemerintahan di bandar udara dan 

pembinaan yang dilakukan oleh otoritas bandar udara yang dilakukan oleh 

lembara milik negara. 
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58.41 Lebih lanjut lagi, Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 

Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Keppres 75/1999”) 

mengatur bahwa dalam menjalankan fungsinya, KPPU wajib melaksanakan 

tugas dengan urut-urutan pelaksanaan kewenangan sebagai berikut:  

a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi 

dominan; 

b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan; dan 

c. Pelaksanaan administratif. 

 

58.42 Oleh sebab itu, berdasarkan urutan pelaksanaan kewajibannya tersebut di atas, 

KPPU jelas harus terlebih dahulu memberikan rekomendasi kepada API 

selaku lembaga negara pengawas kebandarudaraan sebelum mengambil 

tindakan dalam bentuk proses hukum atas Perkara No. 13/KPPU-I/2014 ini.  

58.43 Karena jelas telah terbukti berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa KPPU 

sama sekali tidak pernah melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 35 

huruf e UU No. 5 tahun 1999 terkait dengan hak pengelolaan General Aviation 

Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali, maka jelas bahwa secara 

yuridis proses Investigatoran dan persidangan yang dilakukan terhadap EJI atas 

Perkara No. 13/KPPU-I/2014 ini adalah PREMATUR, dan dengan demikian 

adalah merupakan kewajiban bagi Majelis Komisi untuk menyatakan proses 

perkara ini tidak sah, atau setidak-tidaknya tidak dapat dilanjutkan. 

 

58.44 Berdasarkan uraian atas fakta-fakta dan dasar hukum di atas terkait dengan 

eksepsi (penolakan) terhadap perkara ini, maka demi hukum KPPU harus 

menyatakan dalam keputusannya untuk menolak melanjutkan sidang Majelis 

Komisi, dan Majelis Komisi menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan 

hukum proses Investigatoran yang selama ini telah dilakukan oleh Tim 

Investigator terkait dengan Perkara No. 13/KPPU-I/2014.  

58.45  Penunjukan EJI Sebagai Pengelola General Aviation Terminal Dilakukan 

Sesuai Hukum, bahwa API adalah sebuah perusahaan BUMN (Badan Usaha 

Milik Negara) bergerak dibidang jasa kebandarudaraan, dapat disebut API 

adalah Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Pasal 1 angka 43, Pasal 235 dan 

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 

58.46 API dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1992, untuk menjalankan 

kegiatan Kebandarudaraan, sehingga dalam pengelolan Banda Udara API 

memiliki kewenangan penuh, sementara EJI sebagai pihak yang diajak 
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kerjasam untuk pengelolaan Banda Udara apakh dapat diberikan kewenangan 

untuk melakukan pengelolaan. 

58.47 API merupakan Badan Usaha Bandar Udara milik negara, yang juga diatur 

oleh Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara, sehingga sebagai badan usaha milik negara, wajib mengikuti segala 

ketentuan peraturan dari Menteri Badan Usaha Milik Negera, dalam 

penunjukkan langsung kepada pihak ketiga, persero BUMN harus mengikut 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 5/MBU/2008 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa juncto Nomor : 

PER- 15/MBU/2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik 

Negara Nomor PER – 5/MBU/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang Dan Jasa, dalam Pasal I ketentuan Nomor 3 Pasal 9 ayat (2) yang 

menyebutkan : 

 

“(2) Penunjukan langsung hanya dapat dilakukan sepanjang Direksi terlebih 

dahulu merumuskan ketentuan internal dan kriteria yang memenuhi ktentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan memperhatikan 

pada ayat (3) Pasal ini.”  

 

58.48 Maka berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tersebut diatas, maka direksi 

setiap BUMN membentuk suatu prosedur atau tata cara bagi mitra kerja yang 

ditunjuk langsung, untuk API sendiri memiliki Keputusan Direksi PT. 

Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.88/KB.03/2011 Tentang Kegiatan 

Komersial Dan Pengembangan Usaha Di Lingkungan PT. Angkasa Pura I 

(Persero). 

 

Pasal 1 angka 26 menyebutkan : 

“Penunjukan Langsung adalah proses seleksi mitra usaha di lingkungan PT. 

Angkasa Pura I (Persero) yang dilaksanakan dengan cara menunjuk langsung 

calon mitra usaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang 

berlaku.” 

 

Pasal 14 ayat (2) menyebutkan : 

 

“Seleksi calon Mitra Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di 

lingkungan Bandar Udara dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu 

melalui : 

a. Pembandingan; 
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b. Penunjukan Langsung.” 

 

58.49 Dalam Lampiran I Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) II. 

Persyaratan Seleksi dalam angka 2 tentang Persyaratan Penunjukan Langsung 

 

a. Penunjukan Langsung dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah 

satu dari persyaratan sebagai berikut : 

 

1) hanya ada 1 (satu) calon Mitra Usaha yang menyampaikan 

permohonan atau konfirmasi minat; 

2) setelah dilakukan Pembandingan, hanya ada 1 (satu) calon Mitra Usaha 

yang memenuhi syarat administrasi dan / atau teknis;  

3) merupakan kegiatan dalam rangka Sinergi BUMN;  

4) berdasarkan areal komersial yang sudah ditetapkan Direksi untuk jenis 

usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara 

untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara;  

5) berdasarkan areal komersial yang sudah ditetapkan Direksi untuk 

produk/ jasamerk dagang terkenal internasional dan nasional yang 

dapat mengangkat citra Bandar Udara;  

6) berdasarkan areal komersial yang sudah ditetapkan Direksi untuk mitra 

usaha berupa Anchor Tenant; 

7) berdasarkan areal komersial yang sudah ditetapkan Direksi untuk 

usaha baru yang merupakan Prakarsa Eksternal (Unsolicited); 

8) berdasarkan areal komersial yang sudah ditetapkan Direksi untuk 

organisasi yang merupakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

 

b. Peserta yang dapat mengikuti Penunjukan Langsung adalah : 

 

1) calon Mitra Usaha yang mengajukan permohonan atau diundang atas 

Peluang Usaha di Perusahaan; 

2) calon Mitra Usaha yang memiliki produk/ jasa branded internasional 

dan lisensi franchise internasional; 

3) calon Mitra Usaha yang bidang usahanya merupakan jasa pelayanan 

kebandarudaraan; 

4) calon Mitra Usaha yang sudah memiliki ikatan kerja dengan airline, 

dan menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara; 

5) calon Mitra Usaha yang merupakan komunitas di sekitar Bandar Udara 

atau yang terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 
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6) calon Mitra Usaha yang memiliki ide baru / merupakan Prakarsa 

Eksternal (Unsolicited) yang belum pernah ada di Bandar Udara atau 

Perusahaan. 

 

Sehingga mengingat bahwa penunjukan EjI sebagai mitra kerja dari API telah 

memenuhi kualifikasi dari Keputusan Direksi tersebut maka Penunjukan EJI 

secara langsung telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebab 

penunjukan langsung yang dilakukan oleh BUMN telah didelegasikan oleh 

Peraturan Menteri kepada Direksi BUMN dalam bentuk Keputusan Direksi 

PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.88/KB.03/2011 Tentang 

Kegiatan Komersial Dan Pengembangan Usaha Di Lingkungan PT. 

Angkasa Pura I (Persero). 

 

58.50  UU No. 1 tahun 2009 Jelas Memberikan Hak Kepada EJI Untuk 

Mengatur Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara. 

 

Lebih lanjut lagi, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan EJI untuk 

mengelola General Aviation Terminal, termasuk jasa ground handling di 

General Aviation Terminal Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Bali secara 

yuridis juga telah diatur dalam hukum positif sektoral di bidang penerbangan 

sebagai “HAK” EJI selaku pemegang hak pengelola General Aviation 

Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali.  

 

Pasal 131 ayat (1) dan (2) berbunyi: 

 

“(1) Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat dilaksanakan 

kegiatan usaha penunjang angkutan udara; 

 

(2) Kegiatan usaha penunjang angkutan udara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus mendapat izin dari Menteri.”. 

 

Jelas disini bahwa UU No. 1 tahun 2009 sama sekali tidak pernah mengatur 

bahwa kegiatan yang berkaitan dengan penunjang jasa angkutan udara di 

Bandar Udara di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali merupakan tanggung 

jawab EJI, namun MERUPAKAN HAK EJI sesuai dengan Keputusan Direksi 

PT Angkasa Pura I No. KEP.88/KB.03/2011 sebagai pemegang hak atau izin 

pengelola General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – 

Bali. 
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Sehingga pengeloaan General Aviation Terminal telah dilakukan sesuai 

hukum perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan hak dan 

kewajiban antara para pihak yang juga telah merujuk pada hukum 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

58.51 Tidak Terjadi Monopoli Dalam Pelayanan Ground Handling di General 

Aviation Terminal, EJI menolak asumsi yang keliru dari Tim Investigator 

yang menyatakan seolah-olah dengan EJI memiliki hak pengelolaan General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali, telah 

menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Perlu kembali diingat bahwa EJI dalam melaksanaan pengelolaan pada General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali tersebut adalah 

dalam rangka melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Perjanjian 

Kerjasama Usaha, UU No. 1 tahun 2009 dan Keputusan Direksi PT Angkasa 

Pura I (Persero) mengenai Komersialisasi dan Perkembangan Usaha di 

Wilayah API. 

Sebelum lebih lanjut mencermati bahwa tidak terjadi monopoli dalam 

pemberian Jasa Ground Handling pada pengelolaan General Aviation Terminal 

di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali, maka baiklah melihat terlebih 

dahulu arti dari monopoli itu sendiri.  

 

58.52 Berdasarkan UU No. 5 tahun 1999, pengertian praktek monopoli dapat 

diartikan sebagai berikut: 

 

“Pemusatan kekuatan ekonomi oleh suatu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang 

dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 

dan dapat merugikan kepentingan umum”. 

 

Sedangkan “Pemusatan Ekonomi” dapat diartikan sebagai berikut: 

 

“Penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih 

pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa”. 

 

Merujuk pada definisi tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa dalam 

prakteknya, EJI sebagai pengelola General Aviation Terminal di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali sama sekali tidak melakukan monopoli 

dalam pemberian Jasa Ground Handling. 
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58.53 Seperti yang telah kami uraikan sebelumya, UU No. 1 tahun 2009 dan 

peraturan pelaksanaannya, jelas mengatur secara lengkap antara lain mengenai 

(i) pengelolaan kegiatan yang menunjang angkutan udara niaga, (ii) 

pengelolaan kegiatan yang menunjang angkutan udara niaga harus mendapat 

izin dari Menteri dan (iii) hak dan kewajiban badan usaha pelaksana 

pengelolaan kebandarudaraan.  

Ketentuan-ketentuan yang teknis dan rinci ini merupakan fakta bahwa masalah 

pengelolaan kebandarudaraan adalah merupakan industri khusus yang sarat 

dengan pengaturan dalam hukum bidang sektoral (regulated industry), dengan 

demikian jelas bahwa KPPU tidak bisa begitu saja memberikan penilaian dan 

pendapat atas pelaksanaan kinerja EJI sebagai pemegang hak pengelolaan 

General Aviation Terminal secara sepihak dan sempit hanya menggunakan 

dalil hukum “persaingan usaha” yang bertujuan semata untuk menghukum EJI 

dalam perkara ini, tanpa memperhatikan hukum positif sektoral dibidang 

kebandarudaraan sebagai regulated industry yang telah mengatur kewenangan 

EJI sebagai pemegang hak pengelola General Aviation Terminal di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali.  

Berdasarkan Keputusan Direksi API terkait dengan Pemberian Hak 

Komersialisasi dan Pengembangan Usaha di Wilayah API,  telah ditetapkan 

secara tegas kewenangan EJI selaku pemilik hak mengelola apron selatan 

sebagai berikut: 

 

(a) “API memberikan hak eksklusif kepada EJI untuk mengoperasikan dan 

memberikan layanan khusus di GA Terminal untuk pesawat GA dan/atau 

penumpang selama jangka waktu Perjanjian yang meliputi namun tidak 

terbatas pada :  

a. Ground Handling : Marshalling, Block on – Block off, Aircraft 

Towing Services / Push Back Service, Aircraft Lavatory Service, 

Embarking – disembarking, Loading – unloading, Baggage and 

cabin service (porter), Aircraft Indoor Cleaning, Aircraft Potable 

Water Service, Ground / Auxilliary Power Unit Supply, Air Start 

Truck Support, Air Conditioning Units, Refuelling Services, Crew 

and Passenger Facilities. 

b. Terminal Management : VIP Lounge and Meeting Room Facilities, 

On-site CIQ Services, Flight Plan and Meteorological Services. 

c. Property Management : Line Maintenance. 

d. Passenger and Crew Land Transportation. 

e. Passenger and Crew Accomodation. 

f. Aircraft Security. 
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g. Catering dan kegiatan-kegiatan tambahan lain yang disepakati antara 

PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Execujet Indonesia." 

 

(b) “Memberikan Hak Eksklusif kepada PT. Execujet Indonesia selaku 

pengelola General Aviation Terminal untuk memanfaatkan apron selatan 

sesuai dengan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) tentang 

Komersialisasi dan Pengembangan Usaha di Wilayah API, serta 

menetapkan standar harga ground handling kepada para penyedia jasa 

ground handler yang telah ada di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – 

Bali sesuai dengan kondisi saat ini.”. 

 

(c) Memberikan kewenangan-kewenangan  yang diperlukan oleh PT. 

Execujet Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan Ground Aviation 

Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali.”. 

 

58.54 Meskipun memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali berdasarkan 

Perjanjian Kerjasama Usaha, fakta dalam Pemeriksaan Lanjutan 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa ground handler di General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali, sehingga 

EJI tidak berperan sebagai penyedia jasa tunggal. 

58.55 Fakta bahwa terdapat beberapa ground handler yang beroperasi di General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali tersebut di atas 

dapat diperiksa oleh Majelis Komisi yang Terhormat, dari kesaksian pada 

Proses Pemeriksaan Lanjutan, antara lain dari saksi-saksi berikut ini: 

 

a. Saksi Airlangga Suryadharma dari PT Airfast Indonesia, menyatakan, 

“Ground  Handler lainnya tetap beroperasi namun harus membayar invoice 

karena menggunakan area EJI…”  

 

b. Saksi Sucipto MM dan Tharian, Employee Value Promotion (EVP) 

Strategic and Human Capital Service dari PT Gapura Angkasa, mewakili 

Direktur Utama PT Gapura Angkasa menyatakan, “PT Gapura Angkasa 

berperan dalam proses penyediaan layanan Ground Handling dan 

Warehousing, dan sampai saat ini Gapura Angkasa menangani beberapa 

pesawat charter seperti Airfast, Giant  Jet, Euro Jet…”  
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c. Saksi Yudi Widiatmoko, Chief Flight and Manager Operation PT 

Indonesia Air, menyatakan, “PT Indonesia Air memberikan jasa 

penerbangan charter dan mengggunakan beberapa Ground Handling seperti 

PT Gapura Angkasa dan Biomantara…” 

 

58.56 Lebih lanjut lagi, berikut ini adalah daftar dari Penyedia Jasa Ground 

Handling yang beroperasi di General Aviation Terminal di Bandar Udara 

I Gusti Ngurah Rai – Bali berdasarkan perjanjian yang ada antara 

perusahaan Penyedia Jasa Ground Handling tersebut dengan EJI.  

 

1. PT. Enggang Angkasa Sarana (EAS) 

 

2. PT. Sari Rahayu Biomantara (SRB) 

Tanggal efektif Agreement antara SRB dan PT. EJI adalah tanggal 1 November 2013. Hal 

ini berdasarkan Agreement yang ditandatangani oleh Para Pihak. 

 

3. PT. Jasa Angkasa Semesta, Tbk (JAS) 

 

4. PT. Prathita Titiannusantara (PT) 

Tanggal efektif Agreement antara PT dan PT. EJI adalah tanggal 1 November 2013. Hal 

ini berdasarkan Agreement yang ditandatangani oleh Para Pihak. 

 

5. PT. Gapura Angkasa Airport Services (GAP) 

Tanggal efektif Agreement antara GAP dan PT. EJI adalah tanggal 1 November 2013. 

Hal ini berdasarkan Agreement yang ditandatangani oleh Para Pihak. 

58.57 Dari fata tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi dan bukti perjanjian 

maka jelas bahwa beberapa ground handler di General Aviation Terminal di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali, sehingga EJI tidak berperan sebagai 

penyedia jasa tunggal sehingg adalah merupakan dalil yang keliru jika Tim 

Investigator menganggap bahwa EJI melakukan praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

EJI selama ini mempunyai komitmen penuh untuk tetap untuk memberikan 

hak kepada penyedia jasa ground handler untuk melakukan jasa ground 

handling kepada penerbangan tidak berjadwal di Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai – Bali.  

58.58 Tidak Terjadi Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pelayanan Ground 

Handling di General Aviation Terminal 

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha.  
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Bahwa salah satu akibat yang dimaksud dalam persaingan usaha tidak sehat 

adalah "menghambat persaingan usaha" dimana dampak adanya hambatan 

persaingan usaha yang dimaksud dalam kasus ini adalah adanya hambatan bagi 

penyedia jasa ground handling yang telah existing (beroperasi) di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali, sehingga tidak dapat melayani di General 

Aviation Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali. 

Berangkat dari pemahaman mengenai Persaingan Usaha tersebut maka 

berdasarkan fakta Proses Pemeriksaan Lanjutan kasus ini dapat dilihat bahwa 

tuduhan tentang persaingan usaha tidak sehat tersebut tidak terjadi. 

Kembali menguraikan mengenai fakta yang terjadi dalam Proses 

Pemeriksaan Lanjutan kasus ini, dari kesaksian beberapa saksi dalam 

Proses Pemeriksaan Lanjutan, antara lain, (i) Saksi Airlangga 

Suryadharma dari PT Airfast Indonesia, (ii) Saksi Sucipto MM dan 

Tharian, Employee Value Promotion (EVP) Strategic and Human Capital 

Service dari PT Gapura Angkasa, dan (iii) Saksi Yudi Widiatmoko, Chief 

Flight and Manager Operation PT Indonesia Air, menyatakan dan 

mengkonfirmasi bahwa terdapat beberapa Perusahaan Penyedia Jasa 

Ground Handling yang beroperasi dan menyediakan layanan pada 

General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali 

Lebih lanjut lagi, hal ini juga dikuatkan dengan adanya perjanjian Penyedia 

Jasa Ground Handling tersebut dengan EJI yang meliputi antara lain PT. 

Enggang Angkasa Sarana, PT. Sari Rahayu Biomantara, PT. Jasa Angkasa 

Semesta, Tbk, PT. Prathita Titiannusantara, dan PT. Gapura Angkasa Airport 

Services. Sehingga dapat diyakini bahwa tersedia beberapa pilihan penyedia 

jasa ground handling di General Aviation Terminal di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai – Bali. 

Mengenai penunjukan ground handling, sebagai indikasi bagaimana interaksi 

antara para Perusahaan Penyedia Jasa Ground Handling dan dengan 

pelanggannya, maka hal ini kami uraikan berdasarkan kesaksian 

yang diperoleh dari Proses Pemeriksaan Lanjutan. 

 

a. Saksi Yudi Widiatmoko, Chief Flight and Manager Operation PT 

Indonesia Air, menyatakan:  

 

(i) “PT Indonesia Air memberikan jasa penerbangan charter dan 

mengggunakan beberapa Ground Handling seperti PT Gapura 

Angkasa dan Biomantara…” 

(ii) “EJI tidak memiliki fasilitas di lapangan sehingga saksi menggunakan 

Ground Handler yang mempunyai peralatan…” 
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(iii) “Saksi tidak memiliki agreement dengan Biomantara (Ground 

Handler) karena permintaannya bersifat insidentiil atau by request…” 

 

b. Saksi Josep Noswandi, Perwakilan Direktur Utama PT 

Nusantara Air Charter, menyatakan, “Setelah dioperasikannya 

GAT di apron selatan Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Bali 

untuk pesawat tidak berjadwal semua pembayaran dilakukan 

oleh EJI. Sebelumnya, PT Nusantara Air Charter menggunakan 

jasa Ground Handling dari Gapura Angkasa…” 

c. Saksi Invino Samuel Monaga, Legal Commercial Manager PT. 

Susi Air, menyatakan, “Sebelum Oktober 2013, tidak ada 

masalah dengan Ground Handling. Susi air melakukan kerja sama dengan 

Biomantara yang biasa di Bali.  

58.59 Dari fakta tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi diketahui bahwa 

penunjukan Jasa Penyedia Ground Handling dilakukan oleh pelanggan sendiri. 

Sehingga persaingan yang terjadi di antara Perusahaan Penyedia Jasa Ground 

Handling adalah persaingan yang wajar; -----------------------------------------------  

Persaingan usaha yang terjadi adalah dinamika supply demand dimana hal ini 

merupakan suatu kewajaran yang terjadi. 

58.60 Lebih lanjut EJI sebagai pengelola General Aviation Terminal di Bandar Udara 

I Gusti Ngurah Rai – Bali, telah menetapkan daftar harga untuk pelayanan Jasa 

Ground Handling, sehingga persaingan harga bukan merupakan suatu 

permasalahan dalam pengelolaan General Aviation Terminal di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai – Bali. 

 

58.61 Harga yang Ditetapkan Dalam Pelayanan Ground Handling di General 

Aviation Terminal adalah Harga Wajar 

 Dalam bagian ini akan kami sampaikan bahwa harga yang dikenakan untuk 

pelayanan Jasa Ground Handling di General Aviation Terminal di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali  adalah suatu tarif harga yang diberlakukan 

kepada semua Penyedia Jasa Ground Handling.  

 

Dalam uraian dibawah ini disampaikan bahwa harga yang diterapkan oleh EJI 

adalah harga yang seimbang dengan harga pada General Aviation Terminal di 

negara lain. 
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Adapun daftar harga untuk Penyedia Jasa Ground Handling di General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali  adalah sebagai 

berikut: 

 

GAT NGURAH RAI INTERNATIONAL AIRPORT – EXECUJET INDONESIA 

 

Berat Kotor /MTOW 

(dalam Kilogram) 

General Aviation Terminal Handling 

(dalam mata uang Dollar AS) 

Biaya Parkir Per-24 Jam 

(dalam mata uang Dollar 

AS) 

Helikopter 500 80 

0 - 3000 500 80 

3001 - 6500 775 100 

6501 - 11000 1,201 200 

11001 - 15000 1,862 250 

15001 - 30000 2,886 300 

30001 - 35000 3,725 450 

35001 - 45000 4,877 550 

45001 - 80000 6,828 850 

*Biaya Tambahan sebesar USD 2,500 untuk pesawat berbadan lebar yang berisi lebih dari 

14 orang penumpang 

 

Harga diatas adalah harga yang belum dipotong diskon 15% dari pihak EJI, 

sedangkan harga diskon yang saat ini masih berlaku adalah : 

 

Berat Kotor /MTOW 
(dalam Kilogram) 

General Aviation Terminal Handling 
(dalam mata uang Dollar AS) 

Biaya Parkir Per-24 Jam 

 (dalam mata uang Dollar 
AS) 

Helikopter 425 68 

0 - 3000 425 68 

3001 - 6500 658.75 85 

6501 - 11000 1,020.85 170 

11001 - 15000 1,582.7 212.5 

15001 - 30000 2,453.1 255 

30001 - 35000 3,189.2 382.5 

35001 - 45000 4,145.45 467.5 

45001 - 80000 5,803.8 722.5 

*Biaya Tambahan sebesar USD 2,125 untuk pesawat berbadan lebar yang berisi lebih dari 

14 orang penumpang 

 

GAT CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT – UNIVERSAL AVIATION 

 

Tipe Pesawat 
General Aviation Terminal Handling 

(dalam mata uang SGD/USD) 

Biaya Parkir Per-24 Jam 

 (dalam mata uang 

SGD/USD) 

CL605 

MTOW : 22,000 
3,955/3,045 57/43.89 

GLEX 3,955/3,045 57/43.89 
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MTOW  : 22,000 

 

 Keterangan: 

1. CL605 dan GLEX adalah pesawat jenis Bombardier Challenger 600 series yang 

menggunakan mesin jet ganda berkapasitas 19 (sembilan belas) penumpang 

dengan berat kotor (MTOW) 22.000 Kg 

2. Kurs pada saat itu 1 SGD = 0,77 USD 

 

GAT HONGKONG INTERNATIONAL AIRPORT – HK BUSINESS AVIATION CENTRE, LTD 

 

Tipe Pesawat 
General Aviation Terminal Handling 

(dalam mata uang HKD/USD) 
Biaya Parkir Per-24 Jam 

Global Express 

(Cargo) 

MTOW : 44000 

28,580/3,687 Tidak Diketahui 

 

 Keterangan : 

1. Kurs pada saat itu 1 HKD = 0,129 USD 

 

Bahwa berdasarkan data diatas, biaya ground handling yang harus dibayar oleh 

pesawat CL605 dengan berat kotor 22.000 Kg (dua puluh dua ribu Kilogram) 

adalah USD 3,045 (tiga ribu empat puluh lima Dollar Amerika Serikat) saat 

mendarat di GAT Bandar Udara Internasional Changi, seandainya pesawat 

tersebut mendarat di General Aviation Terminal di Bandar Udara Ngurah Rai, 

maka pesawat yang sama hanya memerlukan biaya USD 2,886 (dua ribu 

delapan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) untuk ground 

handling, apabila pihak EJI memberikan diskon khusus sebesar 15% (lima 

belas persen) maka biaya yang perlu dibayarkan oleh pesawat CL605 hanya 

sebesar USD 2,453.1 (dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma satu Dollar 

Amerika Serikat). 

Bahwa untuk Bandar Udara Internasional Hongkong, biaya Ground Handling 

pesawat kargo dengan berat kotor 44.000 Kg (empat puluh empat ribu 

Kilogram) adalah USD 3,687 (tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh Dollar 

Amerika Serikat) seandainya pesawat tersebut mendarat di GAT Bandar Udara 

Internasional Ngurah Rai akan terkena biaya Ground Handling sebesar USD 

4,877 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) atau 

USD 4,145.45 (empat ribu seratus empat puluh lima koma empat puluh lima 

Dollar Amerika Serikat). 

 

Bahwa berdasarkan atas keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa tarif yang 

dipasang oleh EJI adalah wajar dan bersaing dengan General Aviation 

Terminal di bandara-bandara lainnya. 

 



          SALINAN `        
 
 

halaman 305 dari 370 
 
 
 

58.62 Adalah keliru bila menyimpulkan bahwa penyedia jasa ground handling yang 

telah beroperasi di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali mengalami 

kerugian karena harus mengeluarkan biaya tambahan yang disebabkan pihak 

EJI. 

58.63 Dalam pelaksanaan EJI menetapkan standar harga dalam menyediakan jasa 

ground handling di General Aviation Terminal pada Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai – Bali.  

58.64 Dalam Proses Pemeriksaan Lanjutan PERKARA NO: 13/KPPU-I/2014 tidak 

didapati keterangan saksi dan atau bukti lainnya yang menyatakan bahwa 

pengelolaan General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai – Bali oleh EJI menimbulkan kerugian bagi penyedia jasa ground 

handling. Sehingga apabila ada pertimbangan tentang hal ini kami 

harapkan untuk diabaikan, mengingat tidak adanya fakta yang menyatakan 

demikian. 

58.65 Lebih lanjut, dari Perjanjian Kerjasama Usaha yang disepakati oleh API dan 

EJI itu sendiri terdapat fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa EJI 

memiliki hak eksklusif dalam mengelola General Aviation Terminal di apron 

selatan di Bandar Udara I Gusti Ngurah  Rai – Bali, termasuk di dalamnya 

tata cara pembayaran yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Usaha 

terkait dengan pengelolaan General Aviation Terminal di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai – Bali tersebut. Sehingga jika sudah ada hukum yang 

mengatur, yaitu Perjanjian Kerjasama Usaha, maka sudah tentu pihak ketiga 

lainnya sama sekali tidak berwenang untuk melakukan intervensi, apalagi 

dengan memaksakan penafsiran menurut kehendaknya semata dengan 

menyimpulkan telah ada kerugian bagi para penyedia jasa ground handling 

yang telah beroperasi di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali.  

58.66 Surat PT Angkasa Pura I tertanggal 4 Oktober 2013 bukan merupakan indikasi 

praktek pelanggaran monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; ------------  

58.67 Sehubungan dengan telah beroperasinya General Aviation Terminal di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali maka pada tanggal 4 Oktober 2013 API 

mengeluarkan Surat Pemberitahuan dengan nomor : AP.I 

4934/OB.01/2013/GM.DPS, Surat tersebut pada intinya adalah pemberitahuan 

tentang beberapa hal, yaitu: --------------------------------------------------------------  

1. Bahwa surat tersebut ditujukan kepada seluruh Ground Handling Operator, 

Trip Planning, dan Aircraft Operators;  

2. Bahwa keputusan dari GM Ngurah Rai mulai berlaku sejak tanggal 10 

Oktober 2013;  
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3. Bahwa di dalam surat tersebut tertulis “seluruh irregular flights” harus 

parkir di terminal selatan atau GAT yang saat ini dikelola oleh EJI. 

58.68 Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, telah terjadi kesalahpahaman antara 

pihak Ground Handling Operator, Trip Planning, dan Aircraft Operators 

dengan pihak API sebagai pengelola Bandara Ngurah Rai tentang definisi 

“Irregular Flights” dimana menurut mereka, Irregular Flight adalah 

penerbangan tak berjadwal termasuk diantaranya “Extra Flight” dari maskapai 

komersial termasuk diantaranya pesawat komersial yang tidak take off/landing 

di Bandara Ngurah Rai Bali dengan jadwal harian.  

58.69 Padahal yang dimaksud “Irregular Flight” tersebut ialah penerbangan non 

niaga seperti Jet Pribadi (Private Jet) maupun Chartered Flights yang memang 

pada dasarnya diwajibkan untuk parkir di apron selatan dan tidak 

diperkenankan untuk parkir di apron publik, dalam hal ini surat tersebut telah 

direvisi oleh pihak API agar tidak lagi ada kesalahpahaman antara pengelola 

bandara (Angkasa Pura) dengan Ground Handling Operator, Trip Planning, dan 

Aircraft Operators; -------------------------------------------------------------------------  

58.70 Dari uraian singkat diatas dapat dilihat bahwa Surat Pemberitahuan API No: 

AP.I 4934/OB.01/2013/GM.DPS tertanggal 4 Oktober 2013 adalah suatu 

kesalah pahaman komunikasi. Meskipun demikian, dari Proses Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara KPPU NO: 13/KPPU-I/2014 dapat diduga bahwa pangkal 

pemeriksaan atas adanya dugaan pelanggaran monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat adalah dari Surat Pemberitahuan API No: AP.I 

4934/OB.01/2013/GM.DPS tertanggal 4 Oktober 2013 ini; ------------------------  

58.71 Bahwa sesungguhnya Surat Pemberitahuan API No: AP.I 

4934/OB.01/2013/GM.DPS tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut hanyalah surat 

untuk mengkomunikasikan adanya perubahan dalam pengelolaan Bandara I 

Gusti Ngurah Rai – Bali. Bukan merupakan suatu Putusan atau Penetapan ------  

58.72 Sehingga adalah berlebihan apabila surat pemberitahuan tersebut dianggap 

sebagai bukti awal pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat untuk penyediaan jasa ground handling di General 

Aviation Terminal pada Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali; -----------------------  

58.73 Sebagai fakta tambahan, dalam Proses Pemeriksaan Lanjutan Perkara KPPU 

NO: 13/KPPU-I/2014, pada pemeriksaan saksi, Shelby Nugraha Rachman 

(Vice President Director PT Execujet Indonesia) pada tanggal 26 Januari 2015 

dan berdasarkan atas kesaksian dari Robert Daniel (Direktur Marketing dan 

Research and Developtment PT. Angkasa Pura (Persero) I Bandar Udara 

Ngurah Rai Bali) pada tanggal 20 Januari 2015, Surat Pemberitahuan API No: 
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AP.I 4934/OB.01/2013/GM.DPS tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut sudah 

direvisi agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang definisi “Irregular Flights”. 

58.74 Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan 

dasar hukum yang dikemukakan terdahulu di atas, maka sangatlah patut, layak 

dan berdasarkan hukum jika Majelis Komisi yang memeriksa dan memutuskan 

serta menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------------------  

a. Menerima Pembelaan sebagaimana termaktub dalam Kesimpulan PT. 

Execujet Indonesia untuk seluruhnya;  

b. Menyatakan PT. Execujet Indonesia sebagai pelaku usaha tidak terbukti 

melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, termasuk tidak 

terbatas tidak melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17  Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999;  

c. Menyatakan: (i) Perjanjian Kerjasama Usaha No. 

SP.107/HK.09.01/2013/PD tertanggal 18 Juni 2013; dan (ii) Keputusan 

Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) No. AP.I.4934/OB.01/2013 

tertanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengelolaan GA Terminal di apron 

selatan di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali oleh PT. Execujet 

Indonesia, adalah dasar hukum yang sah dan mengikat sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku, dan hak mengelola General 

Aviation Terminal oleh EJI di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali 

dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 

 

59. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan 

perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 03/KPPU/Pen/II/2015 

tanggal 04 Februari 2015 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 

13/KPPU-I/2014 (Vide bukti A131); ---------------------------------------------------------------  

60. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 07/KPPU/KeP.3/II/2015 tanggal 04 Februari 

2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah 

Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014 (Vide bukti A132); ------------------------   

61. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan 

Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (Vide bukti A135 s.d. A140); -------------------  

62. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi 

menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; --------  
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TENTANG HUKUM 

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing 

Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, 

keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang 

disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (selanjutnya disebut 

sebagai fakta persidangan). Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan 

memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak 

terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan 

oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 13/KPPU-I/2014. Dalam melakukan penilaian dan 

analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:  ----------------------  

1. Tentang Para Terlapor; -------------------------------------------------------------------------------  

2. Tentang Aspek Hukum Formiil; --------------------------------------------------------------------  

3. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----------------------------------------------------------------------   

4. Tentang Jasa Kebandar Udaraan dan Jasa Terkait Bandar Udara; -----------------------------  

5. Tentang Perjanjian Kerjasama Usaha Para Terlapor; --------------------------------------------   

6. Tentang Pasar Bersangkutan ; -----------------------------------------------------------------------  

7. Tentang Integrasi Vertikal;---------------------------------------------------------------------------  

8. Tentang Dampak Integrasi Vertikal; ---------------------------------------------------------------  

9. Tentang Praktek Monopoli; --------------------------------------------------------------------------  

10. Tentang Dampak Praktek Monopoli; --------------------------------------------------------------  

11. Tentang Pemenuhan unsur pasal 14 UU No.5/1999 ---------------------------------------------  

12. Tentang Pemenuhan unsur Pasal 17 UU No.5/1999; --------------------------------------------  

13. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ------------------------------------  

14. Tentang Perhitungan Denda; ------------------------------------------------------------------------  

15. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ------------------------------------------------------------  

16. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ------------------------------------------------------------  

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------------------------  

1. Tentang Para Terlapor; --------------------------------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----------  

1.1 Terlapor I, PT Angkasa Pura I (Satu) (Persero). Bahwa PT Angkasa Pura I 

(Persero) dalam perkara a quo merupakan badan usaha berbentuk badan hukum 

perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 2 Januari 

1993 yang dibuat oleh Notaris Muhaini Salim SH, di Jakarta dan telah mengalami 

perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 35 yang dibuat oleh Notaris Petrus 

Suadi Salim, SH di Jakarta dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang jasa 
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kebandarudaraan pelayaanan lalu lintas penerbangan serta optimalisasi 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan (Vide bukti I18); ----------  

1.1.1 Bahwa pada prakteknya, PT  Angkasa Pura I melakukan pengelolaan bandar 

udara di kawasan Timur dan Tengah wilayah Indonesia yang meliputi 13 (tiga 

belas) bandara, yaitu; ------------------------------------------------------------  

1.1.1.1 Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar; ----------------  

1.1.1.2 Bandar Udara Juanda – Surabaya; -------------------------------  

1.1.1.3 Bandar Udara Hasanuddin – Makassar; ------------------------  

1.1.1.4 Bandar Udara Sepinggan – Balikpapan; ------------------------  

1.1.1.5 Bandar Udara Frans Kaisiepo – Biak; --------------------------  

1.1.1.6 Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado; -----------------------  

1.1.1.7 Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin; ---------------  

1.1.1.8 Bandar Udara Ahmad Yani – Semarang; -----------------------  

1.1.1.9 Bandar Udara Adisutjipto – Yogyakarta; -----------------------  

1.1.1.10 Bandar Udara Adisumarmo – Surakarta; -----------------------  

1.1.1.11 Bandar Udara Internasional Lombok - Lombok Tengah; ----  

1.1.1.12 Bandar Udara Pattimura – Ambon; ------------------------------  

1.1.1.13 Bandar Udara El Tari – Kupang; --------------------------------  

1.2 Terlapor II, PT ExecuJet Indonesia (EJI) merupakan badan usaha yang didirikan 

berdasarkan Akta Nomor: 19, tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Irene 

Yulia, SH di Jakarta Dengan kegiatan usaha di bidang jasa kebandarudaraan yang 

antara lain meliputi namun tidak terbatas pada (Vide Bukti I19); ------------------  

1.2.1 Menyediakan jasa pengelolaan terminal penerbangan untuk penumpang 

transportasi udara non-reguler dan semua kegiatan-kegiatan jasa-jasa lainnya 

yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut; --------------------------  

1.2.2 Menyediakan jasa pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver (tidak 

termasuk kegiatan vessel traffic information system dan jasa pemanduan 

sebagaimana dimaksud peraturan perundangan yang berlaku), parkir, dan 

penyimpanan pesawat – pesawat non-reguler dan bagasinya; dan; -------  

1.2.3 Menyediakan layanan teknis di darat termasuk transportasi di darat untuk 

para penumpang tranportasi udara non-reguler dan bagasiya; -------------  

1.2.4 Selanjutnya, susunan direksi dan komisaris PT Execujet Indonesia adalah 

sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------  

1. Presiden Direktur Graemi William Duckworth 

2. Wakil Presiden Direktur Selby Nugraha Rachman 

3. Direktur  Tuan Niall Grant Olver 

 Soeharjo Soedarjo 
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4. Presiden Komisaris Soetikno Soedarjo 

5. Komisaris Sally Frances Lynn Jones 

 

2. Tentang Aspek Hukum Formiil; ----------------------------------------------------------------  

2.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; 

2.1.1 Dalam pemeriksaan Ahli Ine Minara Ruki pada 13 Januari 2015, seringkali 

salah satu Anggota Majelis memberikan pertanyaan yang mengarahkan dan 

menyudutkan yang seakan-akan meminta Ahli untuk menjawab sesuai 

preferensi jawaban dari Anggota Majelis tersebut; ------------------------------  

2.1.2 Sikap menekan oleh Anggota Majelis Komisi kembali dirasakan pada 

pemeriksaan Terlapor I pada 20 Januari 2015. Bahkan pada BAP Terlapor I, 

Terlapor I menyatakan mendapat tekanan dari Anggota Majelis Komisi dalam 

pemeriksaan ini; ----------------------------------------------------------------------  

2.1.3 Dalam pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli yang lain, seringkali Anggota 

Majelis Komisi menyudahi/memotong keterangan Ahli dan Saksi ketika 

jawaban yang diinginkan Anggota Majelis Komisi telah diperoleh, padahal 

penjelasan dari Saksi/Ahli tersebut belum usai sehingga keterangan yang 

diperoleh menjadi bias; --------------------------------------------------------------  

2.1.4 Terlapor I juga menyesalkan tidak dibukanya BAP Penyelidikan oleh Majelis 

Komisi pada saat pemeriksaan berkas perkara (inzage). Selayaknya proses 

pemeriksaan dokumen yang terjadi pada hukum acara pidana, seluruh 

dokumen terkait penyelidikan akan dibuka dihadapan hakim dan terdakwa. 

Hal ini sangat penting bagi Terlapor I untuk mendapatkan gambaran 

seutuhnya terhadap fakta-fakta yang telah didapatkan tim Investigator atau 

tim KPPU lainnya selama proses penyelidikan. Alangkah tidak adilnya 

apabila Terlapor I dilarang menyaksikan berkas-berkas pada saat 

penyelidikan hanya karena alasan proses penyelidikan berbeda dengan proses 

pemeriksaan perkara. Dalam hal ini, KPPU dapat dengan mudah memilah-

milah fakta/informasi yang menguatkan dirinya dan dapat dengan mudah 

mengacuhkan/membuang fakta/informasi yang bertentangan dengan dalil-

dalil yang akan mereka ajukan. Hal ini tentunya merugikan kepentingan 

hukum Terlapor I untuk mendapatkan bahan yang cukup dan berimbang 

untuk menyusun pembelaan; -------------------------------------------------------  

2.1.5 Majelis Komisi juga telah sangat membatasi pertanyaan yang akan diajukan 

kepada Terlapor I, dengan hanya membatasi kuasa hukum Terlapor I untuk 

dapat mengajukan pertanyaan sebatas 1 (satu) pertanyaan saja kepada 

Terlapor I pada saat persidangan dengan agenda mendengar keterangan 
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Terlapor I. Hal ini jelas-jelas menghalangi hak Terlapor I untuk 

mengungkapkan fakta yang sesungguhnya yang sangat penting untuk digali 

dan diperiksa dalam rangka membuat putusan; ----------------------------------  

2.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai 

berikut; -------------------------------------------------------------------------------------------  

2.2.1 lembaga pemerintah yang bertanggung jawab sebagai regulator yang 

mengatur pengembangan sistem kebandar udaraan di wilayah Tengah dan 

Timur Indonesia tersebut adalah AP I dan bukan KPPU. Oleh sebab itu, jelas 

bahwa hukum positif di Indonesia tidak pernah memberikan kewenangan 

kepada KPPU untuk ambil bagian atau turut serta dalam mengelola atau 

mengawasi secara langsung pengelolaan General Aviation Terminal di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali, karena lembaga yang mempunyai 

kewenangan untuk hal tersebut adalah AP I; -------------------------------------  

2.2.2 KPPU wajib untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan 

membenturkan hukum sektoral dibidang kebandarudaraan dengan hukum 

umum tentang persaingan usaha, karena jelas berdasarkan prinsip hukum 

yang berlaku, yaitu lex specialis derogat lex generalis, dan hukum persaingan 

usaha yang merupakan lex generalis yang diemban oleh KPPU jelas harus 

mengalah dan memperhatikan penerapan pranata  hukum khusus tersebut; -  

2.2.3 sebelum KPPU berwenang meneliti dan memproses perkara ini untuk 

dijatuhkan suatu putusan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh EJI, 

wajib hukumnya bagi KPPU untuk terlebih dahulu melaksanakan Pasal 35 

huruf e UU No. 5 tahun 1999 tersebut, yaitu memberikan nasehat terlebih 

dahulu kepada PT Angkasa Pura I (Persero) selaku regulator kebandarudaraan 

di pulau Bali. Dalam hal ini EJI sama sekali belum pernah mendapatkan 

adanya usulan atau koreksi dari AP I sebagai regulator atas hal-hal yang 

terkait dengan pelaksanaan hak pengelolaan General Aviation Terminal, yang 

berasal dari rekomendasi yang diberikan oleh KPPU dalam melaksanakan 

Pasal 35 huruf e. Bahwa kewajiban KPPU untuk melaksanakan Pasal 35 

huruf e UU No. 5 tahun 1999 adalah bersifat mutlak, artinya tanpa diminta 

oleh AP I, KPPU demi hukum wajib untuk memberikan rekomendasi, 

sekiranya memang ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan untuk menjaga 

persaingan usaha yang sehat di bidang kebandarudaraan di Pulau Bali; -----  

2.3 Bahwa terhadap  keberatan-keberatan terkait aspek  formalitas  ini  Majelis  Komisi 

terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang karakteristik hukum acara penanganan 

perkara di KPPU dengan uraian sebagai berikut; -----------------------------------------  
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2.3.1 Bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara di KPPU adalah pemeriksaan 

perkara sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan KPPU Nomor 1 

Tahun 2010 (selanjutnya disebut “Perkom 1/2010”) tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara; -----------------------------------------------------------------  

2.3.2 Bahwa Perkom 1/2010 ini adalah produk hukum yang diatur sebagai 

kewenangan atribusi Komisi dalam mengatur hukum acara, yang notabene 

merupakan produk hukum yang berkaitan dengan undang-undang ini 

sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf f UU No. 5/1999; ------------------  

2.3.3 Bahwa kewenangan atribusi Komisi ini mencakup kewenangan 

memberlakukan hukum acara termasuk bagaimana pengaturan tata cara 

pemeriksaan perkara dan pengambilan Putusan untuk melaksanakan UU No. 

5/1999. Perkom 1/2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara ini telah 

menjadi dasar hukum penanganan perkara dari beberapa Putusan KPPU yang 

sudah berkekuatan hukum tetap dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. 

Bahkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 336 

K/Pdt.Sus/2010 dalam hal uji materi Perkom 1/2010 tanggal April 2010, 

Mahkamah Agung menegaskan bahwa Perkom 1/2010 adalah peraturan yang 

sah sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999;----------------------------------  

2.3.4 Bahwa oleh karena itu, Perkom 1/2010 dengan adanya Putusan Mahkamah 

Agung tersebut memperkuat karakteristik hukum acara KPPU yang ditujukan 

untuk melaksanakan UU No. 5/1999 yang tidak dapat dipadankan dengan 

Hukum Acara Pidana in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

KUHAP sebagai hukum formil terhadap KUHP atau hukum sektoral terkait 

pidana, HIR atau RBG yang notabene melaksanakan Burgerlijk Wetboek 

(BW) dan atau Hukum Acara Peradilan TUN in casu Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----------------------------  

2.3.5 Bahwa oleh karena itu, dapat dipahami pengujian hukum acara pemeriksaan 

perkara di KPPU dengan segala karakteristiknya tidak dapat menggunakan 

standar pelaksanaan hukum acara rezim hukum lain; ---------------------------  

2.3.6 Bahwa bertolak dari pemahaman ini maka Majelis Komisi memberi pendapat 

dan/atau argumentasi dari beberapa hal yang terkait dengan hukum acara 

sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------  

2.3.6.1 Terkait keberatan Terlapor I mengenai pemeriksaan saksi dan/atau 

ahli yang dianggap mengarahkan dan menyudutkan 

menyudahi/memotong keterangan Ahli dan Saksi,; ------------------  
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2.3.6.1.1.1. Bahwa Majelis Komisi pada prinsipnya telah 

memberikan kesempatan kepada  para pihak  yaitu  

Terlapor  dan/atau  Kuasa  Hukumnya  serta Investigator  

mendapat  kesempatan  yang  sama  untuk mengcross-

examinasi  semua  keterangan  yang  telah dilakukan 

baik kepada Saksi, Ahli maupun Terlapor;----------------- 

2.3.6.1.1.2. Bahwa Terlapor I mengutip sepotong-sepotong rekaman 

sidang sehingga tidak bisa melihat secara utuh 

keterangan Prof. Ine (selanjutnya disebut Ahli) dan 

jawabannya;---------------------------------------------------  

2.3.6.1.1.3. Bahwa mengutip dari Berita Acara Persidangan, Ahli 

tidak merasa keberatan atas pertanyaan dari Majelis 

Komisi dan tidak merasa diarahkan oleh Majelis dalam 

menjawab, ahli merasa itu adalah pertanyaan yang sangat 

terkait dalam bidang ekonomi. Ahli juga diberikan 

kesempatan untuk memberikan keterangan sesuai dengan 

keahliannya (Vide bukti B30;--------------------------------- 

2.3.6.1.1.4. Bahwa Majelis Komisi memandang tidak ada 

pengarahan kepada Ahli dalam memberikan jawaban 

dalam persidangan. Bahwa dengan dengan demikian 

Majelis Komisi tetap menjunjung tinggi rasa keadilan, 

kejujuran dan tidak memihak (Due Process Of Law)  

sebagaimana  diatur dalam UU No. 5/1999 jo. Perkom 

1/2010;---------------------------------------------------------  

2.3.6.1.1.5. Bahwa Majelis Komisi dalam memberikan pertanyaan 

baik kepada saksi maupun ahli adalah dalam rangka 

mengklarifikasi pernyataan, dan bukan memotong 

keterangan yang bersangkutan. Bahkan dalam Berita 

Acara Persidangan tidak satupun saksi maupun ahli yang 

merasa keberatan atapun dalam tekanan dalam menjawab 

pertanyaan Majelis Komisi;----------------------------------- 

2.3.6.1.1.6. Bahwa dengan dengan demikian Majelis Komisi tetap 

menjunjung tinggi rasa keadilan, kejujuran dan tidak 

memihak (Due Process Of Law)  sebagaimana  diatur 

dalam UU No. 5/1999 jo. Perkom 1/2010;--------------- 

2.3.6.2 Bahwa Terkait dugaan Majelis Komisi melakukan tekanan kepada 

Terlapor I dalam memberikan keterangan; ----------------------------  
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2.3.6.2.1.1. Bahwa Majelis Komisi pada prinsipnya memberikan 

kesempatan kepada Terlapor I untuk memberikan 

keterangan dengan bebas, bahkan terlapor berhak untuk 

tidak menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya, 

selain itu jika merasa dalam tekanan maka bisa mencabut 

pernyataannya dalam persidangan, namun hal itu tidak 

dilakukan oleh terlapor I, bahkan Terlapor I 

menandatangani Berita Acara Persidangan;-----------------  

2.3.6.2.1.2. Bahwa Majelis Komisi telah menjalankan fungsinya 

sesuai dengan asas nemo prohibena pluribus 

defensionibus uti yang artinya, seseorang tidak dilarang 

untuk menyangkal sepanjang hal tersebut adalah suatu 

kebenaran bagi dirinya;---------------------------------------- 

2.3.6.2.1.3. Bahwa Terlapor I dalam memberikan keterangan telah 

diberikan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku----------------------------------------------------------  

2.3.6.2.1.4. Bahwa dengan dengan demikian Majelis Komisi tetap 

menjunjung tinggi rasa keadilan, kejujuran dan tidak 

memihak (Due Process Of Law)  sebagaimana  diatur 

dalam UU No. 5/1999 jo. Perkom 1/2010;----------------- 

2.3.6.3 Menimbang Terkait Majelis Komisi yang dianggap membatasi 

pertanyaan yang akan diajukan kepada Terlapor I, dengan hanya 

membatasi kuasa hukum Terlapor I untuk dapat mengajukan 

pertanyaan sebatas 1 (satu) pertanyaan saja kepada Terlapor I -----  

2.3.6.3.1.1. Bahwa Majelis Komisi tetap memberikan kesempatan 

kepada Kuasa Hukum Terlapor I untuk mengajukan 

pertanyaan, kepada Terlapor I namun pada kenyataannya 

substansi pertanyaan kuasa hukum sudah ditanyakan 

oleh investigator sebelumnya dan sudah dijawab oleh 

Telapor I; -----------------------------------------------------  

2.3.6.3.1.2. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi telah 

memberikan kesempatan kuasa hukum Terlapor I untuk 

mengajukan pertanyaan; ------------------------------------  

2.3.6.4 Bahwa terkait dengan tidak dibukanya dokumen Berita Acara 

Penyelidikan dalam proses Inzage; -------------------------------------  

2.3.6.4.1.1. Bahwa Majelis Komisi menilai proses penyelidikan 

adalah proses yang bersifat rahasia yang berbeda dengan 
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proses sidang pemeriksaan yang bersifat terbuka 

(Perkom 1/2010 Psl 43); ------------------------------------  

2.3.6.4.1.2. Oleh karena itu dokumen penyelidikan dengan 

sendirinya menjadi dokumen yang rahasia yang hanya 

investigator yang berwenang untuk membuka dan 

mengaksesnya; -----------------------------------------------  

2.3.6.4.1.3. Untuk dimaklumi, berita acara dan bukti penyelidikan ini 

adalah materi dasar dari disusunnya Laporan Dugaan 

Pelanggaran (LDP) dari investigator untuk menentukan 

data yang relevan guna dimasukkan kedalam LDP a quo; 

2.3.6.4.1.4. Meskipun demikian, hal ini sesuai dengan due process of 

law karena pihak terlapor tetap diberi kesempatan untuk 

menanggapi dan memberikan bukti sebaliknya terhadap 

LDP termasuk juga melakukan inzage atas dokumen-

dokumen terkait; ---------------------------------------------  

2.3.6.4.1.5. Terlebih lagi, Majelis Komisi menilai dan memutus 

perkara berdasarkan bukti dan dalam Berita Acara 

persidangan sebagai dasar pertimbangannya, sehingga 

keinginan terlapor untuk tetap membuka dokumen berita 

acara penyelidikan tidak relevan; -------------------------  

2.3.6.5 Bahwa Terkait keberatan Terlapor II Majelis Komisi menimbang 

sebagai berikut; ------------------------------------------------------------  

2.3.6.5.1.1. Menimbang Bahwa melihat UU No.1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan sudah ditentukan bahwa yang 

bertindak sebagai regulator adalah Pemerintah dalam hal 

ini Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara. Tidak hanya demikian, UU 

No.1 Tahun 2009 juga memberikan batasan yang jelas 

antara Regulator, Operator dan penyelenggara Badan 

Usaha Bandar Udara (BUBU) yang dalam hal ini adalah 

Terlapor I; --------------------------------------------------------  

2.3.6.5.1.2. Jadi tidak benar pandangan terlapor II yang menyatakan 

bahwa PT Angkasa Pura I sebagai regulator, karena 

sesuai dengan UU, PT Angkasa Pura I adalah Badan 

Usaha Bandar Udara sementara Regulator adalah 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan; -----  



          SALINAN `        
 
 

halaman 316 dari 370 
 
 
 

2.3.6.5.1.3. Menimbang bahwa KPPU sebagai pengawas dari 

pelaksanaan UU No.5/1999 (Psl 30),memiliki tugas dan 

kewenangan untuk mengawasi prilaku usaha dan 

persaingan dari pelaku usaha yang diduga melanggar uu 

5/1999 melalui penegakan hukum dan memberikan saran 

dan pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan 

kebijakan persaingan ; --------------------------------------  

2.3.6.5.1.4. Tugas dan kewenangan ini merupakan tugas dan 

kewenangan penegakan hukum yang secara atributif 

diberikan UU/51999 yang berbeda objek yang tidak 

dapat dikesampingkan dengan kewenangan Kementerian 

Perhubungan sebagai regulator; ---------------------------  

2.3.6.5.1.5. KPPU dalam perkara  a quo tidak bertindak sebagai 

regulator, namun perlu diingat jika dalam pengembangan 

usaha pelaku usaha (dalam perkara  a quo adalah 

Terlapor I dan Terlapor II) terdapat perilaku yang diduga 

melanggar Undang-undang No.5/1999 maka itu menjadi 

kewenangan KPPU sesuai Pasal 36 UU No.5/1999; ---  

2.3.6.5.1.6. Bahwa terkait pernyataan Majelis Komisi dianggap 

membenturkan hukum. Majelis komisi menilai 

berdasarkan Bagian Menimbang Huruf D Undang - 

undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

menjelaskan, bahwa perkembangan lingkungan strategis 

nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan 

penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi peran serta swasta dan 

persaingan usaha, perlindungan konsumen, ketentuan 

internasional yang disesuaikan dengan kepentingan 

nasional, akuntabilitas penyelenggaraan negara, dan 

otonomi daerah. Ada kata persaingan usaha pada 

pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa 

perkembangan dunia penerbangan juga harus 

memperhatikan aspek persaingan usaha. Selain itu pada 

Pasal 3 huruf a UU No.1/2009 tentang Penerbangan 

dijelaskan tentang tujuan UU Penerbangan 

diselenggarakan  yaitu untuk mewujudkan 

penyelenggaraan penerbangan yang  tertib, teratur, 
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selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan 

menghindari praktek persaingan usaha yang tidak 

sehat; ----------------------------------------------------------  

2.3.6.5.1.7. Bahwa dalam rangka mengawasi pemenuhan aspek 

persaingan usaha dan penghindaran praktek 

persiangan usaha tidak sehat serta menjalankan 

perintah undang-undang No.5/1999 inilah yang 

menjadikan KPPU berwenang untuk mengawasi prilaku 

persaingan usaha tidak sehat di lingkungan jasa 

kebandarudaraan; --------------------------------------------  

2.3.6.5.1.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi tidak 

membenturkan hukum sektoral dibidang 

kebandarudaraan dengan hukum persaingan usaha. Yang 

justru terjadi adalah UU No.5 Tahun 1999 saling 

melengkapi dengan aturan di penerbangan khususnya 

UU No.1 Tahun 2009; --------------------------------------  

2.3.6.5.1.9. Bahwa terkait saran terhadap terlapor I. Majelis Komisi 

menilai, bahwa pada pasal 35 Huruf e UU No.5/1999 

menjelaskan tugas komisi (KPPU) salah satunya adalah 

memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat; ------------------------  

2.3.6.5.1.10. Bahwa dengan demikian dalam hal ini yang bertindak 

sebagai regulator menurut undang undang adalah 

Pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan, 

khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan 

bukanlah Terlapor I, maka tidak ada kewajiban dalam 

peraturan perundang-undangan bagi KPPU untuk 

memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada 

Terlapor I; --------------------------------------------------  

3. Tentang Dugaan Pelanggaran; ------------------------------------------------------------------  

3.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II diduga melanggar Pasal 14 dan Pasal 17 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut; --------------------------  

3.1.1 Pasal 14; ---------------------------------------------------------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 

bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam 

rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian 
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produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu 

rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat”; -  

3.1.2 Pasal 17; ---------------------------------------------------------------------------------  

“(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”; -------------  

“(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) apabila:  -------------------------------------------  

a.   barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;  

atau;; ------------------------------------------------------------------------  

b.  mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau ; --------  

c.   satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 

dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau 

jasa tertentu; ---------------------------------------------------------------  

4. Tentang Jasa Kebandar Udaraan dan Jasa Terkait Bandar Udara; -------------------  

4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 232 Ayat (1) Kegiatan pengusahaan bandar udara terdiri 

atas; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

a.pelayanan jasa kebandarudaraan; dan  ; -----------------------------------------  

b. pelayanan jasa terkait bandar udara; --------------------------------------------  

4.2 Bahwa berdasarkan Pasal 232 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan Pelayanan Jasa Kebandar Udaraan meliputi Jasa Kebandarudaraan yang 

meliputi : ----------------------------------------------------------------------------------------  

a.fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, 

parkir, dan penyimpanan pesawat udara; -----------------------------------------  

b.fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;  

c.fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan --------  

d.lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan 

yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara -------------------------  

4.3 Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara meliputi kegiatan :  ------------------------------  

a.jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di 

bandar udara, terdiri atas: -----------------------------------------------------------  

1.penyediaan hanggar pesawat udara; ----------------------------------  

2.perbengkelan pesawat udara; ------------------------------------------  

3.pergudangan; -------------------------------------------------------------  
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4.katering pesawat udara; -------------------------------------------------  

5.pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground 

handling); -------------------------------------------------------------------  

6.pelayanan penumpang dan bagasi; serta -----------------------------  

7.penanganan kargo dan pos. --------------------------------------------  

b.jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, 

terdiri atas: -----------------------------------------------------------------------------  

1.penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel; ---------------------  

2.penyediaan toko dan restoran;  ----------------------------------------  

3.penyimpanan kendaraan bermotor;  ----------------------------------  

4.pelayanan kesehatan;----------------------------------------------------  

5.perbankan dan/atau penukaran uang dan;  ---------------------------  

6.transportasi darat --------------------------------------------------------  

4.3.1 jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara, 

terdiri atas: -----------------------------------------------------------------------------  

1.penyediaan tempat bermain dan rekreasi;----------------------------  

2.penyediaan fasilitas perkantoran; -------------------------------------  

3.penyediaan fasilitas olah raga;  ----------------------------------------  

4.penyediaan fasiltas pendidikan dan pelatihan;  ---------------------  

5.pengisian bahan bakar kendaraan bermotor dan;  

6. periklanan ----------------------------------------------------------------  

4.4 Bahwa berdasarkan Pasal 233 UU No.1/2009 Pelayanan jasa kebandarudaraan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh;-------  

a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diusahakan secara 

komersial setelah memperoleh izin dari Menteri; atau:  ------------------------  

b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum 

diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah; --------------------------------  

4.5 Bahwa Berdasarkan Pasal 233 ayat (4) UU No.1/2009 Pelayanan jasa terkait dengan 

bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan 

oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;  

4.6 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dirjen Perhubungan Udara Kementerian 

Perhubungan menjelaskan sebagai berikut (Vide bukti B23); ---------------------------  

4.6.1 Jasa Kebandarudaraan merupakan “Core Bisnis” dari penyelenggaraan bandar 

udara, dimana untuk dapat mengusahakan Jasa Kebandarudaraan harus 

mendapat Izin dari Menteri Perhubungan dalam bentuk “Izin Badan Usaha 

Bandar Udara” (BUBU) untuk bandar udara yang dikelola secara komersil, 
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sedangkan untuk bandar udara yang belum dikelola secara komersil Menteri 

Perhubungan menetapkan “Unit Penyelenggara Bandar Udara” (UPBU); --  

4.6.2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

sebagai penganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang 

Penerbangan, dalam mengusahakan “Jasa Kebandarudaraan” yang 

merupakan “Core Bisnis”, Penyelenggara Bandar Udara (Badan Usaha 

Bandar Udara/BUBU atau Unit Penyelenggara Bandar Udara/UPBU) dapat 

bekerja sama dengan Pihak Swasta lain sepanjang tidak memindahkan izin 

selaku  Badan Usaha Bandar Udara/BUBU atau Unit Penyelenggara Bandar 

Udara/UPBU. Kerjasama pengusahaan “Jasa Kebandarudaraan” 

yangmerupakan “Core Bisnis” sebagaimana dimaksud diatas untuk Badan 

Usaha Bandar Udara/BUBU yang saat ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik 

Negara (PT. Angkasa Pura I dan II), Kementerian tidak mengatur, dimana 

pelaksanaan diserahkan pada aturan internal Badan Usaha Milik Negara, 

kerjasama yang dilakukan lebih bersifat bisnis to bisbis (B to B), dengan 

pertimbangan asset yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dalam hal 

ini (PT. Angkasa Pura I dan II) merupakan asset negara yang telah dipisahkan 

pencatatannya dari asset yang dikelola melalui APBN,  sedangkan Kerjasama 

pengusahaan “Jasa Kebandarudaraan” yangmerupakan “Core Bisnis” yang 

dilakukan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara/UPBU berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah 

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur; --------------------------  

4.6.3 Sedangkan untuk Jasa Terkait Bandar Udara, pengusahaannya dapat 

dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia atau Perorangan, dimana untuk dapat 

berusaha di bandar udara harus mendapat persetujuan dari Pengelola Bandar 

Udara (Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara) 

yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama, dan Badan Hukum Indonesia 

atau Perorangan tersebut terlebih dahulu mendapat “Sertifikat” jasa terkait 

sesuai bidang kegiatan yang akan dilakukan dari Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara; -----------------------------------------------------------------  

4.6.4 Persyaratan, tata cara dan persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian 

kerjasama untuk berusaha Jasa Terkait Bandar Udara untuk bandar udara 

yang dikelola oleh Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) diatur dalam 

peraturan Internal Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) tersebut, sedangkan 

untuk Bandar Udara yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara 

(UPBU) dilakukan berdasarkan ketentuan dibidang Pendapatan Negara 

Bukan Pajak; --------------------------------------------------------------------------  
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4.6.5 Dalam melaksanakan “Jasa Terkait Bandar Udara” oleh Badan Hukum 

Indonesia atau Perorangan bertindak atas nama sendiri dan besaran tarif 

ditetapkan sendiri oleh Penyedia Jasa Terkait Bandar Udara (Badan 

Hukum Indonesia atau Perorangan) berdasarkan kesepakatan dengan 

Pengguna Jasa Terkait Bandar Udara (Mekanisme Supply and Demand); 

4.6.6 Terkait pelaksanaan usaha Jasa Terkait Bandar Udara, untuk mendapat 

persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara “Penyedia 

Jasa Terkait Bandar Udara (Badan Hukum Indonesia atau Perorangan) 

dengan Pengelola Bandar Udara (Badan Usaha Bandar Udara atau Unit 

Penyelenggara Bandar Udara), Penyedia Jasa Terkait Bandar Udara (Badan 

Hukum Indonesia atau Perorangan) tersebut harus mendapat terlebih dahulu 

“Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara” dari Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara dan dalam pelayanan jasanya bertindak atas nama Badan Hukum 

Indonesia atau Perorangan itu sendiri; --------------------------------------------  

4.6.7 Bahwa dalam Pemberian Jasa Terkait Bandar Udara terhadap Badan Hukum 

atau Perorangan yang telah memiliki “Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara” 

dan “Persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama” dapat juga 

melakukan kerjasama dengan pihak lain sepanjang tidak memindahkan 

sebagai subjek hukum yang memeliki “Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara” 

dan “Persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama” dan 

kerjasama tersebut lebih bersifat bisnis to bisnis (B to B); ---------------------  

4.6.8 Bahwa untuk dapat mengusahakan jasa kebandarudaraan setiap badan hukum 

indonesia termasuk dalam hal ini badan usaha milik negara (PT. ANGKASA 

PURA I DAN PT. ANGKASA PURA II) harus memiliki izin Badan Usaha 

Bandar Udara (BUBU) atau penetapan Unit Penyelenggara Bandar Udara 

(UPBU) dari Menteri Perhubungan, sedangkan untuk jasa terkait bandar 

udara setiap badan hukum indonesia atau perorangan harus memiliki 

“sertifikat jasa terkait bandar udara” dari Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara dan “persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama” dari 

pengelola bandar udara (badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara 

bandar udara); -------------------------------------------------------------------------  

4.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat hal-hal sebagai berikut ; ---------------------------  

4.7.1 Bahwa karakteristik pasar dalam Jasa Kebandarudaraan dan jasa terkait 

bandar udara adalah sangat berbeda; ----------------------------------------------  

4.7.2 Bahwa Terlapor I merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa 

kebandarudaraan memiliki wewenang untuk memonopoli segala aktivitas 

kebandarudaraan di daerah yang menjadi wewenangnya; ----------------------  
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4.7.3 Bahwa monopoli tersebut berlandaskan atas amanat undang-undang terbatas 

pada pasar jasa kebandarudaraan. Untuk pasar jasa terkait dengan bandar 

udara bersifat terbuka dimana setiap pelaku usaha berhak masuk dan 

melakukan kegiatan usaha di bidang pelayanan jasa terkait bandar udara; --  

4.7.4 Bahwa yang menjadi permasalahan bukanlah pada struktur pasar jasa 

kebandarudaraan di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai-Bali dimana Terlapor I 

memiliki kekuatan monopoli (monopoly power), akan tetapi Terlapor I telah 

menyalahgunakan kekuatan monopoli dengan melakukan praktek monopoli 

(abuse of monopoly power); --------------------------------------------------------  

4.7.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Saksi Dirjen 

Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang menyatakan Badan 

Hukum Indonesia atau Perorangan yang melaksanakan/mengusahakan jasa 

terkait bandar udara di bidang “Menunjang Kegiatan Pelayanan Operasi 

Pesawat Udara di Bandar Udara” (ground handling), kegiatan yang dilakukan 

harus minimal 4 bidang yang saling mendukung berdasarkan SKEP 

47/III/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Bandar 

Udara (Vide bukti B23); -----------------------------------------------------------  

4.7.6 Bahwa selain itu pelayanan jasa terkait bandar udara meliputi 3 (tiga) sub-

layanan jasa yaitu (i) jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi 

pesawat udara di bandar udara, (ii) jasa terkait untuk menunjang kegiatan 

pelayanan penumpang dan barang, dan (iii) jasa terkait untuk memberikan 

nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara. Ground handling merupakan 

bagian dari layanan jasa yang tercakup dalam 3 (tiga) sub-layanan jasa 

tersebut; --------------------------------------------------------------------------------  

4.7.7 Bahwa jasa ground handling bukan merupakan jasa pelengkap (komplemen) 

dan/atau supplemen namun wajib ada karena eksistensi proses penerbangan 

tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya jasa ground handling. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa jasa ground handling dan jasa kebandarudaraan 

merupakan jasa dalam satu rangkaian yang saling mendukung; --------------  

4.7.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ditjen Perhubungan Udara, jasa yang 

dikerjakan oleh penyedia Jasa ground handling adalah jasa Terkait Bandar 

Udara yang di dalamnya terdapat Jasa Ground Handling; ---------------------  

4.7.9 Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada butir 4.7.8. Majelis Komisi 

berpendapat yang dilakukan Terlapor II tidak hanya melakukan jasa Ground 

Handling. Namun juga melakukan semua kegiatan sebagaimana yang 

tercantum dalam bagian Tentang Hukum butir 4.3; -----------------------------  
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4.7.10 Bahwa terkait izin sertifikat, Majelis Komisi sependapat dengan keterangan 

Dirjen Perhubungan Udara yang menyatakan Sertifikat Jasa Terkait Bandar 

Udara yang telah diberikan kepada  Badan Hukum Indonesia atau Perorangan 

tidak dapat dipindahtangankan kepada Badan Hukum Indonesia atau 

Perorangan lain, akan tetapi Badan Hukum Indonesia atau Perorangan yang 

telah memiliki Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara tersebut dapat 

bekerjasama dengan pihak lain sepanjang pihak lain tersebut bertindak “untuk 

dan atas nama” Badan Hukum Indonesia atau Perorangan yang memiliki 

Sertifikat Jasa Terkait Bandar Udara (Vide bukti B23); ------------------------  

5. Tentang Perjanjian Kerjasama usaha antara  Para Terlapor; --------------------------  

5.1 Kronologis Kerja Sama Pengelolaan General Aviation Terminal di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai – Bali; ----------------------------------------------------------------------  

24 Maret 2012 Surat dari Excecujet 

(EAG) tentang Private 

Terminal Management  

Penawaran Bentuk 

Kerjasama: 

- Commercial Lease 

- Lease Plus Revenue 

Sharing 

- Management Fee 

1 Mei 2012 Surat dari Execujet (EAG) 

tentang Private Terminal 

Draft Business Plan 

Penyampaian unsolited 

Proposal dan 

permohonan 

pemaparan 

 Bali FBO Business Plan 

(1) 

Proposal Business Plan 

dengan konsep 

Lease+Revenue Share 

sebesar 15 % 

12 Mei 2012 Persentasi Bali General 

Aviation Terminal oleh 

Execujet (EAG) kepada 

AP I 

Pemaparan Business 

Plan dengan konsep 

Lease+Revenue Share 

sebesar 15 % 

14 Mei 2012 Evaluasi Kerjasama 

Private Jet dengan 

Execujet Aviation Group 

di Bandara Ngurah Rai-

Bali 
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31 Mei 2012 MoC antara Execujet 

dengan AP I 

Pengambilan bisnis GA 

Terminal 

7 Juli 2012 Bali FBO Business Plan 

(2) 

Konsep Lease+Revenue 

Share sebesar 15 % 

Perubahan pada jumlah 

movements dari data 

trafik 

5 Agustus 

2012 

Bali FBO Business Plan 

(3) 

Revenue Share sebesar 

17,5% dengan 

Minimum Guarantee 

500 flights 

28 Agustus 

2012 

Bali FBO Business Plan 

Contract (4) 

Revenue Share sebesar 

17,5% Fixed Lease Rate 

kpd APP 

30 Agustus 

2012 

Bali FBO Business Plan 

(5) 

Revenue Share sebesar 

17,5% dengan 

minimum Guarantee 

500 flights 

11 September 

2012 

Bali FBO Business Plan 

(6) 

Revenue Share sebesar 

20% dengan minimum 

Guarantee 1000 flights 

5 Oktober 

2012 

Berita Acara Kesepakatan 

Pengelolaan GAT Nomor 

BA.14/KB.03.01/2012 

 Revenue Share sebesar 

20% dengan minimum 

guarantee 540 flights 

(untuk temporary GAT). 

 Revenue Share sebesar 

20% dengan minimum 

Guarantee 1080 flights 

(untuk GAT) 

22 Oktober 

2012 

Surat PT Angkasa Pura 

Properti Nomor 

APP.018/PU/2012/DU-B 

Permohonan 

Persetujuan Atas 

rencana kerjasama 

bisnis general aviation 

terminal 
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6 November 

2012 

Surat PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Nomor 

AP.I.6154/KB.03/2012/DK

P-B 

Persetujuan Kerjasama 

Usaha temporary 

General Aviation 

terminal di Bandar 

Udara International 

Ngurah Rai Bali 

21 Februari 

2013 

Surat PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Nomor 

APP.043/PU/2013/DU-B 

Permohonan ijin prinsip 

penggunaan lahan di 

selatan runway bandar 

udara ngurah rai bali 

11  April 2013 Surat Direktur Utama                

PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Nomor 

AP.I.2960/KB.03/2013/PD

-B 

Perihal permohonan 

persetujuan kerjasama 

sewa lahan dengan 

anak perusahaan dan 

kerjasam pengelolaan 

General Aviation 

Terminal dengan PT 

Execujet Indonesia di 

Selatan runway Bandar 

Udara Ngurah Rai Bali 

16 April 2013 Surat Komisaris Utama             

PT Angkasa Pura I 

(Persero) Nomor 

48/DK.API/2013 

Perihal persetujuan 

kerjasama sewa lahan 

dengan anak 

perusahaan dan 

kerjasam pengelolaan 

General Aviation 

Terminal dengan PT 

Execujet Indonesia di 

Selatan runway Bandar 

Udara Ngurah Rai Bali 

13 Mei 2013 Berita Acara Kesepakatan 

Tarif General Aviation 

Terminal Nomor 

BA.02/KB.03.01/2013/AM

GH-B 

Perihal penentuan Tarif 

PJP2U dan PJP4U pada 

General Aviation 

Terminal 
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17 Juni 2013 Surat PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Nomor 

AP.I.4146/KB.03/2013/PD

-B 

Persetujuan Kerjasama 

Usaha 

18 Juni 2013 Perjanjian Kerjasama 

Nomor 

SP.107/HK.09.01/2013/

PD; 

Kerjasama usaha 

antara         PT. 

Angkasa Pura I 

(Persero) dan PT 

Execujet Indonesia 

tentang Pengelolaan 

Pelayanan General 

Aviation di Bandara 

Internasional I Gusti 

Ngurah Rai-Bali 

30 Agustus 

2013 

Surat Direktur Utama                 

PT Angkasa Pura I 

Nomor 

AP.I.5239/KB.03/2013/PD

-B 

Persiapan Kerjasama 

Pengelolaan General 

Aviation Terminal 

19 September 

2013 

Berita Acara Kesepakatan 

Nomor 

BA.19/KB.03/2013 

Pengoperasian 

Kerjasama Pengelolaan 

General Aviation 

Terminal 

03 Oktober 

2013 

Surat PT Angkasa Pura I 

(Persero) Nomor 

AP.I.5740/KB.03.02/2013/

MD-B 

Persetujuan Kerjasama 

Usaha General Aviation 

Terminal Temporary di 

Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai Bali 
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KRONOLOGIS KERJASAMA GENERAL AVIATION TERMINAL (GAT) 

 

 

5.2 Ruang Lingkup Perjanjian; -------------------------------------------------------------------  

5.2.1 Bahwa Pada tanggal 31 Mei 2012, Terlapor I dan ExecuJet Aviation Group 

menandatangani Memorandum of Cooperation dalam rangka membuka 
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peluang usaha dan meningkatkan pelayanan dalam hal pengelolaan General 

Aviation di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali; --------------------------  

5.2.2 Bahwa dalam perjanjian tersebut Terlapor I memberikan hak eksklusif kepada 

Terlapor II untuk mengoperasikan dan memberikan layanan khusus di 

General Aviation Terminal untuk Pesawat General Aviation dan/atau 

penumpang yang meliputi namun tidak terbatas pada: 

− Ground Handling: Marshalling, Block on-Block off, Aircraft Towing 

Services/Push Back Service, Aircraft Lavatory Service, Embarking-

disembarking, Loading-unloading, Baggage and cabin service (porter), 

Aircraft Indoor Cleaning, Aircraft Potable Water Service, Ground / 

Auxilliary Power Unit Supply, Air Start Truck Support, Air Conditioning 

Units, Refuelling Services, Crew and Passenger Facilities. 

− Terminal Management: VIP Lounge and Meeting Room Facilities, On-

site CIQ Services, Flight Plan and Meteorological Services. 

− Property Management: Line Maintenance 

− Passenger and Crew Land Transportation 

− Passenger and Crew Accomodation 

− Aircraft Security 

− Catering dan kegiatan-kegiatan tambahan lain yang disepakati antara PT 

Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Execujet Indonesia 

5.2.3 Bahwa Jangka waktu perjanjian tersebut selama 5 (lima) tahun yang dibagi 

menjadi 2 (dua) tahap; ------------------------------------------------------------------------  

1. Tahap Persiapan, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan sejak 

perjanjian ditandatangani sampai dengan 17 Januari 2014. Pada tahap ini 

pembayaran belum dilakukan oleh PT Execujet Indonesia kepada PT 

Angkasa Pura I (Persero) karena General Aviation Terminal belum 

beroperasi;------------------------------------------------------------------------  

2. Tahap Pelaksanaan, yaitu dimulai sejak berakhirnya tahap persiapan. PT 

Execujet Indonesia sudah harus beroperasi selambat-lambatnya bulan 

kedelapan sejak perjanjian ditandatangani; ---------------------------------  

5.2.4 Pembayaran PT Execujet Indonesia kepada PT Angkasa Pura I (Persero)   

meliputi; -------------------------------------------------------------------------------  

1. Pendapatan Airport Charge yang meliputi: PJP, PJP4PU dan PJP2U; --  

2. Revenue Sharing sebesar 20% (dua puluh persen) dari Gross Revenue 

yang didapat PT Execujet Indonesia dari layanan operasional General 

Aviation Terminal; --------------------------------------------------------------  
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3. Minimum Annual Guarantee yaitu sebanyak 1.080 pesawat atau setara 

dengan Rp. 4.533.454.656,- pertahun dan dianggap sebagai dasar 

minimum penerbangan yang akan dilayani oleh PT Execujet Indonesia; 

5.3 Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut; ------------------------------------------  

5.3.1 Bahwa perjanjian yang dimaksud adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  

1  angka  7  UU  No.  5/1999, yaitu : --------------------------------------------  

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau  lebih  pelaku  usaha  untuk 

mengikatkan  diri  terhadap  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  lain  dengan 

nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”;---------------------------  

5.3.2 Perjanjian dalam perkara a quo adalah perjanjian Kerjasama Usaha Antara 

Kerjasama usaha antara  PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet 

Indonesia tentang Pengelolaan Pelayanan General Aviation di Bandara 

Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali (Vide bukti I18,I19) ; ----------------  

6. Tentang Pasar Bersangkutan; -------------------------------------------------------------------  

6.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan sebagai 

berikut; ------------------------------------------------------------------------------------  

6.1.1 Pasar Produk (Product Market); ----------------------------------------------  

6.1.1.1 Bahwa produk-produk layanan jasa kebandarudaraan dan jasa yang 

terkait dengan bandar udara telah diatur spesifik ruang lingkup dan 

jenis-jenis layanan jasanya. Hal tersebut karena industri yang 

terkait dengan kebandarudaraan sangat diatur oleh peraturan 

perundangan yang berlaku (highly regulated industry); -------  

6.1.1.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 233 UU Nomor 1 Tahun 2009 diatur 

bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan untuk bandar udara yang 

diusahakan secara komersial diselenggarakan oleh Badan Usaha 

Bandar Udara setelah mendapat ijin dari Menteri. Sedangkan untuk 

pelayanan jasa terkait dengan bandar udara dapat diselenggarakan 

oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan 

hukum Indonesia; ----------------------------------------------------  

6.1.1.3 Pasar produk dibedakan yang terdiri dari: ------------------------  

6.1.1.3.1.1. jasa kebandarudaraan; --------------------------------  

6.1.1.3.1.2. jasa terkait dengan bandar udara (dalam hal ini 

khususnya layanan ground handling secara umum dan 

layanan – layanan tambahannya); -------------------  

6.1.1.4 Alasan penetapan pasar produk adalah layanan jasa ground 

handling secara umum dan layanan – layanan tambahannya karena 

dalam prakteknya layanan ground handling tidak hanya sebatas 
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pada pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat semata 

namun juga layanan terkait dengan penumpang dan bagasi serta 

layanan-layanan tambahan lainnya; -------------------------------  

6.1.1.5 Secara etimologi, ground handling atau ground service sendiri 

diterjemahkan sebagai penanganan di darat atau pelayanan di darat. 

Bahkan secara terminologi, antara ground handling, ground service 

dan ground operation atau airport service pada dasarnya 

mengandung makna dan pengertian yang sama yaitu:  ---------  

“suatu aktifitas perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan 

penanganan atau pelayanan terhadap para penumpang berikut 

bagasinya, kargo, pos, peralatan pembantu pergerakan pesawat di 

darat dan pesawat terbang itu sendiri selama berada di bandar 

udara, baik untuk keberangkatan (departure) maupun untuk 

kedatangan (arrival) ” ----------------------------------------------  

6.1.1.6 pada prakteknya terdapat beberapa macam atau tipe layanan 

perusahaan ground handling  dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis 

penanganan pelayanan yaitu; ---------------------------------------  

1. Full Handling, yaitu menangani seluruh section pelayanan 

sesuai standar yang ditetapkan oleh IATA 

2. Part of Handling Services, yaitu menanganai sebagian dari 

section pelayanan yang ditetapkan oleh IATA; ------------  

3. Technical Handling, yaitu menangani pelayanan yang bersifat 

teknis dari section yang telah ditetapkan oleh IATA; -----  

6.1.2 Pasar Geografis; ----------------------------------------------------------------  

6.1.2.1 Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dapat 

diketahui pengertian dari Bandar Udara yaitu kawasan di daratan 

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan 

sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik 

turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan 

intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan 

fasilitas penunjang lainnya; ----------------------------------------  

6.1.2.2 Sebagaimana dimaksud tersebut bahwa salah satu kegunaan bandar 

udara adalah sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda 

transportasi di satu wilayah tersebut sehingga secara teknis cakupan 

layanan bandar udara hanya sebatas satu wilayah tertentu dimana 

fungsi utamanya sebagai titik penghubung bagi pengguna pesawat 
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udara yang dari wilayah lain atau menuju wilayah dimana bandar 

udara tersebut berada; -----------------------------------------------  

6.1.2.3 Atas dasar hal tersebut maka bandar udara memiliki keterbatasan 

dalam hal cakupan pelayanannya terhadap pengguna bandar udara 

khususnya penumpang dan/atau muatan pesawat udara.; ------  

6.1.2.4 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa bandar udara umum yang 

berada di wilayah Propinsi Bali hanya Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai sehingga setiap penumpang pesawat atau muatan udara 

yang menuju wilayah Bali atau dari wilayah Bali tentu melalui 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (dengan kode IATA- DPS 

sedangkan kode ICAO-WADD); ----------------------------------  

6.1.2.5 Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2013, PT Angkasa Pura I 

(Persero) mengeluarkan pemberitahuan yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa kategori pesawat Irreguler Flight yang 

mengoperasikan penerbangan komersial dengan type B-737/900 ke 

bawah, untuk parkir dan melaksanakan loading/unloading di apron 

selatan; -----------------------------------------------------------------  

6.1.2.6 Atas dasar pemberitahuan hal tersebut maka selanjutnya seluruh 

penerbangan tidak berjadwal (Irreguler Flight) wajib menggunakan 

layanan yang berada di apron selatan Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai – Denpasar, Propinsi Bali. Oleh karena itu, pasar geografis 

dalam perkara a quo adalah Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – 

Denpasar, Propinsi Bali khususnya wilayah apron selatan dimana 

terdapat General Aviation Terminal.; -----------------------------  

6.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai 

berikut; ------------------------------------------------------------------------------------  

6.2.1 Investigator seharusnya terlebih dahulu menganalisis dan mendefinisikan 

pasar bersangkutan secara tepat dan benar, baik untuk produk dan geografis 

(territory)’ -----------------------------------------------------------------------  

6.2.2 Bahwa Terkait dengan pasar produk, Tim Investigator telah keliru dalam 

mengidentifikasi dan mendefinisikan layanan jasa yang menjadi objek 

perkara a quo. Tim Investigator menyebutkan adanya layanan Jasa 

Kebandarudaraan dan Jasa Terkait Bandar Udara untuk penerbangan 

komersial tidak berjadwal (irregular flight). Terminologi penerbangan 

komersial tidak berjadwal (irregular flight) sebagaimana Tim Investigator 

sampaikan tidak dikenal dalam peraturan terkait penerbangan di Indonesia. 

UU No. 1/2009 secara tegas dan jelas hanya membagi 2 (dua) jenis kegiatan 
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pengangkutan udara, yaitu Angkutan udara niaga dan Angkutan udara bukan 

niaga (non-niaga). Angkutan udara niaga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu 

angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal. Terkait dengan 

konteks regularity, penerbangan udara niaga berjadwal dalam keadaan 

tertentu dapat melaksanakan irregular flight, seperti extra flight; ------  

6.2.3 Bahwa Dengan demikian, UU No. 1/2009 tidak mengenal terminologi 

penerbangan komersial tidak berjadwal (irregular flight) dan hanya 

mengenal pembagian jenis angkutan udara niaga sebagaimana di atas. 

Ketidaakuratan dalam mengidentifikasi jenis angkutan udara dalam UU No. 

1/2009, menunjukkan Tim Investigator belum memahami secara benar dan 

menyeluruh jenis-jenis kegiatan angkutan udara beserta layanan terkaitnya; 

6.2.4 Bahwa jasa-jasa dalam Jasa Terkait Bandar Udara pun tidak saling 

bersubstitusi. Sebagai ilustrasi, jasa perbengkelan pesawat udara tentunya 

tidak bersubstitusi dengan jasa penyediaan hanggar pesawat udara. Oleh 

karena itu, sebagai analogi, satu pelaku usaha yang menjadi mitra usaha 

Terlapor I di jasa perbengkelan pesawat udara tidak bersaing dengan mitra 

usaha di jasa penyediaan hanggar pesawat udara. Begitu pula dengan Jasa 

Terkait Bandar Udara lainnya. Jasa ground handling sendiri hanya sebagian 

dari keseluruhan pelayanan jasa terkait bandar udara di dalam kegiatan 

pengusahaan di bandar udara. Terkait dengan jasa ground handling, pada 

praktiknya terdapat 2 (dua) jenis “penyedia” jasa ground handling, yaitu 

pihak yang menyediakan jasa ground handling secara riil, atau biasa  

disebut ground handling company, dan pihak yang mewakili airlines/air 

charterer/private jet untuk mengurus segala kepentingan mereka di bandar 

udara tersebut, yang umum disebut ground handling agent. Ground 

handling company dapat bertindak sebagai ground handling agent namun 

ground handling agent belum tentu memiliki kapasitas dan dapat bertindak 

sebagai ground handling company; ------------------------------------------  

6.2.5 Bahwa pendefinisian pasar produk oleh Tim Investigator terlalu luas dan 

tidak mencerminkan persaingan yang sesungguhnya baik di pasar pelayanan 

Jasa Kebandarudaraan maupun pasar pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara; 

6.2.6 Dilihat dari perspektif cakupan pelayanan, konsumen yang menjadi target 

dari GAT di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai juga menyasar private jet 

yang parkir di GAT yang berada di kawasan regional Asia dan Australia. 

Hal ini didukung dari keterangan Terlapor II yang menyatakan bahwa 

banyak pemilik private jet, orang yang lebih memilih untuk memarkirkan 
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pesawat jet mereka di Singapura atau Malaysia yang memiliki terminal 

GAT dan tidak parkir di bandara di Indonesia yang belum memiliki GAT; 

6.2.7 bahwa cakupan pelayanan GAT di Singapura dan Malaysia mencakup 

kawasan regional Asia dan Australia, atau setidak-tidaknya Asia Tenggara. 

Pengelola layanan GAT di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai bersaing 

dengan pengelola terminal private jet lainnya di regional tersebut, antara 

lain di Bandar Udara Seletar, Singapura, dan Bandar Udara Subang, 

Malaysia; -------------------------------------------------------------------------  

6.2.8 Bahwa penentuan pasar General Aviation Terminal (“GAT”) hanya di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai adalah terlalu sempit. Hal ini dapat dilihat 

dari cakupan pelayanan GAT di Singapura dan Malaysia mencakup 

kawasan regional Asia dan Australia, atau setidak-tidaknya wilayah 

ASEAN. GAT di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai bersaing dengan GAT 

lainnya, setidak-tidaknya di kawasan ASEAN; ----------------------------  

6.3 Bahwa Terlapor II tidak memberikan analisis mengenai Pasar Bersangkutan ; 

6.4 Menimbang Bahwa Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut; -----------  

6.4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan 

adalah “pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran 

tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis 

atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”; ------------------------  

6.4.2 Bahwa Pasar bersangkutan menunjuk kepada sektor perdagangan yang 

mengalami hambatan persaingan usaha dan menunjuk kepada daerah 

geografis pasar bersangkutan. Pasar bersangkutan didefinisikan agar 

meliputi semua barang dan jasa yang dapat mensubstistusi, serta semua 

pesaing di daerah berdekatan yang dapat dihubungi pembeli apabila 

hambatan atau penyalahgunaan tersebut mengakibatkan kenaikan  harga 

yang berarti; ---------------------------------------------------------------------  

6.4.3 Pasar bersangkutan dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar 

berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis. Pasar berdasarkan 

produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenisan dan/atau tingkat 

substitusinya. Pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan 

jangkauan dan/atau daerah pemasaran; --------------------------------------  

6.4.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang menyatakan 

penetapan pasar produk adalah layanan jasa ground handling secara umum 

dan layanan – layanan tambahannya karena dalam prakteknya layanan 

ground handling hanya terbatas pada pelayanan teknis penanganan pesawat 
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udara di darat semata namun juga layanan terkait dengan penumpang dan 

bagasi serta layanan-layanan tambahan lainnya; ---------------------------  

6.4.5 Bahwa terkait Istilah Irreguler Flight sesungguhnya sama dengan istilah 

non scheduled yang digunakan regulasi Organisasi Penerbangan Sipil 

Internasional (ICAO) yang diartikan oleh UU No 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan sebagai penerbangan Niaga Tidak Berjadwal yaitu pelayanan 

angkutan udara niaga yang tidak terikat pada rute dan jadwal penerbangan 

yang tetap dan teratur; ---------------------------------------------------------  

6.4.6 Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, tindak lanjut perjanjian 

sebagaimana  butir 5 tentang hukum, pada tanggal 4 Oktober 2013, GM AP 

I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali mengeluarkan Surat Pemberitahuan 

dengan nomor : AP.I 4934/OB.01/2013/GM.DPS, Surat tersebut pada 

intinya adalah pemberitahuan tentang beberapa hal (Vide bukti T41); -  

6.4.6.1 Bahwa surat tersebut ditujukan kepada seluruh Ground Handling 

Operator, Trip Planning, dan Aircraft Operator; --------------------  

6.4.6.2 Bahwa keputusan dari GM Ngurah Rai mulai berlaku sejak tanggal 

10 Oktober 2013; --------------------------------------------------------  

6.4.6.3 Bahwa di dalam surat tersebut tertulis “seluruh irregular flights” 

harus parkir di terminal selatan atau GAT yang saat ini dikelola 

oleh Terlapor II; ----------------------------------------------------------  

6.4.7 Bahwa dalam Fakta persidangan diketahui terdapat koreksian surat Nomor 

AP.3586/KB.03.02/2014/GM/DPS.B yang dikeluarkan oleh General 

Manager Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali tertanggal 5 

September 2014 yang pada pokoknya menjelaskan tentang (Vide bukti T31); 

6.4.7.1 PT EJI adalah mitra PT Angkasa Pura I (Persero) yang melakukan 

pengelolaan di General Aviation Terminal yang melayani pesawat 

privat; ------------------------------------------------------------------------  

6.4.7.2 Irreguler flight dalam surat tertanggal 4 Oktober 2014 dimaksudkan 

untuk penerbangan tidak berjadwal non niaga atau penerbangan 

privat sedangkan penerbeangan irreguler atau tidak berjadwal niaga 

tetap dilayani di Main Terminal 

6.4.7.3 Groundhandling dalam hal ini adalah untuk menangani pelayanan 

pesawat non niaga/privat; ------------------------------------------------  

6.4.8 Bahwa surat koreksian Terlapor I sebagaimana angka  6.4.7 dikeluarkan 

ketika perkara sudah masuk dan diperiksa dalam proses persidangan 

pemeriksaan perkara di KPPU sehingga Majelis Komisi berpendapat istilah 
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irreguler flight yang digunakan adalah mengacu kepada surat 

pemberitahuan pada butir 6.4.6 di atas; -------------------------------------  

6.4.9 Bahwa selain itu Majelis Komisi tetap mengacu kepada surat 6.4.6 diatas 

karena menilai bahwa dalam fakta-fakta dalam persidangan dan melihat 

analisis investigator, investigator sama sekali tidak membahas mengenai 

Extra Flight ataupun mengenai penerbangan non/bukan niaga tidak 

berjadwal, sehingga majelis mengabaikan hal-hal terkait istilah dalam surat 

koreksian pada angka 6.4.7 tersebut, termasuk mengenai istilah penerbangan 

extra flight ataupun penerbangan bukan niaga tidak berjadwal; ---------  

6.4.10 Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui General Aviation Terminal 

(GAT) Apron Selatan Bandara I Gusti Ngurah Rai,Bali melayani 

penerbangan bukan hanya untuk private jet, tetapi juga digunakan untuk 

penerbangan medifac, penerbangan refuelling, penerbangan surevey mining, 

dll (Vide Bukti B4,B6,B17); --------------------------------------------------  

6.4.11 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai pasar produk dalam 

perkara ini adalah pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa 

terkait dengan bandar udara (Ground Handling secara umum dan layanan-

layanan tambahannya yang terkait) untuk penerbangan tidak berjadwal;  

6.4.12 Bahwa terkait Pasar Geografis Majelis Komisi sependapat dengan 

Investigator mengenai Pasar Geografis dalam perkara ini sebagaimana 

dalam butir 5 bagian duduk perkara kesimpulan investigator yaitu Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali; ----------------------------------------------  

6.4.13 Bahwa dalam Kesimpulan Terlapor I yang membandingkan pasar geografis 

pelayanan GAT di Bali dan di negara lain (Malaysia dan Singapura), 

Majelis Komisi menilai tidaklah tepat. Karena GAT antara Bali, Malaysia 

dan Singapura tidak saling bersubstitusi. Tidak mungkin bagi konsumen 

yang ingin berlibur ke Bali, namun pesawatnya parkir/mendarat di 

Singapura dan/atau Malaysia;-------------------------------------------------  

6.4.14 Menimbang Majelis Komisi menilai Pasar Geografis dalam perkara ini 

adalah Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar, Propinsi Bali 

khususnya wilayah apron selatan dimana terdapat General Aviation 

Terminal.; ------------------------------------------------------------------------  

6.5 Menimbang dengan demikian Majelis Komisi menilai bahwa pasar bersangkutan 

dalam perkara a quo adalah pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa 

terkait dengan bandar udara (Ground Handling secara umum dan layanan-layanan 

tambahannya yang terkait) untuk penerbangan tidak berjadwal (Irreguler Flight) di 
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Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Denpasar, Propinsi Bali khususnya wilayah 

apron selatan dimana terdapat General Aviation Terminal; -----------------------  

7. Tentang Integrasi Vertikal; ----------------------------------------------------------------------  

7.1 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator pada pokoknya menyatakan sebagai 

berikut;; ------------------------------------------------------------------------------------------  

7.1.1 Bahwa Penguasaan produksi yang dimaksud dalam perkara ini adalah 

penguasaan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT 

Execujet Indonesia atas pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa yang terkait 

dengan bandar udara berkaitan dengan pengoperasian General Aviation 

Terminal Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali; -----------------------------  

7.1.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa struktur pasar jasa kebandarudaraan 

di wilayah Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dikuasai sepenuhnya oleh PT 

Angkasa Pura I (Persero) selaku badan usaha bandar udara. Oleh karena itu 

tidak ada pelaku usaha lain yang dapat melakukan kegiatan jasa 

kebandarudaraan di pasar tersebut; ------------------------------------------------  

7.1.3 bahwa meskipun penguasaan pasar PT Angkasa Pura I (Persero) di wilayah 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai memiliki batasan dan tidak dapat 

sepenuhnya secara serta merta dapat menguasai pasar-pasar yang terkait 

dengan bandar udara seperti: pasar jasa ground handling dan layanan-layanan 

tambahannya karena pasar jasa yang terkait tersebut terbuka untuk semua 

pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan mengenai Batasan Monopoli PT 

Angkasa Pura I (Persero); -----------------------------------------------------------  

7.1.4 Namun pada 18 Juni 2013, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet 

Indonesia justru membuat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pelayanan 

General Aviation di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali 

dimana melalui perjanjian tersebut PT Angkasa Pura I (Persero) memberikan 

hak eksklusif kepada PT Execujet Indonesia untuk mengoperasikan 

mengoperasikan dan memberikan layanan khusus di General Aviation 

Terminal untuk Pesawat General Aviation dan/atau penumpang; ------------  

7.1.5 Adanya perjanjian tersebut sangat jelas adanya tujuan untuk menguasai pasar 

- pasar jasa dalam satu rangkaian langsung dan/atau tidak langsung di wilayah 

apron selatan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dimana terdapat General 

Aviation Terminal.; -------------------------------------------------------------------  

7.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; 

7.2.1 Tim Investigator dalam perkara a quo telah salah dalam menentukan pasar 

bersangkutan. Konsekuensinya, unsur dari pasar bersangkutan tidak dapat 

terpenuhi karena analisis atau kesimpulan yang dibuat untuk menentukan 
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apakah ada pelanggaran terhadap Pasal 14 UU No. 5/1999 juga tidak tepat 

atau tidak berdasar; -------------------------------------------------------------------  

7.2.2 Bahwa Tim Investigator mendalilkan pemenuhan unsur “menguasai produksi 

sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang/jasa” 

didasarkan adanya perjanjian kerjasama pengelolaan GAT di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai antara Terlapor I dan Terlapor II, dimana perjanjian 

kerjasama usaha tersebut menurut Tim Investigator memberikan hak 

eksklusif bagi Terlapor II untuk menyediakan layanan ground handling; ---  

7.2.3 Berdasarkan penjelasan pada Paragraf 122 - 130 dari Kesimpulan, maka 

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Usaha antara Terlapor 

I dan Terlapor II tidak dapat dianggap bertujuan untuk dan pada faktanya 

tidak berakibat pada penguasaan jasa penguasaan penyediaan jasa ground 

handling di GAT Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Lebih lanjut, Paragraf 

122 - 130 dari Kesimpulan menjelaskan bahwa, pada faktanya, ground 

handling agent dan ground handling company yang existing di Bandar Udara 

I Gusti Ngurah Rai tetap dapat menyediakan jasa ground handling kepada 

konsumen/private jet/air chartere; ------------------------------------------------  

7.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai 

berikut; -------------------------------------------------------------------------------------------  

7.3.1 Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Perjanjian tersebut diatur secara jelas 

mengenai Ruang Lingkup Perjanjian tersebut, yaitu bahwa AP I memberikan 

hak eksklusif kepada EJI untuk melakukan pengelolaan General Aviation 

Terminal; ------------------------------------------------------------------------------  

7.3.2 Dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pelayanan General Aviation di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali tersebut, AP I adalah dalam 

kapasitasnya sebagai Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau 

lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pengelola 

bandara; --------------------------------------------------------------------------------  

7.3.3 AP I merupakan badan usaha yang diberi kewenangan sebagai untuk 

menyediakan layanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara di 

Kawasan Tengah dan Timur Indonesia yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 33 

Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Angkasa Pura Kemayoran yang 

berlandaskan atas pasal 227 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2009 

tentang Penerbangan; ----------------------------------------------------------------  

7.3.4 bahwa bandar udara atau pelabuhan udara adalah fasilitas publik yang 

dibangun oleh pemerintah dengan anggaran negara dan atau anggaran daerah 
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yang menguasai hajat hidup orang banyak dialam hal transportasi udara baik 

dalam dan luar negeri, bandar udara ini diatur oleh Pengelola bandar udara 

yaitu AP I dan APII yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan 

Pemerintah No. 33 Tahun 1962; ---------------------------------------------------  

7.3.5 AP I yang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa 

kebandarudaraan memiliki wewenang untuk memonopoli segala aktivitas 

kebandarudaraan pada umumnya dan pada Bandar Udara Ngurah Rai Bali 

pada khususnya dikarenakan AP I ialah satu-satunya badan hukum berupa 

badan usaha bandar udara yang memiliki wewenang yang untuk menguasai 

sektor Jasa Kebandarudaraan di Indonesia tanpa kompetitor lain sebagaimana 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) menguasai installasi kelistrikan di 

Indonesia atau dalam kata lain perbuatan AP I adalah Monopoli berlandaskan 

atas amanat undang-undang; --------------------------------------------------------  

7.4 Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut; ------------------------------------------  

7.4.1 Bahwa Pasal 14 UU No.5 /1999 mengatur; --------------------------------------  

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 

bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam 

rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap 

rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik 

dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan 

masyarakat”; -------------------------------------------------------------------------  

7.4.2 Bahwa berdasarkan pedoman Nomor 5 Tahun 2010 yang dimaksud Integrasi 

Vertikal adalah perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit 

usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu. 

Integrasi Vertikal bisa dilakukan dengan strategi penguasaan unit usaha 

hingga ke penyediaan bahan baku maupun ke hilir dengan kepemmilikan unit 

usaha hingga ke distribusi barang dan jasa hingga ke konsumen akhir; -----  

7.4.3 Bahwa integrasi vertikal dapat menghambat persaingan karena dapat 

meningkatkan biaya yang harus ditanggung pesaing untuk mengakses bahan 

baku atau jalur distribusi yang dibutuhkan untuk menjual produknya; ------  

7.4.4 Bahwa dalam Integrasi Vertikal harus terdapat beberapa pelaku usaha yang 

produksi dalam lini vertikal; --------------------------------------------------------  

7.4.5 Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2009 

Tentang Penerbangan,  berdasarkan fakta persidangan, beberapa jenis jasa 

terkait Bandar Udara merupakan jasa yang terbuka untuk persaingan. Artinya 

secara normatif dan ekonomis kedudukan beberapa jasa terkait bandar udara 
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bukanlah satu kesatuan dengan monopoli jasa kebandarudaraan, melainkan  

jenis jasa yang terpisah dengan jasa utama Terlapor I sebagaimana diatur 

dalam UU Penerbangan; -------------------------------------------------------------  

7.4.6 Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Majelis Komisi lini vertikal 

dalam perkara a quo dikuasai sendiri oleh Terlapor II terhadap pekerjaan-

pekerjaan tambahan; -----------------------------------------------------------------  

7.4.7 Meskipun demikian majelis menilai jenis jasa Ground Handling dan jasa 

terkait lainnya bukan merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik 

dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung; -----------------------  

7.4.8 Bahwa hubungan antara Terlapor I dan Terlapor II bukan dalam rangkaian 

Hubungan Vertikal, dalam artian bukan hasil pengolahan atau proses 

lanjutan; --------------------------------------------------------------------------------  

7.4.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha 

antara Terlapor I dan Terlapor II pada faktanya bukan merupakan kegiatan 

yang berkelanjutan dalam rangkaian vertikal; -----------------------------------  

8. Tentang Dampak Integrasi Vertikal; ----------------------------------------------------------  

8.1 Bahwa dengan tiadanya unsur integrasi vertikal dalam perkara a quo maka Majelis 

Komisi memandang dan menilai bahwa tidak terdapat dampak terkait Integrasi 

Vertikal; -----------------------------------------------------------------------------------------  

9. Tentang Praktek Monopoli; ---------------------------------------------------------------------  

9.1 Tentang Harga yang berlebihan (Excessive Price); -----------------------------------  

9.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan 

sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------  

9.1.1.1 Bahwa Terlapor II menetapkan standar harga pelayanan jasa ground 

handling di General Aviation Terminal Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai dengan didasarkan pada Maximum Take-Off Weight (dalam Kg) 

pesawat yang bersangkutan; ---------------------------------------------  

9.1.1.2 Terlapor II juga menetapkan standar harga-harga layanan jasa terkait 

dengan jasa tersebut sebagai tambahan; --------------------------------  

9.1.1.3 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Terlapor II justru 

mengambil margin 40% (empat puluh persen) dari harga jasa ground 

handling yang ditawarkan oleh penyedia jasa ground handling yang 

mengerjakannya di lapangan dengan dalih untuk pembayaran atas 

fasilitas General Aviation Terminal (Vide bukti B32); ---------------  

9.1.1.4 Bahwa Ground Handling Agent hanya dijadikan sebagai instrumen 

oleh Terlapor II dalam memungut harga jasa yang berlebih kepada 
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pengguna General Aviation Terminal di Bandar Udara Internasional 

I Gusti Ngurah Rai – Bali;------------------------------------------------  

9.1.1.5 Bahwa selaku pengelola tunggal General Aviation Terminal di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali maka PT Execujet 

Indonesia mengeluarkan kebijakan sepihak terkait dengan Standar 

Harga Pelayanan Jasa Ground Handling sebagai berikut; -----------  

WEIGHT 

HANDLING 

GAT FEE 

(USD) 

PARKING  

PER 24 HAOURS 

(USD) 

Helicopter 500 80 

0 – 3.000 500 80 

3.001 – 6.500 775 100 

6.501 – 

11.000 

1.201 200 

11.001 – 

15.000 

1.862 250 

15.001 – 

30.000 

2.886 300 

30.001 – 

35.000 

3.752 450 

35.001 – 

45.000 

4.877 550 

45.001 – 

80.000 

6.828 850 

 

Note: 

US$ 2.500 surcharge untuk wide body aircraft dengan 

penumpang lebih dari 14 orang 

 

 

ADDITIONAL / EXTRA 

SERVICES 
 (USD) 

Potable Water Service 175 per-occasion 
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Toilet Cart Service 160 per-occasion 

GPU 270 per-hour 

Air Start Truck 270 per-hour 

Air Conditioning Unit 270 per-hour 

Flight Adinistration 35 per-hour 

Aircraft Steps 220 per-occasion 

Overflight Clearances 250 per-occasion 

Overflight Clearances 

Amendment 

200 per-occasion 

Hotel Pre-Arrangements 50 per-occasion 

Laundry Disbursement 

Charge 

50 per-occasion 

Aircraft Secutiry 250 (12 hours) 

Hotel Transport 250 per-trip 

 

9.1.2 Padahal berdasarkan alat bukti diketahui bahwa PT Execujet Indonesia baru 

mendapatkan ijin untuk menjalankan kegiatan ground handling pada tanggal 

18 Juni 2014 sehingga dalam implementasinya kegiatan ground handling 

tetap dilakukan oleh penyedia jasa ground handling yang eksisting atau telah 

beroperasi di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai-Bali (Vide Bukti B18, 

I20,T27); -------------------------------------------------------------------------------  

9.1.3 bahwa Penetapan standar harga layanan jasa ground handling efektif 

diberlakukan terhadap seluruh pengguna bandar udara di wilayah General 

Aviation Terminal karena seluruh tagihan atas layanan jasa terkait dengan 

bandar udara di wilayah tersebut harus melalui Terlapor II sebagaimana 

pemberitahuan Terlapor I (Vide Bukti I20); --------------------------------------  

9.1.4 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang 

Penerbangan dinyatakan; ------------------------------------------------------------  

“Besaran tarif jasa terkait pada bandar udara ditetapkan oleh penyedia 

jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia 

jasa”; -------------------------------------------------------------------------  
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9.1.5 Atas dasar ketentuan tersebut sangat jelas bahwa besaran tarif atau harga jasa 

ground handling dan layanan tambahannya didasarkan pada mekanisme pasar 

dimana ditentukan melalui mekanisme interaksi supply dan demand. Oleh 

karena itu, penetapan Standart Price List layanan jasa ground handling dan 

layanan – layanan tambahan lainnya secara sepihak oleh Terlapor II (dengan 

persetujuan Terlapor I) jelas bertentangan dengan peraturan perundangan 

yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 2009); ----------------------------------------  

9.1.6 Bahwa kepentingan umum dalam hal ini adalah konsumen dalam konteks 

pengguna jasa di wilayah General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai dimana kerugian yang dialami para pengguna tersebut terkait 

dengan hilangnya pilihan penyedia jasa yang lebih kompetitif bahkan justru 

menanggung akibat adanya penetapan harga yang berlebihan (excessive 

price) padahal layanan yang diterima tidak ada perubahan signifikan; ------  

9.1.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai 

berikut; ---------------------------------------------------------------------------------  

9.1.7.1 Dalam ekonomi dan hukum persaingan usaha, kenaikan harga yang 

dianggap sebagai penyalahgunaan kekuatan pasar adalah kenaikan 

harga yang tidak dicerminkan oleh peningkatan biaya produksi dan 

pemasaran atau peningkatan kualitas barang atau jasa dengan tujuan 

untuk mendapatkan profit di atas harga pasar yang kompetitif; ----  

9.1.7.2 GAT Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dilengkapi dengan berbagai 

layanan dan fasilitas khusus, baik fasilitas dan layanan di sisi udara 

(air side) maupun fasilitas dan layanan di sisi darat (land side), 

sehingga pengguna private jet dapat dan telah menikmati layanan 

yang jauh lebih baik dari aspek keamanan, keselamatan, dan 

kenyamanan dibandingkan sebelum beroperasinya GAT. 

Peningkatan pelayanan ini harus dipertimbangkan sebelum menilai 

kewajaran tarif GAT yang diterapkan oleh Terlapor II. Tarif 

pelayanan dengan kualitas yang jauh lebih baik tentu saja berbeda 

dengan tarif pelayanan dengan kualitas yang lebih rendah. Karena 

kalau harus disamakan maka tidak ada insentif bagi pelaku usaha 

untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang lebih baik. Dalam 

industri hotel pun, misalnya, tarif kamar di hotel bintang 5 berbeda 

dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif kamar di hotel 

bintang 3. Perbedaan tarif kamar tersebut merupakan konsekuensi 

dari perbedaan fasilitas dan layanan yang disediakan. Apakah 

dengan demikian konsumen hotel bintang 5 dapat dikatakan 
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dirugikan karena dikenakan harga yang eksesif? Tentu saja tidak, 

karena perbedaan harga tersebut adalah sesuatu yang wajar; -------  

9.1.7.3 Untuk menyediakan berbagai fasilitas khusus di GAT Bandar Udara 

I Gusti Ngurah Rai, Terlapor I telah mengeluarkan biaya yang cukup 

besar, yakni hampir mencapai Rp 190 miliar, dengan potensi 

penghasilan yang belum tentu cukup untuk mengembalikan (recoup) 

dana investasi yang telah dikeluarkan karena trafik dan penumpang 

private jet relatif kecil per tahunnya, dibandingkan dengan 

penerbangan komersial yang bisa mendatangkan puluhan juta 

penumpang pertahunnya; -------------------------------------------------  

9.1.7.4 Dalam periode Oktober 2013 hingga Oktober 2014, total tambahan 

penerimaan Terlapor I dari pengoperasian GAT adalah sebesar 

kurang lebih Rp 10,5 miliar. Dengan penerimaan sebesar sekitar Rp 

10,5 miliar di tahun pertama pengoperasian GAT, dapat dibayangkan 

lamanya masa pengembalian (payback period) investasi Terlapor I; 

mungkin bisa mencapai hingga 20 tahun; ------------------------------  

9.1.7.5 GAT Fee mencakup biaya atas jasa-jasa sebagai berikut: CIP 

(Commercially Important Person) Terminal, coordination of ramp 

transfers for passangers and crew, VIP meet and great, standard 

weather brief and NOTAMS, crew business center, flight following 

and messages, general declarations/pasanger manifests as required, 

access to lounge and facilities, internet access, complimentary 

beverages and snacks, dan coordination of any other services 

required by crew or passangers; ----------------------------------------  

9.1.7.6 Dalam menilai kewajaran tarif GAT, maka perlu ditunjukkan pula 

biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Terlapor II dan marjin 

keuntungannya dari pengelolaan GAT. Dengan tingkat marjin bersih 

sebesar kurang lebih 12,62 persen di tahun 2014 tidak terlihat adanya 

tingkat keuntungan yang eksesif; ----------------------------------------  

9.1.7.7 Tarif layanan di GAT Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak dapat dinilai 

mahal dengan membandingkannya dengan layanan di terminal utara 

Bandara I Gusti Ngurah Rai karena tingkat layanan dan fasilitas di 

sana berbeda dengan tingkat layanan dan fasilitas di GAT. 

Perbandingan harga harus bersifat apple to apple. Berdasarkan 

perbandingan dengan tarif jasa GAT di luar negeri, seperti 

Hongkong dan Singapura, tarif layanan GAT di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai tergolong masih lebih rendah. Oleh karena itu, 
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tidak benar tuduhan bahwa tarif di GAT yang ditetapkan oleh 

Terlapor II tidak kompetitif; ---------------------------------------------  

9.1.7.8 Menanggapi keberatan dari beberapa air charterer mengenai tarif 

GAT Fee, pada bulan Januari 2014, Terlapor II telah mengeluarkan 

struktur tarif baru dimana terdapat perbedaan tarif berdasarkan 

kriteria sebagai berikut: 15% discount, medevac, technical stop, dan 

presidential flight Struktur tarif yang baru ini sudah disosialisasikan 

kepada air charterer domestik. Saksi PT ASI Pudjiastuti (Susi Air) 

dalam pemeriksaan tanggal 13 November 2014 menyatakan bahwa 

dokumen struktur tarif ini mereka ketahui dan ditunjukkan dalam 

persidangan serta diserahkan ke Majelis Komisi. Ini menunjukkan 

bahwa Terlapor I dan Terlapor II sudah bersikap responsif terhadap 

keluhan beberapa konsumen domestic; ---------------------------------  

9.1.7.9 Struktur tarif dengan harga yang berbeda-beda untuk segmen 

konsumen yang berbeda tersebut akan diterapkan pula ketika 

terminal permanen sudah dioperasikan. Perbedaan harga tersebut 

dijustifikasi dengan fasilitas dan layanan di terminal yang berbeda, 

seperti ruang tunggu yang berbeda dsb. Untuk konsumen yang lebih 

premium akan diberikan layanan yang lebih premium pula, seperti 

ruang tunggu yang lebih mewah, dsb; ----------------------------------  

9.1.7.10 Terkait tarif layanan ground handling, tarif layanan ground handling 

yang dibebankan ke konsumen untuk jasa yang diberikan oleh 

operator Ground Handling adalah sebesar tagihan ground handling 

company yang dikirimkan kepada Terlapor II atau sebesar yang 

ditagihkan secara langsung oleh ground handling company ke 

konsumen (khusus untuk SRB dan EAS); -----------------------------  

9.1.7.11 Bahwa Terlapor II merupakan pihak yang diberikan hak oleh 

Terlapor I, selaku BUBU, untuk mengelola GAT. Dalam hak 

pengelolaan GAT tersebut, termasuk di dalamnya pengawasan 

terhadap kegiatan layanan ground handling di GAT. Namun perlu 

diperhatikan, dalam konteks ini, Terlapor II bukanlah bertindak 

sebagai penyedia riil layanan ground handling. Pola hubungan antara 

pemilik pesawat/air charterer, ground handling agent, dan ground 

handling company yang berlaku di industri penerbangan, termasuk di 

GAT, tidak memungkinkan Terlapor II untuk memonopoli 

penyediaan layanan ground handling di GAT Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai;--------------------------------------------------------  
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9.1.7.12 Bahwa di industri penerbangan, terminologi “penyediaan layanan 

ground handling” dapat dibagi menjadi dua. Pelaku usaha dapat 

melaksanakan layanan ground handling secara riil menggunakan 

kemampuan dan peralatan sendiri (umumnya disebut ground 

handling company), atau pelaku usaha tidak melaksanakan layanan 

ground handling dan menyerahkan kepada pelaku usaha lain yang 

mampu melaksanakannya (umumnya disebut ground handling 

agent); -----------------------------------------------------------------------  

9.1.7.13 Bahwa Pada saat pemilik pesawat/air charterer ingin terbang ke 

bandar udara tujuan, yang bersangkutan akan menghubungi ground 

handling agent yang berada di bandar udara tujuan. Ground 

handling agent berperan sebagai agen atau kepanjangan tangan dari 

si pemilik pesawat/air charterer yang bekerja atas nama dan untuk 

kepentingan pemilik pesawat/air charterer dalam melakukan 

pengurusan izin pendaratan (landing permit), layanan ground 

handling, dan additional services lainnya; -----------------------------  

9.1.7.14 Bahwa apabila ground handling agent memiliki kemampuan dan 

peralatan untuk menyediakan layanan ground handling, dan 

mengerjakan sendiri layanan ground handling yang diminta/di-

request oleh pemilik pesawat/air charterer, maka ground handling 

agent tersebut juga berperan sebagai ground handling company; --  

9.1.7.15 Bahwa Sebaliknya, bila ground handling agent tidak memiliki 

kemampuan untuk menyediakan layanan ground handling, maka 

ground handling agent akan bekerjasama dengan ground handling 

company untuk menyediakan layanan ground handling yang 

diminta. Bentuk “penyediaan jasa ground handling” inilah yang 

dilakukan oleh Terlapor II, dimana Terlapor II mendapatkan 

konsumen dan bertindak sebagai ground handling agent untuk 

konsumennya. Namun kemudian, untuk pekerjaan riilnya 

dilaksanakan oleh ground handling company; ---------------------  

9.1.7.16 Bahwa berdasarkan pengetahuan Terlapor I, Terlapor II selama ini 

tidak pernah, dan sampai saat ini tidak memiliki rencana untuk 

melakukan kegiatan usaha ground handling, atau berperan sebagai 

ground handling company, di GAT Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai. Alasannya adalah karena dengan trafik pesawat yang rendah 

saat ini membuat investasi di jasa ground handling tidak 

menguntungkan. Menurut Terlapor II, pengadaan peralatan ground 
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handling dengan mutu dan kualitas yang baik memerlukan biaya 

investasi sebesar Rp 6 miliar. Dengan investasi sebesar itu, break 

event point (BEP) baru dapat terjadi apabila trafik pesawat ke GAT 

mencapai 1000 pesawat dan tingkat keuntungan memadai baru bisa 

tercapai apabila trafik pesawat mencapai 2000 pesawat. Selanjutnya 

menurut Terlapor II, dengan jumlah trafik yang masih di bawah 1000 

pesawat dan tidak adanya monopoli oleh EJI terhadap jasa ground 

handling di GAT Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, investasi di 

peralatan ground handling menjadi tidak layak; ----------------------  

9.1.7.17 bahwa terkait dengan perizinan yang dimiliki Terlapor II, 

pengurusan sertifikat passanger service dan ramp services oleh 

Terlapor II ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian 

Perhubungan, bukan dimaksudkan untuk segera masuk ke pasar 

layanan ground handling, melainkan untuk memenuhi persyaratan 

yang diperlukan untuk pengurusan izin usaha tetap (IUT). Sebagai 

perusahaan penanaman modal asing (PMA), Terlapor II harus 

memiliki izin teknis dari instansi terkait untuk mendapatkan IUT. 

Setelah mendapatkan izin prinsip, sebagaimana layaknya 

perusahaan-perusahaan PMA lainnya yang membutuhkan waktu 

untuk merealisasikan investasinya, Terlapor II membutuhkan waktu 

2 (dua) tahun untuk mendapatkan IUT (dari izin prinsip ke IUT); -  

9.1.7.18 Pada saat pendandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan 

GAT, Terlapor II merupakan bahan hukum yang sah didirikan di 

Indonesia. Terlapor II telah memiliki izin prinsip dari BKPM sebagai 

perusahaan PMA pada tanggal 17 Juli 2012, jauh sebelum 

penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan pada 18 Juni 2013; 

9.1.7.19 Bila merujuk kurun waktu Oktober 2013 – 2014, terdapat 5 ground 

handling company yang menyediakan layanan ground handling di 

GAT Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Data tersebut menunjukkan 

ground handling company terbesar, dilihat dari jumlah pesawat yang 

dilayani, adalah PT Sari Rahayu Biomantara. Data tersebut juga 

membuktikan pula bahwa Terlapor II tidak melakukan secara riil 

kegiatan ground handling dan hanya bertindak sebagai ground 

handling agent. Untuk kegiatan riil ground handling, Terlapor II 

menyerahkan kepada, antara lain, Gapura dan JAS, ground handling 

company yang memiliki sertifikat internasional/IATA Safety Audit 

for Ground Operations-ISAGO; -----------------------------------------  
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9.1.7.20 Dengan mempertingkan keterangan saksi dan data-data, dapat 

disimpulkan bahwa meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian 

Kerjasama Usaha antara Terlapor I dengan Terlapor II disebutkan 

bahwa Terlapor I memberikan hak eksklusif kepada Terlapor II 

untuk mengoperasikan layanan khusus di GAT namun pemberian 

hak eksklusif tersebut tidak dapat dan tidak mengakibatkan 

monopolisasi layanan ground handling oleh Terlapor II karena pada 

faktanya ground handling company yang sebelumnya telah 

menyediakan layanan ground handling di terminal utara Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai (antara lain Gapura, JAS, dan SRB) masih 

tetap dapat melaksanakan kegiatan usaha yang sama di GAT sampai 

saat ini; ----------------------------------------------------------------------  

9.1.8 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai 

berikut; ---------------------------------------------------------------------------------  

9.1.9 Bahwa harga yang diterapkan oleh EJI adalah harga yang seimbang 

dengan harga pada General Aviation Terminal di negara lain; -----  

9.1.10 Adapun daftar harga untuk Penyedia Jasa Ground Handling di 

General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – 

Bali  adalah sebagai berikut; ---------------------------------------------  

GAT NGURAH RAI INTERNATIONAL AIRPORT – EXECUJET INDONESIA 

Berat Kotor /MTOW 

(dalam Kilogram) 

General Aviation Terminal Handling 

(dalam mata uang Dollar AS) 

Biaya Parkir Per-24 Jam 

(dalam mata uang Dollar 

AS) 

Helikopter 500 80 

0 - 3000 500 80 

3001 - 6500 775 100 

6501 - 11000 1,201 200 

11001 - 15000 1,862 250 

15001 - 30000 2,886 300 

30001 - 35000 3,725 450 

35001 - 45000 4,877 550 

45001 - 80000 6,828 850 

Biaya Tambahan sebesar USD 2,500 untuk pesawat berbadan lebar yang berisi 

lebih dari 14 orang penumpang 

 

Harga diatas adalah harga yang belum dipotong diskon 15% dari pihak EJI, 

sedangkan harga diskon yang saat ini masih berlaku adalah: 

Berat Kotor /MTOW 

(dalam Kilogram) 

General Aviation Terminal Handling 

(dalam mata uang Dollar AS) 

Biaya Parkir Per-24 Jam 

 (dalam mata uang Dollar 

AS) 
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Helikopter 425 68 
0 - 3000 425 68 

3001 - 6500 658.75 85 
6501 - 11000 1,020.85 170 

11001 - 15000 1,582.7 212.5 
15001 - 30000 2,453.1 255 
30001 - 35000 3,189.2 382.5 
35001 - 45000 4,145.45 467.5 
45001 - 80000 5,803.8 722.5 

Biaya Tambahan sebesar USD 2,125 untuk pesawat berbadan lebar yang berisi 

lebih dari 14 orang penumpang 

GAT CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT – UNIVERSAL AVIATION 

Tipe Pesawat 
General Aviation Terminal Handling 

(dalam mata uang SGD/USD) 

Biaya Parkir Per-24 Jam 

 (dalam mata uang 

SGD/USD) 

CL605 

MTOW : 22,000 
3,955/3,045 57/43.89 

GLEX 

MTOW  : 22,000 
3,955/3,045 57/43.89 

Keterangan: 

3. CL605 dan GLEX adalah pesawat jenis Bombardier Challenger 600 

series yang menggunakan mesin jet ganda berkapasitas 19 (sembilan 

belas) penumpang dengan berat kotor (MTOW) 22.000 Kg 

4. Kurs pada saat itu 1 SGD = 0,77 USD 

 

GAT HONGKONG INTERNATIONAL AIRPORT – HK BUSINESS AVIATION CENTRE, LTD 

Tipe Pesawat 
General Aviation Terminal Handling 

(dalam mata uang HKD/USD) 
Biaya Parkir Per-24 Jam 

Global Express 

(Cargo) 

MTOW : 44000 

28,580/3,687 Tidak Diketahui 

Keterangan : 

Kurs pada saat itu 1 HKD = 0,129 USD 

 

9.1.11 Bahwa berdasarkan data diatas, biaya ground handling yang harus 

dibayar oleh pesawat CL605 dengan berat kotor 22.000 Kg (dua 

puluh dua ribu Kilogram) adalah USD 3,045 (tiga ribu empat puluh 

lima Dollar Amerika Serikat) saat mendarat di GAT Bandar Udara 

Internasional Changi, seandainya pesawat tersebut mendarat di 

General Aviation Terminal di Bandar Udara Ngurah Rai, maka 

pesawat yang sama hanya memerlukan biaya USD 2,886 (dua ribu 

delapan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) untuk 

ground handling, apabila pihak EJI memberikan diskon khusus 

sebesar 15% (lima belas persen) maka biaya yang perlu dibayarkan 
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oleh pesawat CL605 hanya sebesar USD 2,453.1 (dua ribu empat 

ratus lima puluh tiga koma satu Dollar Amerika Serikat); ----------  

9.1.12 Bahwa untuk Bandar Udara Internasional Hongkong, biaya Ground 

Handling pesawat kargo dengan berat kotor 44.000 Kg (empat puluh 

empat ribu Kilogram) adalah USD 3,687 (tiga ribu enam ratus 

delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) seandainya pesawat 

tersebut mendarat di GAT Bandar Udara Internasional Ngurah Rai 

akan terkena biaya Ground Handling sebesar USD 4,877 (empat ribu 

delapan ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) atau USD 

4,145.45 (empat ribu seratus empat puluh lima koma empat puluh 

lima Dollar Amerika Serikat); -------------------------------------------  

9.1.13 Bahwa dari Fakta-fakta persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut; -----  

9.1.13.1 bahwa saksi PT Airfast Indonesia menyatakan yang pada pokoknya 

implementasi General Aviation Terminal tanpa dilakukan sosialisasi 

yang memadai sehingga terkesan terburu-buru. Disamping itu 

dengan adanya General Aviation Terminal maka tidak ada pilihan 

lain padahal secara faktual dari sisi bisnis cukup menjadi kendala, 

karena harganya tinggi, selain itu PT Airfast Indonesia sebenarnya 

telah memiliki kontrak dengan penyedia ground handling sendiri 

(Vide bukti B4); ------------------------------------------------------------  

9.1.13.2 bahwa saksi PT Travira Air menyatakan perusahaannya merupakan 

penyelenggara carter pesawat untuk perusahaan minyak maupun 

mining untuk tujuan survey atau transportasi penumpang dari airport 

besar menuju airport kecil. PT Travira Air keberatan dengan tarif 

atau harga layanan ground handling yang dikenakan oleh PT 

Execujet Indonesia karena terlalu tinggi atau naik sekitar lima kali 

lipat (Vide bukti B6); ------------------------------------------------------  

9.1.13.3 bahwa saksi PT Trans Nusa menyatakan perusahaannya merupakan 

penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal dimana pihaknya 

keberatan dengan tarif yang ditetapkan  PT Execujet Indonesia yang 

naik sekitar tiga kali lipat dari sebelumnya sehingga hal tersebut 

merupakan ancaman bagi kelangsungan bisnisnya karena 

menimbulkan potensi kenaikan biaya operasional yang tajam (Vide 

bukti B7); -------------------------------------------------------------------  

9.1.13.4 bahwa saksi PT Indonesia Air Transport menyatakan perusahaannya 

merupakan perusahaan penerbangan dimana pihaknya menyatakan 
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bahwa tarif yang dikenakan PT Execujet Indonesia cukup tinggi 

(Vide bukti B9); ------------------------------------------------------------  

9.1.13.5 bahwa saksi dari PT Nusantara Air Charter menyatakan 

perusahaannya telah memiliki kontrak dengan PT Gapura Angkasa 

dengan tarif handling Rp. 2.670.000,- untuk sekali handling. Akan 

tetapi  PT Nusantara Air Charter pernah menerima tagihan dari PT 

Execujet Indonesia sekitar US$3.000 dan pihaknya keberatan karena 

menilai terlalu mahal (Vide bukti B14); --------------------------------  

9.1.13.6 bahwa saksi PT ASI Pudjiastuti/SUSI Air menyatakan 

perusahaannya melakukan operasi penerbangan berjadwal dan tidak 

berjadwal. Perusahaannya memiliki kontrak reguler dengan penyedia 

ground handling seperti PT Prathita Titian Nusantara dengan biaya 

rata-rata sekitar 3 juta – 4 juta rupiah. Semenjak PT Execujet 

Indonesia beroperasi di Bali, pihaknya tidak lagi melakukan 

refueling di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (Vide bukti B17); --  

9.1.13.7 selain itu PT Susi Air melakukan penerbangan ke Bali sebelum 

adanya Terlapor II untuk Basic Handling dikenakan sekitar 

Rp.1.500.000,. Namun setelah adanya Terlapor II PT Susi Air 

dikenakan Basic Handling Total US$1500 (Vide bukti B17); ------  

9.1.13.8 bahwa saksi Asosiasi INACA menyatakan tidak semua pesawat 

charter itu privat jet sehingga jika tarifnya disamakan atau 

disetarakan dengan privat jet maka pihaknya keberatan yaitu sekitar 

US$2.000 padahal sebelum ada PT Execujet Indonesia, tarif 

handling hanya sekitar 2 juta – 3 juta rupiah (Vide bukti B12); ----  

9.1.13.9 bahwa saksi INACA tidak pernah diberikan sosialisasi terkait 

dengan keberadaan General Aviation Terminal di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai sehingga pihaknya mendapat banyak keluhan dari 

para anggota (Vide bukti B12); ------------------------------------------  

9.1.13.10 bahwa saksi Irmawan Poedjoadi menyatakan adanya General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai sangat 

berfaedah dan lebih official. Selain itu, saksi tersebut menyatakan 

bahwa kekurangan Bandar Udara Halim Perdanakusuma bagi 

penumpang privat jet adalah terkait prasarana fisiknya saja dimana 

akses masuknya sama dengan penumpang komersial  meskipun 

dari sisi pelayanan sama dengan General Aviation Terminal di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (Vide bukti B24); ---------------  
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9.1.13.11 bahwa ahli Prof. Ine menyatakan terdapat 4 pendekatan yang bisa 

digunakan untuk menilai apakah harga barang/jasa adalah eksesif 

atau tidak berdasarkan preseden penanganan kasus persaingan 

usaha di Eropa, dengan mengacu pada tulisan Massimo Motta (saat 

ini menjabat sebagai Chief Competition Economist of European 

Commission’s Directoral General) dan Alexandre de Streel (2006). 

Pertama, dengan membuat perbandingan harga dengan biaya 

produksi untuk menunjukkan marjin keuntungan; kedua, dengan 

melakukan perbandingan antara harga-harga yang dikenakan 

perusahaan dominan dalam pasar-pasar yang berbeda; ketiga, 

dengan pendekatan “benchmarking”, yaitu melalui perbandingan 

antara harga-harga yang dikenakan oleh perusahaan dominan dan 

yang dikenakan oleh perusahaan lainnya, baik di pasar yang sama 

maupun di pasar yang lain; dan keempat, dengan melakukan 

penelahaan pada profit dari perusahaan dominan dan 

membandingkan profit yang demikian baik dengan profit 

kompetitif yang normal maupun dari perusahaan-perusahaan yang 

lain (Vide bukti B30); ---------------------------------------------------  

9.1.13.12 bahwa berdasarkan bukti surat diketahui Terlapor II mendapatkan 

izin Prinsip dari BADAN Koordinasi Penananam Modal (BKPM) 

tanggal 17 Juli 2012 (Vide Bukti B32, T29); ------------------------  

9.1.13.13 Bahwa berdasarkan bukti surat Terlapor II mendapatkan izin Jasa 

Terkait Bandar Udara dari dari Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara tertanggal 18 Juni 2014 (Vide Bukti T27); -------------------  

9.1.14 Bahwa Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut; -----------------------  

9.1.14.1 Bahwa harga yang berlebihan (Excessive Price) dan tidak adil 

(unfair) terjadi ketika ada perusahaan yang memiliki posisi 

dominan menetapkan harga secara signifikan lebih tinggi daripada 

harga yang dihasilkan oleh suatu persaingan yang efektif atau di 

atas nilai ekonomi suatu produk; --------------------------------------  

9.1.14.2 Bahwa socially desirable price bisa dicapai hanya jika struktur 

pasar adalah perfect competition (persaingan sempurna). Harga 

yang terbentuk dalam pasar persaingan sempurna inilah yang 

disebut harga yang adil, yang dicirikan oleh interaksi supply and 

demand. Penyimpangan dari harga tersebut secara umum bisa 

dikatakan sebagai harga yang berlebihan (Excessive Price); ------  
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9.1.14.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Komisi Nomor 11 Tahun 2011 

Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  penyalahgunaan  Posisi  

Monopoli  tidak  hanya berdampak  langsung  kepada  konsumen,  

melainkan  juga  berdampak  negatif  kepada kesejahteraan  pasar  

secara  keseluruhan.  Turunnya  jumlah  output  yang  dihasilkan  

oleh perusahaan  monopoli  (dibandingkan  pasar  persaingan  

sempurna)  dan  tingginya  harga yang  harus  dibayar  oleh  

konsumen  menyebabkan  penurunan  kesejahteraan  total 

(konsumen  dan  produsen); --------------------------------------------  

9.1.14.4 Bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui penerapan harga 

kepada konsumen oleh Terlapor II, pesawat carter dikenakan secara 

sama rata, tanpa melihat tujuan dari penerbangan itu sendiri. 

Padahal juga terdapat kepentingan lain jenis penerbangan carter/ 

niaga tidak berjadwal ada beberapa jenis. Jenis Penerbangan 

tersebut memiliki jenis pelayanan sendiri-sendiri. Tidak hanya 

untuk private jet,namun juga untuk kepentingan lain, misal riset, 

medifac, fueling, dll. Dimana sebetulnya penumpang pesawat-

pesawat jenis ini tidak dapat disamakan dengan private jet (Vide 

buktiB14,B17.,B1); ------------------------------------------------------  

9.1.14.5 Bahwa dari keterangan beberapa saksi diketahui juga bahwa pada 

prinsipnya mereka terpaksa menggunakan jasa Terlapor II. 

Meskipun mereka sudah ada perjanjian dengan penyedia Ground 

Handling lainnya (Vide Bukti B4,B6,B17); --------------------------  

9.1.14.6 Bahwa dari keterangan beberapa saksi diketahui layanan yang 

diberikan oleh Terlapor II bukanlah layanan yang luar biasa, butuh 

penanganan khusus, ataupun layanan dengan fasilitas yang 

diibaratkan hotel bintang 5 (Vide bukti B4,B5,B6,B17); ----------  

9.1.14.7 Bahwa melihat hal di atas Majelis Komisi menilai perbedaan tarif 

yang dilakukan oleh Terlapor II dengan sebelum adanya Terlapor II 

menunjukkan harga yang tidak kompetitif; --------------------------  

9.1.14.8 Bahwa membandingkan harga GAT di Bandara I Gusti Ngurah Rai 

Bali tidaklah relevant dengan pasar bersangkutan yang ada di 

Malaysia,Singapura. Karena relevant market dalam perkara a quo 

adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Sehingga yang 

seharusnya diperbandingkan adalah harga jasa Ground Handling 

dan jasa terkait lainnya sebelum adanya Terlapor II dan sesudah 

adanya Terlapor II di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali; ----------  
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9.1.14.9 Bahwa Majelis Komisi memahami dan sependapat argumen teori 

yang diajukan oleh Ahli Prof Ine Minara S.Ruki yang menjelaskan 

bahwa perbandingan harga dengan biaya produksi yang 

menunjukkan harga kompetitif pada saat tahun yan sama sebelum 

ditunjuk Terlapor II; -----------------------------------------------------  

9.1.14.10 Majelis Komisi mendapatkan data harga dalam persidangan 

yang menunjukkan terdapat kenaikan harga sebelum dan 

sesudah adanya perjanjian exklusif dalam perkara  a quo yaitu  

kenaikan harga jasa Ground Handling kurang lebih 300%; 

(Vide bukti T17,I20); ---------------------------------------------------  

9.1.14.11 Bahwa disamping itu Majelis Komisi mendapatkan fakta dalam 

persidangan harga yang ditetapkan oleh terlapor II yang diketahui 

oleh terlapor I, dalam penagihannya kepada konsumen dalam 

Invoice (tagihan) bagian GAT Fee (Biaya GAT) dikenakan dalam 

bentuk total, dan dalam bentuk mata uang US$ (Vide Bukti B4, 

T17); -----------------------------------------------------------------------  

9.1.14.12 Bahwa pentarifan GAT Fee dalam bentuk US$ telah melawan 

hukum karena melanggar Undang-Undang No.7 Tahun 2011 

Tentang Mata Uang; ---------------------------------------------------  

9.1.15 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi Harga yang berlebihan 

(Excessive Price) dan melanggar hukum atas perkara a quo; ----------------  

9.2 Terkait Hambatan Pasar (Entry Barrier); -----------------------------------------------  

9.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator pada pokoknya menyatakan 

sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------  

9.2.1.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penetapan Standard 

Price List layanan jasa ground handling dan layanan – layanan 

tambahan lainnya oleh  PT Execujet Indonesia (dengan persetujuan 

PT Angkasa Pura I (Persero) jelas telah menghambat persaingan 

antar penyedia jasa ground handling untuk menawarkan harga yang 

lebih kompetitif terhadap pengguna jasa ground handling dan 

layanan – layanan tambahan lainnya; -----------------------------------  

9.2.1.2 Hambatan persaingan semakin nyata manakala setiap pengguna jasa 

ground handling dan layanan – layanan tambahan lainnya di wilayah 

General Aviation Terminal Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai harus 

dilakukan melalui PT Execujet Indonesia untuk mendapatkan 

penawaran jasanya; --------------------------------------------------------  
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9.2.1.3 Keberadaan PT Execujet Indonesia tersebut jelas justru telah 

mendistorsi pasar jasa ground handling dan layanan – layanan 

tambahan lainnya karena mengakibatkan terjadinya asimetris 

informasi baik bagi penyedia jasa maupun pengguna jasa ground 

handling dan layanan – layanan tambahan lainnya tersebut; --------  

9.2.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai 

berikut; ---------------------------------------------------------------------------------  

9.2.2.1 Berdasarkan penjelasan Terlapor I mengenai pola hubungan antara 

operator GAT, ground handling agent, ground handling company, 

dan konsumen/private jet/air charterer pada Paragraf 122 - 130 dari 

Kesimpulan, pada faktanya konsumen tetap memiliki pilihan penuh 

terhadap ground handling agent dan ground handling company. Data 

yang Terlapor I tunjukkan dalam Paragraf 133 dari Kesimpulan 

menunjukkan bahwa justru penyedia jasa ground handling terbesar, 

dilihat dari jumlah private jet yang dilayani di GAT, adalah PT Sari 

Rahayu Biomantara yang notabene merupakan penyedia jasa ground 

handling yang telah existing di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.  

Dengan demikian, tidak ada hambatan bagi penyedia jasa ground 

handling untuk tetap memberikan layanan ground handling di GAT 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai; --------------------------------------  

9.2.3 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II pada pokoknya menyatakan sebagai 

berikut;  --------------------------------------------------------------------------------  

9.2.3.1 dari kesaksian beberapa saksi dalam Proses Pemeriksaan Lanjutan, 

antara lain, (i) Saksi Airlangga Suryadharma dari PT Airfast 

Indonesia, (ii) Saksi Sucipto MM dan Tharian, Employee Value 

Promotion (EVP) Strategic and Human Capital Service dari PT 

Gapura Angkasa, dan (iii) Saksi Yudi Widiatmoko, Chief Flight and 

Manager Operation PT Indonesia Air, menyatakan dan 

mengkonfirmasi bahwa terdapat beberapa Perusahaan Penyedia Jasa 

Ground Handling yang beroperasi dan menyediakan layanan pada 

General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – 

Bali; --------------------------------------------------------------------------  

9.2.3.2 hal ini juga dikuatkan dengan adanya perjanjian Penyedia Jasa 

Ground Handling tersebut dengan EJI yang meliputi antara lain PT. 

Enggang Angkasa Sarana, PT. Sari Rahayu Biomantara, PT. Jasa 

Angkasa Semesta, Tbk, PT. Prathita Titiannusantara, dan PT. Gapura 

Angkasa Airport Services. Sehingga dapat diyakini bahwa tersedia 
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beberapa pilihan penyedia jasa ground handling di General 

Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali; 

9.2.3.3 berdasarkan keterangan saksi diketahui bahwa penunjukan Jasa 

Penyedia Ground Handling dilakukan oleh pelanggan sendiri. 

Sehingga persaingan yang terjadi di antara Perusahaan Penyedia Jasa 

Ground Handling adalah PERSAINGAN YANG WAJAR; --------  

9.2.3.4 Persaingan usaha yang terjadi adalah dinamika supply demand 

dimana hal ini merupakan suatu kewajaran yang terjadi; ------------  

9.2.3.5 EJI sebagai pengelola General Aviation Terminal di Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai – Bali, telah menetapkan daftar harga untuk 

pelayanan Jasa Ground Handling, sehingga persaingan harga bukan 

merupakan suatu permasalahan dalam pengelolaan General Aviation 

Terminal di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Bali; ---------------  

9.2.4 Bahwa dalam fakta-fakta persidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut; --  

9.2.4.1 Saksi PT Sari Rahayu Biomantara yang pada pokoknya menyatakan 

untuk melakukan pekerjaan Ground Handling harus melalui 

Terlapor II (Vide bukti B19); --------------------------------------------  

9.2.4.2 Saksi PT Gapura Angkasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

memiliki perjanjian dengan Terlapor II. Dan Sebelum ada Terlapor 

II biasa menghandling klien dengan berbagai harga. Namun setelah 

adanya Terlapor II klien saksi langsung berhubungan dengan 

Terlapor II, saksi merasa ada potensial loss revenue (potensi 

kehilangan pendapatan) (Vide bukti B8); ------------------------------  

9.2.4.3 Saksi PT Gapura Angkasa menyatakan membuat perjanjian dengan 

Terlapor II dilatarbelakangi khawatir apabila nantinya tidak 

membuat perjanjian maka akan kehilangan klien (Vide bukti B3);  

9.2.4.4 Bahwa Terlapor II mengeluarkan kebijakan Standart Price List 

Pelayanan Jasa Ground Handling (Vide bukti I20); ------------------  

9.2.4.5 Saksi PT Airfast Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

pihaknya terpaksa menggunakan jasa Terlapor II walaupun sudah 

memiliki perjanjian Ground Handling dengan PT Jasa Angkasa 

Semesta (JAS), Saksi merasa biaya yang dikeluarkan untuk layanan 

Terlapor II diluar perkiraan (Vide bukti B4); --------------------------  

9.2.4.6 Saksi  PT Airfast Indonesia merasa tidak ada pelayanan khusus yang 

diberikan oleh Terlapor II, fasilitas dan layanannya sama saja dengan 

sebelum adanya Terlapor II. Dan saat ini saksi berhenti terbang ke 

Bali dikarenakan tarif yang dirasa mahal (Vide bukti B4); ----------  
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9.2.4.7 Saksi PT Travira Air menyatakan saksi memiliki unit bisnis Self 

Handling, yang khusus untuk melayani Ground Handling pesawat 

saksi, dan tidak untuk umum (Vide Bukti B6); ------------------------  

9.2.4.8 Saksi PT Travira Air menyatakan setelah adanya Terlapor II, harga 

handling menjadi tidak wajar, dan satuan pembayarannya dengan 

US$, padahal handling yang dilakukan 80% dilakukan sendiri (Vide 

Bukti B6); -------------------------------------------------------------------  

9.2.4.9 Saksi PT Susi Air menyatakan sudah memiliki kontrak nasional 

dengan PT Pratitha Titan Nusantara (PTN) untuk pelayanan Ground 

Handling, dan di Bali ada Gentlement Agreement dengan PT Sari 

Rahayu Biomantara (SRB) (Vide bukti B17); -------------------------  

9.2.4.10 Saksi PT Nusantara Air Charter (NAC) menyatakan pada saat 

mendarat di Bali diberitahu bahwa semua handling mengacu pada 

terlapor II, semua pembayaran ditagihkan oleh Terlapor II. Saksi 

ditagihkan US$3000 (Vide Bukti B5); ----------------------------------  

9.2.4.11 Bahwa saksi PT NAC menyatakan sebelumnya memiliki kontrak 

dengan PT Gapura Angkasa untuk pelayanan Ground Handling, 

harga sekali handling Rp.2.670.000. Saksi ditagih oleh Terlapor II, 

namun akhirnya tidak mau membayar tagihan dari Terlapor II(Vide 

bukti B5); -------------------------------------------------------------------  

9.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut; -----------------------  

9.2.5.1 Bahwa Church and Ware dalam bukunya Industrial Organization A 

Strategic Approach (Management & Organizations) menjelaskan 

hambatan masuk merupakan suatu kondisi dimana terdapat 

halangan-halangan untuk masuk pada suatu industri. Jika para 

pesaing di luar pasar bebas masuk atau keluar maka maka  sulit bagi 

perusahaan yang telah berada di dalam pasar (incumbent) untuk 

mempertahankan harga diatas biaya marjinal yang menghasilkan 

keuntungan diatas normal (super normal profit); ---------------------  

9.2.5.2 Bahwa terdapat dua jenis hambatan dalam pasar yaitu Economic 

Entry Barrier atau Natural Entry Barrier, yaitu hambatan yang dapat 

dijelaskan dengan teori ekonomi, dan Non Economic Barrier atau 

Artificial Entry Barrier yaitu hambatan yang tidak mempunyai 

rasional ekonomi (economic rationale) (misalnya peraturan 

pemerintah maupun kebijakan dari perusahaan dominan); ----------  

9.2.5.3 Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.5/1999 Praktek 

Monopoli adalah “pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih 
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pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga 

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan 

kepentingan umum ; -------------------------------------------------------  

9.2.5.4 Bahwa berdasarkan pedoman Nomor 11 Tahun 2011 Dampak  

negatif  yang  ditimbulkan  oleh  penyalahgunaan  Posisi  Monopoli  

tidak  hanya berdampak  langsung  kepada  konsumen,  melainkan  

juga  berdampak  negatif  kepada kesejahteraan  pasar  secara  

keseluruhan.  Turunnya  jumlah  output  yang  dihasilkan  oleh 

perusahaan  monopoli  (dibandingkan  pasar  persaingan  sempurna)  

dan  tingginya  harga yang  harus  dibayar  oleh  konsumen  

menyebabkan  penurunan  kesejahteraan  total (konsumen  dan  

produsen); -------------------------------------------------------------------  

9.2.5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai dari keterangan saksi-saksi diketahui 

kegiatan penanganan pesawat pribadi, penerbangan charter, dan 

tidak berjadwal telah berlangsung lama dan berjalan baik di Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai Bali sebelum adanya perjanjian antara 

Terlapor I dengan Terlapor II (Vide bukti B4,B6,B7); ---------------  

9.2.5.6 Majelis menilai bahwa para pelaku usaha yang telah terlibat sebelum 

adanya perjanjian Terlapor I dan Terlapor II dalam penanganan 

pesawat pribadi, charter maupun tidak berjadwal telah mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam penanganan tersebut diatas; -  

9.2.5.7 Majelis berpendapat tidak ada alasan bagi Terlapor I untuk 

menunjuk Terlapor II sebagai operator GAT yang didasarkan  

kekurangan pengetahuan dan kemampuan yang cukup; -------------  

9.2.5.8 Bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat alasan penunjukkan 

Terlapor II karena pengetahun dan keahliannya yang cukup dengan 

tidak membandingkan melalui mekanisme persaingan terhadap 

pelaku usaha lain yang sudah lama beroperasi untuk ikut 

berkompetisi dengan Terlapor II merupakan suatu langkah Terlapor I 

yang tidak sejalan dengan UU No.5/1999; -----------------------------  

9.2.5.9 Bahwa komponen GAT yang dimiliki Terlapor II (melalui PT 

Execujet Aviation Group) diakui bukanlah hal yang khusus,  bukan 

juga bersifat sophisticated technology, bukan juga hasil riset, 

inovasi, dan tidak memiliki HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), 

(Vide B32); -----------------------------------------------------------------   
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9.2.5.10 Bahwa Majelis Komisi menilai data based yang diakui dimiliki PT 

Execujet Aviation Group bisa dengan mudah diperoleh PT EAG 

ketika menangani/ berhubungan dengan tamu tersebut, dan bukanlah 

hal yang sulit didapat (Vide Bukti B32); -------------------------------  

9.2.5.11 Bahwa dari keterangan para saksi pengguna jasa Ground Handling, 

diketahui beberapa dari mereka telah memiliki perjanjian dengan 

penyedia jasa Ground Handling (Vide Bukti B4,B6,B7,B17); ------  

9.2.5.12 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya perjanjian yang 

dibuat Terlapor I dan Terlapor II yang telah membuat kontrak-

kontrak Ground Handling maupun self Handling (Handling sendiri) 

yang dilakukan dan telah dijalankan oleh para penyedia dan 

pengguna jasa Ground Handling menjadi terpaksa berhenti 

(Terminated); ---------------------------------------------------------------  

9.2.5.13 Bahwa disamping itu setelah adanya perjanjian antara Terlapor I dan 

Terlapor II para penyedia Jasa Ground Handling menjadi tidak bisa 

berhubungan langsung dengan calon klien dan mengenakan harga 

yang lebih kompetitif, karena penyedia jasa Ground Handling 

sekarang menjadi sub kontrak dari Terlapor II; -----------------------  

9.2.5.14 Bahwa sebelum adanya Terlapor II tidak ada standar harga yang 

digunakan oleh para penyedia jasa Ground Handling kepada para 

konsumennya. tarif atau harga jasa terkait dengan bandar udara 

(termasuk jasa ground handling) ditetapkan melalui mekanisme 

pasar dimana ditentukan melalui mekanisme interaksi supply dan 

demand. Namun setelah adanya Terlapor II diterapkan Standart 

Price List layanan jasa ground handling dan layanan – layanan 

tambahan lainnya secara sepihak oleh PT Execujet Indonesia 

(dengan persetujuan PT Angkasa Pura I (Persero) (Vide Bukti 

I20,B4,B32,B31); ----------------------------------------------------------  

9.2.5.15 Bahwa dengan adanya Standart Price List layanan jasa ground 

handling dan layanan – layanan tambahan lainnya yang ditetapkan 

Terlapor II dengan diketahui oleh Terlapor I, telah mengakibatkan 

berlakunya single price, sehingga persaingan harga antara penyedia 

jasa Ground Handling tersebut menjadi hilang. Di lain pihak 

konsumen tidak punya pilihan harga yang sesuai dengan 

kebutuhannya; --------------------------------------------------------------  

9.2.5.16 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator yang 

menyatakan  Standar Price List in casu telah melawan hukum 
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karena bertentangan dengan Pasal 245 UU No.1/2009 Tentang 

Penerbangan, dimana seharusnya besaran tarif untuk jasa 

terkait bandar udara didasarkan atas kesepakatan pengguna 

dan penyedia jasa; -------------------------------------------------------  

9.2.5.17 Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak memberikan kesempatan 

kepada para pelaku usaha Ground Handling lainnya untuk 

mengoperasikan GAT adalah tindakan penyalahgunaan posisi 

dominan untuk membatasi pasar; ---------------------------------------  

9.2.5.18 Bahwa Dalam proses kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor 

II, Majelis Komisi menilai Terlapor I telah menyalahgunakan posisi 

dominan karena terlapor I telah menunjuk secara langsung terlapor II 

yang belum memiliki izin atau sertifikasi bandar udara dan atau jasa 

terkait bandar udara;(Vide bukti B32, I17); ----------------------------  

9.2.5.19 Majelis Komisi menilai juga bahwa para Terlapor telah melanggar 

UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan karena dalam invoice 

(tagihan) penagihan kepada pengguna jasa telah jelas tertuang 

invoice (tagihan) dikeluarkan oleh dan atas nama Terlapor II. 

Seharusnya berdasarkan peraturan yang ada dan penjelasan dari 

pihak pemerintah (Kemenhub) seharusnya invoice (tagihan) 

dikeluarkan oleh Terlapor I dan atau atas nama terlapor I (Vide bukti 

B9,I.12,I.I7); ----------------------------------------------------------------  

9.2.5.20 Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti dokumen diketahui 

Terlapor II melakukan kegiatan usaha dan penagihan tarif terhadap 

pelaku usaha sebelum adanya izin teknis dari pemerintah, dalam hal 

ini Kementerian Perhubungan ( (Vide bukti B21,B32,T17) ; -------  

9.2.5.21 Bahwa dari keterangan para saksi diketahui telah terjadi hambatan 

dalam berusaha, khususnya dalam penerbangan carter ke Bali (Vide 

bukti B4,B17,B7,B17); ---------------------------------------------------  

9.2.5.22 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ditjen Perhubungan Udara 

Kementerian perhubungan menyatakan Terlapor I diberikan 

kewenangan untuk mengelola Bandar Udara bekerjasama dengan 

badan hukum Indonesia tetapi tidak boleh memindahkan 

kewenangan tersebut (Vide bukti B23); --------------------------------  

9.2.5.23 Bahwa dalam perjanjian eksklusif pada point 5 tentang hukum, 

Terlapor I telah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada 

Terlapor II; ------------------------------------------------------------------  
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9.2.5.24 Bahwa hal tersebut didukung oleh fakta yang diperoleh di 

persidangan Terlapor II mengeluarkan Invoice (tagihan) tidak atas 

nama Terlapor I; -----------------------------------------------------------  

9.2.5.25 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi Hambatan dalam 

pasar yang bersifat Non Economic Barrier atau Artificial Entry 

Barrier yang dilakukan oleh para Terlapor; ---------------------------  

10. Tentang Dampak Praktek Monopoli; ---------------------------------------------------------  

10.1 Bahwa  berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian praktek monopoli adalah 

“pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau 

jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat 

merugikan kepentingan umum”; ------------------------------------------------------  

10.2 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “persaingan antara pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau  jasa  

yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha”; -----------------------------------------------------  

10.3 Bahwa Majelis Komisi menilai dampak praktek monopoli yang dilakukan para 

Terlapor adalah sebagai berikut; ----------------------------------------------------------  

10.3.1.1 Bahwa perilaku Terlapor I yang melakukan penunjukkan Terlapor II 

telah mengakibatkan Inefisiensi proses bisnis yang tadinya konsumen 

langsung berinteraksi dengan penyedia jasa sekarang harus melalui 

Terlapor II; -----------------------------------------------------------------------  

10.3.1.2 Bahwa telah terjadi Excessive Price (harga yang berlebihan) atas harga 

layanan jasa Ground Handling dan jasa terkait lainnya dibandingkan 

sebelum adanya Terlapor II sebagaimana dijelaskan pada butir 9.2 

tentang hukum; ------------------------------------------------------------------  

10.3.1.3 Harga Excessive Price (harga berlebihan) ditetapkan secara melanggar 

hukum sebagaimana dijelaskan pada butir 9.2.5.14 s.d 9.2.5.16 dan 

diberlakukan dalam mata uang yang melanggar hukum sebagaimana 

butir  9.1 tentang hukum; ------------------------------------------------------  

10.3.1.4 Bahwa tujuan adanya bisnis General Aviation Terminal yang semula 

ingin membangun pariwisata Bali yang berkualitas, dengan harga yang 

kompetitif didasarkan pada persaingan usaha yang sehat, namun justru 

sekarang bisnis General Aviation Terminal tersebut telah dimonopoli 

oleh Terlapor II; -----------------------------------------------------------------  
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10.3.1.5 Bahwa perusahaan Ground Handling dan jasa terkait lain yang bekerja di 

Bali menjadi sub kontrak pekerjaan dari Terlapor II, dan Terlapor II 

berpotensi menggantikan pelaku usaha Ground Handling dan jasa terkait 

lain tersebut, serta menghapus persaingan yang telah ada sebelumnya;  

10.3.1.6 Bahwa hambatan pasar yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II 

dalam bagian tentang hukum butir 9.2 telah merugikan kepentingan 

umum karena hilangnya pilihan penyedia jasa yang lebih kompetitif 

bahkan konsumen justru menanggung akibat adanya penetapan harga 

yang berlebihan (excessive price) padahal layanan yang diterima tidak 

ada perubahan signifikan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya; ---  

11. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 14 UU No.5/1999;  --------------------------------------  

11.1 Menimbang bahwa Pasal 14 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----  

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 

bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam 

rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian 

produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu 

rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat” ---------------------  

11.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-

unsur sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------  

11.3 Unsur Pelaku Usaha; -------------------------------------------------------------------------  

11.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ------  

11.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Angkasa 

Pura I (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 

1.1; -------------------------------------------------------------------------------------   

11.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; ---------------------       

11.4 Unsur Perjanjian; -----------------------------------------------------------------------------  

11.4.1 Menimbang bahwa yang dimaksud perjanjian dalam Pasal 1 angka 7  

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih 

pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha 

lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis; ----------------  
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11.4.2 Menimbang bahwa Perjanjian yang dimaksud adalah ” Perjanjian Kerja Sama 

Pengelolaan Pelayanan General Aviation di Bandar Udara Internasional I 

Gusti Ngurah Rai – Bali ” yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Angkasa 

Pura I (Persero) dengan PT Execujet Indonesia pada tanggal 18 Juni 2013;  

11.4.3 Menimbang bahwa dengan demikian perjanjian terpenuhi; ------------------  

11.5 Unsur Pelaku Usaha Lain; -------------------------------------------------------------------  

11.5.1 Bahwa pengertian  Pihak  Lain  dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 adalah pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 

angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mempunyai kedudukan 

berada dalam rangkaian proses lanjutan dari proses produksi barang dan atau 

jasa dari pelaku usaha tertentu; -----------------------------------------------------  

11.5.2 Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang melaksanakan satu atau beberapa 

kegiatan bersama dengan pelaku usaha in casu Terlapor II; -------------------  

11.5.3 Menimbang bahwa Terlapor II adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mempunyai 

kedudukan berada dalam rangkaian proses produksi jasa dari Terlapor I; ---  

11.5.4 Menimbang bahwa pelaku usaha lain dalam hal ini adalah Terlapor II yang 

sebagaimana dijelaskan pada bagian Tentang Hukum butir 1.2; --------------  

11.5.5 Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha lain 

dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi; ----------  

11.6 Unsur menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian 

produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi 

merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian 

langsung maupun tidak langsung; ----------------------------------------------------------  

11.6.1 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai sejumlah produk yang 

termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal 

menurut penjelasan Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu 

sampai hilir atau proses berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku 

usaha tertentu.; ------------------------------------------------------------------------  

11.6.2 Menimbang bahwa Integrasi Vertikal berdasarkan analisis yang sebagaimana 

dijelaskan pada bagian Tentang Hukum butir 7 diatas hanya dikuasai oleh 

Terlapor II, tidak terbukti dalam satu rangkaian produksi; ---------------------  

11.6.3 Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur Menguasai 

sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau 

jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil 

pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun 
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tidak langsung dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak 

terpenuhi; -----------------------------------------------------------------------------  

11.7  Unsur Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; 

11.7.1 Majelis memandang bahwa unsur pasal dalam Pasal 14 merupakan satu 

kesatuan sehingga jika terdapat satu unsru yang tidak dapat dibuktikan 

dengan sendirinya pemenuhan unsur secara keseluruhan dari pasa a quo 

menjadi tidak terbukti; ---------------------------------------------------------------  

11.7.2 Menimbang bahwa dengan tidak dipenuhinya salah satu unsur Pasal 14 UU 

No.5/1999 maka Majelis Komisi tidak perlu menguraikan dan membuktikan  

unsur-unsur lainnya, termasuk dalam hal ini unsur mengakibatkan persaingan 

usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; ------------------------------  

12. Tentang Pemenuhan unsur Pasal 17 UU No.5/1999; -----------------------------------  

12.1 Menimbang dalam menganalisis dan membuktikan unsur pasal 17 ini Majelis 

Komisi merujuk kepada putusan KPPU No. 20/KPPU-I/2009 terkait Jasa Pelayanan 

Taksi di Bandara Internasional Juanda Surabayayang telah berkekuatan hukum 

tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung 139K/PDT.SUS/2011; ----------  

12.2 Menimbang bahwa Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut; “(1)  

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat”; -------------------------------------------------  

“(2)  Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan 

atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

apabila:  --------------------------------------------------------------------------------------  

a.   barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;  atau;; ---  

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

barang dan atau jasa yang sama; atau ; -------------------------------------------------  

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

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

12.3 Selanjutnya Majelis Komisi menilai apakah unsur- unsur pasal 17 ayat (1) UU No 5 

Tahun 1999 terpenuhi dengan analisis sebagai berikut; ---------------------------  

12.4 Unsur Pelaku Usaha; --------------------------------------------------------------------  

12.4.1 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 17 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk 

badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
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Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----  

12.4.2 Menimbang bahwa pelaku usaha dalam hal ini adalah PT Angkasa Pura I 

sebagai Terlapor I dan PT Execujet Indonesia sebagai Terlapor II; -------   

12.4.3 Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha milik negara yang memiliki hak 

eksklusif untuk mengelola Jasa Kebandarudaraan di Bandara I Gusti 

Ngurah Rai,Bali sebagaimana dijelaskan pada Tentang Hukum butir 1; -  

12.4.4 Bahwa Terlapor II melakukan kegiatan usaha secara eksklusif berdasarkan 

perjanjian dengan Terlapor I untuk mengelola General Aviation di Apron 

Selatan, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali sebagaimana dijelaskan 

pada butir 5 Tentang Hukum; ---------------------------------------------------  

12.4.5 Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha 

lain dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi; -  

12.5 Unsur Melakukan Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau 

Jasa;  --------------------------------------------------------------------------------------  

12.5.1 Barang dan/atau Jasa; --------------------------------------------------------  

12.5.1.1 Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Pasal 1 angka 17 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan “jasa 

adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi 

yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan 

oleh konsumen atau pelaku usaha”; ---------------------------  

12.5.1.2 Bahwa pasar produk yang dimaksud dalam perkara ini adalah 

sebagaimana diuraikan dalam butir 6.1 tentang hukum adalah 

pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait 

dengan bandar udara (Ground Handling secara umum dan 

layanan-layanan tambahannya yang terkait) untuk penerbangan 

tidak berjadwal; ---------------------------------------------------  

12.5.1.3 Bahwa dengan demikian unsur jasa terpenuhi; -------------  

12.5.2 Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa;  

12.5.2.1 Bahwa menurut Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 menyatakan “Pelaku usaha patut diduga atau dianggap 

melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran 

barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

apabila”; -----------------------------------------------------------  

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

substitusinya;  atau;; ------------------------------------------------  
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b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau ;---  

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu; ------------------------------------------  

12.5.2.2 Bahwa Terlapor II berdasarkan Perjanjian Kerjasama Usaha 

dengan Terlapor I memiliki Hak secara eksklusif untuk 

mengelola General Aviation di Apron Selatan, Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai, Bali yang dalam prakteknya seluruh kegiatan 

ground handling secara umum dan layanan tambahannya yang 

terkait di General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai – Bali dilakukan melalui Terlapor II selaku 

pengelola tunggalnya sebagaimana dijelaskan pada butir 5 

Tentang Hukum; --------------------------------------------------  

12.5.2.3 Bahwa atas dasar ruang lingkup hak eksklusif yang diberikan 

tersebut maka mengakibatkan terjadi penguasaan jasa 

kebandarudaraan oleh Terlapor II bahkan dalam 

implementasinya Terlapor II diberikan kewenangan untuk 

memungut jasa-jasa utama kebandarudaraan sebagaimana 

dijelaskan pada butir 5.2 Tentang Hukum; -------------------  

12.5.2.4 Bahwa telah terjadi monopolisasi jasa ground handling di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dimana secara faktual terdapat 

beberapa pelaku usaha penyedia jasa ground handling dan 

layanan tambahannya namun akibat perilaku  Terlapor I dan 

Terlapor II telah mengakibatkan penguasaan jasa ground 

handling di General Aviation Terminal di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai yang hanya dapat dilakukan melalui Terlapor II, dan 

menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 

persaingan penyediaan jasa Ground Handling dan jasa terkait 

lainnya sebagaimana dijelaskan pada pada butir 9.2 Tentang 

Hukum; ------------------------------------------------------------  

12.5.2.5 Bahwa dengan demikian unsur penguasaan atas produksi 

dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa terpenuhi; -----  

12.6 Unsur Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;  

12.6.1 Bahwa Bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, pengertian praktek 

monopoli adalah “pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih 

pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 
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pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”; 

12.6.2 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “persaingan antara pelaku 

usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang 

dan/atau  jasa  yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan 

hukum atau menghambat persaingan usaha”; ---------------------------  

12.6.3 Bahwa termasuk dalam pengertian merugikan kepentingan umum adalah 

harga excessive perbuatan melawan hukum adalah penetapan harga 

sepihak yang bertentangan dengan undang undang dan atau menghambat 

persaingan usaha adalah mengakibatkan pelaku usaha lain tidak bisa 

berkompetisi secara sehat; ---------------------------------------------------  

12.6.4 Bahwa Excessive Price (Harga yang berlebihan) dan melanggar hukum 

sebagaimana dijelaskan pada butir 9.1 Tentang Hukum; ---------------  

12.6.5 Bahwa penetapan harga sepihak yang bertentangan dengan undang undang 

sebagaimana dijelaskan pada butir 9.2.5.14 s.d 9.2.5.17; ---------------  

12.6.6 Bahwa dengan demikian unsur Mengakibatkan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi; --------------------------------  

13. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----------------------------  

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal 

yang meringankan bagi para Terlapor yang telah bersikap baik dan kooperatif selama 

proses pemeriksaan; ---------------------------------------------------------------------------------  

14. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -------------------------------------------------------  

14.1 Bahwa Majelis Komisi memandang bisnis General Aviation Terminal (GAT) di 

Bali adalah bisnis perintis untuk bisnis GAT lainnya di wilayah NKRI. Untuk itu 

menciptakan  terjadinya persaingan usaha yang sehat, KPPU berdasarkan fakta-

fakta yang diperoleh dalam persidangan, merekomendasikan kepada Presiden RI, 

cq Menteri Perekonomian dan Menteri Perhubungan untuk memberikan perhatian 

yang serius dalam pengaturan bisnis terkait bandar udara, dengan memperhatikan 

kearifan lokal sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata; ----------  

14.2 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan sebagai 

Regulator Perhubungan Udara di Indonesia untuk ; ------------------------------------  

14.2.1 tetap bertanggung jawab terkait pengaturan public facilities yang 

diselenggarakan oleh BUMN khususnya BUMN kebandarudaraan 

14.2.2 memberikan sanksi kepada pejabat yang terkait cq Otoritas 

Bandara Wilayah III atas kelalaian pengawasan terkait 

(1).beroperasinya Terlapor II di lapangan sebelum waktu yang 
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ditetapkan oleh SK izin operasi; (2). melakukan pungutan dengan 

tarif yang belum mendapat persetujuan kementerian perhubungan 

(3). menggunakan invoice (tagihan) tagihan yang bukan atas nama 

Angkasa Pura I; ----------------------------------------------------------  

14.3 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan cq Dirjen 

Perhubungan Udara, Direktorat Kelaikan Udara, dan otoritas bandara di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan 

terhadap setiap kegiatan yang menyangkut operasi penerbangan dan jasa 

kebandaudaraan untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; -------------------------------------------------------  

14.4 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Menteri BUMN dan Menteri 

Perhubungan untuk mengawasi pelaksanaan izin yang diberikan kepada BUMN 

Jasa Kebandarudaraan dan Jasa Terkait Bandar Udara; -------------------------------  

15. Tentang Perhitungan Denda; --------------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi 

memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----------------------------------------------------  

15.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, 

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap 

pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; --------------------  

15.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, 

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan 

denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu  miliar rupiah) dan setinggi-

tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); ------------------  

15.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut 

“Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha 

untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan 

dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan 

pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar 

lainnya; ----------------------------------------------------------------------------------------  

15.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda 

dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan 

kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi 

besaran nilai dasar tersebut; ----------------------------------------------------------------  

15.5 Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran terjadi di 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai,Bali; --------------------------------------------------  

15.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran 

tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana; ------------  



          SALINAN `        
 
 

halaman 368 dari 370 
 
 
 

15.7 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda 

karena hal-hal yang meringankan; --------------------------------------------------------  

15.7.1 Bahwa untuk Terlapor I dan Terlapor II, bersikap baik dan kooperatif 

selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-

masing sebesar 10% (sepuluh persen); ----------------------------------------  

15.8 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat 

disampaikan sebagai berikut: --------------------------------------------------------------  

15.8.1 Terlapor I sebagai penanggung jawab atas aktifitas bisnis di Bandar Udara 

I Gusti Ngurah Rai,Bali, dikenakan dengan dengan nilai dasar Revenue 

General Aviation Terminal Tahun 2014, dimana Terlapor I dikenakan 

denda dengan nilai dasar revenue General Aviation Terminal Tahun 2014 

dikurangi PPN 10% (sepuluh persen) dan meringankan sebesar 10 % 

(sepuluh persen) dari total denda yang dikenakan; --------------------------  

15.8.2 Terlapor II dengan nilai dasar revenue General Aviation Terminal Tahun 

2014 dikurangi PPN 10% (sepuluh persen) dan meringankan sebesar 10 % 

(sepuluh persen) dari total denda yang dikenakan; --------------------------  

16. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, 

serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1999, Majelis 

Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

MEMUTUSKAN  

 

1. Menyatakan bahwa Terlapor I  dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------------  

2. Menyatakan Terlapor I Dan Terlapor II tidak terbukti melanggar pasal 14 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999; ------------------------------------------------------------------  

3. Memerintahkan Terlapor I menghentikan hak Eksklusifitas kepada Terlapor II 

untuk mengoperasikan dan memberikan layanan khusus di General Aviation 

Terminal untuk Pesawat General Aviation dan/atau penumpang setelah putusan ini 

memiliki kekuatan hukum tetap; ---------------------------------------------------------------  

4. Memerintahkan Terlapor I untuk membuka kesempatan kepada pelaku usaha lain 

yang telah memiliki izin jasa terkait bandar udara dari Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara untuk berusaha sebagai penyedia layanan jasa Ground 

Handling dan Jasa Terkait lainnya di General Aviation Terminal Bandar Udara 

Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali dengan mempertimbangkan Kualifikasi 
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Perusahaan, 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum 

tetap; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Menghukum Terlapor I dengan denda tambahan sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima 

Miliar Rupiah) apabila melanggar butir nomor 4 (Empat) amar putusan ini, yang 

harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di 

bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui 

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran 

di Bidang Persaingan Usaha); -------------------------------------------------------------------  

6. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Miliar 

Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----------------------------------------   

7. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II  setelah melakukan pembayaran denda, 

maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke 

KPPU; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk melaporkan hasil perubahan perilaku 

pada butir nomor 3 (Tiga) dan butir nomor 4 (Empat) amar putusan ini, setelah 

putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----------------------------------------------  

 

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi  pada 

hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan 

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, oleh Majelis Komisi yang 

terdiri dari Drs.Munrokhim Misanam,M.A.,Ec.,Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; R. 

Kurnia Sya’ranie,S.H.,M.H. dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-

masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Jafar Aly Barsyan S.H. dan R. 

Arif Yulianto, S.H  masing-masing sebagai Panitera. 
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Ketua Majelis Komisi, 

 

(Ttd.) 

 

Drs.Munrokhim Misanam,M.A.,Ec.,Ph.D. 

 

Anggota Majelis Komisi, 

 

(Ttd.) 

 

R. Kurnia Sya’ranie,S.H.,M.H. 

Anggota Majelis Komisi, 

 

     ( Ttd.) 

 

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. 

 

Panitera, 

(Ttd.) 

 

(Jafar Aly Barsyan S.H.) 

(Ttd.) 

 

(R. Arif Yulianto, S.H) 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

Direktur Persidangan 
 
 
 
 

A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M.Kn. 
 


