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P U T U S A N 

 Perkara Nomor 07/KPPU- I/2013 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi 

yang memeriksa Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 telah mengambil putusan tentang 

dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Jaringan 

Telekomunikasi dan Implementasi e-pos di Bandar Udara Soekarno Hatta yang dilakukan 

oleh : ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Terlapor I, Terlapor I (Persero), berkedudukan di Gedung 600, Bandar Udara 

Soekarno Hatta, Tangerang, Banten (selanjutnya disebut Terlapor I); ---------------  

2) Terlapor II, PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk, berkedudukan di Jalan Japati 

Nomor 1, Bandung, Jawa Barat (selanjutnya disebut Terlapor II); --------------------  

 

 

---------------------------------------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 Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -------------------------  

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----------------------  

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -------------------  
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TENTANG DUDUK PERKARA 

 

1. Bahwa dalam masa kajian, Sekretariat Komisi telah melakukan kajian tentang 

adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 

Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi e-pos di Bandar Udara 

Soekarno Hatta; -----------------------------------------------------------------------------------  

2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Kajian Industri, terdapat dugaan 

pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan/atau terdapat 

dugaan kinerja industri, pasar yang menurun atau dugaan potensi kerugian 

konsumen; ------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Kajian Industri tersebut, Komisi 

menetapkan untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan; --------------------------------------  

4. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, terdapat bukti awal dugaan 

pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh 

pelaku usaha; ---------------------------------------------------------------------------------------  

5. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap 

Laporan Hasil Kajian Industri dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan 

kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil 

Penyelidikan; ---------------------------------------------------------------------------------------  

6. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan 

tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk 

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

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

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

8. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

16/KPPU/Pen/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan 

Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 (vide bukti A1); -------------------------------------------  

9. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua 

Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 

196/KPPU/Kep/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penugasan Anggota 

Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 

07/KPPU-I/2013 (vide bukti A2); ---------------------------------------------------------------  
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10. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 21/KMK/Kep/IX/2013  tentang 

Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013, yaitu 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 

September 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 (vide bukti A5);--------------  

11. 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 A6); --------------  

12. Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan 

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

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

Terlapor I (vide bukti B1); -----------------------------------------------------------------------  

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

Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti 

I1): ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

14.1 Penyelenggaraan Konsesi Usaha dan Sewa-Menyewa Ruangan di Bandara 

Soekarno-Hatta;  

14.1.1 PT Angkasa Pura II (Persero) didirikan dan melakukan kegiatan 

usaha di bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait 

dengan bandar udara dimana berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 

Tentang Penerbangan telah diuraikan kegiatan pengusahaan di 

bandar udara yaitu sebagai berikut;  

14.1.1.1 Pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa 

pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri 

atas penyediaan dan/atau pengembangan;   

14.1.1.1.1. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan 

pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, 

dan penyimpanan pesawat udara;  

14.1.1.1.2. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan 

penumpang, kargo, dan pos;  



                                           SALINAN      

        
 

halaman 4 dari 104 

 

 

14.1.1.1.3. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi 

limbah buangan;  

14.1.1.1.4. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri 

serta gedung atau bangunan yang 

berhubungan dengan kelancaran angkutan 

udara;  

14.1.1.1.5. Pelayanan jasa terkait bandar udara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi kegiatan;  

14.1.1.1.6. jasa terkait untuk menunjang kegiatan 

pelayanan operasi pesawat udara di bandar 

udara, terdiri atas;  

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;   

g. penanganan kargo dan pos;  

14.1.1.1.7. 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;  

f. transportasi darat;  

14.1.1.1.8. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah 

bagi pengusahaan bandar udara, terdiri atas; 
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a. penyediaan tempat bermain dan rekreasi;  

b. penyediaan fasilitas perkantoran;  

c. penyediaan fasilitas olah raga;  

d. penyediaan fasiltas pendidikan dan 

pelatihan;  

e. pengisian bahan bakar kendaraan 

bermotor;   

f. periklanan;  

14.1.2 Dalam prakteknya, Terlapor I mengkomersialkan wilayah atau 

lingkungan Bandara Soekarno-Hatta antara lain dengan cara 

menyewakan ruangan/counter kepada pelaku usaha dengan imbalan 

pembayaran sewa serta konsesi usaha;  

14.1.3 Bahwa dalam menyelenggaran kegiatan usaha jasa kebandarudaraan, 

Terlapor I juga mewajibkan pelaku usaha yang melakukan kegiatan 

usaha di lingkungan pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta untuk 

membayar imbalan adanya pengalihan hak pengelolaan usaha 

(concession right);  

14.1.4 Dalam prakteknya, Terlapor I dan pelaku usaha tersebut membuat 

perjanjian yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal sebagai 

berikut;  

14.1.5 Terkait pokok perjanjian, dimana diuraikan mengenai persetujuan              

Terlapor I  kepada mitra usahanya untuk menyewa dan melakukan 

kegiatan usaha di wilayah Bandara Soekarno-Hatta dengan 

pembayaran sewa dan konsesi;  

14.1.5.1 Terkait konsesi dan cara pembayaran, dimana diuraikan 

mengenai besaran konsesi usaha yang dibayarkan kepada 

Terlapor I setiap bulan;  

14.1.5.2 Terkait harga sewa, cara dan jaminan pembayaran, dimana 

diuraikan mengenai besaran harga sewa ruangan dan 

kewajiban pembayaran fasilitas terkait cara 

pembayarannya dan jaminan pembayaran;  
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14.1.5.3 Terkait hak dan kewajiban serta laranga pengalihan, sanksi 

& denda, tata tertib serta hal-hal lain yang umum diatur di 

dalam perjanjian sewa-menyewa;  

14.2 Nota Kesepahaman Antara Terlapor I dengan Terlapor II; ------------------------  

14.2.1 Pada tanggal 22 Oktober 2008, Terlapor I dan Terlapor II 

menandatangani Nota Kesepahaman tentang “Penyediaan Layanan 

Total Solusi Fasilitas Telekomunikasi pada Bandar Udara yang 

dikelola oleh Terlapor I; ------------------------------------------------------  

14.2.2 Maksud dan tujuan dibuatnya nota kesepahaman tersebut adalah 

sebagai pedoman dan persiapan implementasi dengan bersama-sama 

melakukan kajian kerjasama yang saling menguntungkan dalam 

pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak serta 

membangun kemitraan strategis dalam merancang pembangunan, 

pengembangan dan peningkatan pemanfaatan Layanan Total Solusi 

Fasilitas Telekomunikasi di bandara yang dikelola Terlapor I; --------  

14.2.3 Pada tanggal 30 Desember 2008, Terlapor I memberikan ijin prinsip 

perihal kerjasama penyediaan layanan total solusi fasilitas 

telekomunikasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta; ----------------  

14.2.4 Pada tanggal 13 Maret 2009, Terlapor I dan Terlapor II 

menandatangani kesepakatan bersama dalam rangka menindaklanjuti 

nota kesepahaman dengan mengadakan free trial jasa e-business 

berupa layanan “online Point of Sales” di Terminal 3 Pier 1 Bandara 

Soekarno-Hatta; ---------------------------------------------------------------  

14.2.5 Pada tanggal 23 Februari 2010, Terlapor I (Persero) dan TELKOM 

menandatangani Nota Kesepahaman tentang “Penyediaan Layanan 

Total Solusi Fasilitas Telekomunikasi pada Bandar Udara yang 

dikelola oleh Terlapor I (Persero); ------------------------------------------  

14.2.6 Pada tanggal 26 Januari 2011, Terlapor I dan Terlapor II kembali 

menandatangani Nota Kesepahaman tentang “Penyediaan dan 

Pengembangan Layanan Sistem Informasi dan Telekomunikasi 

Terlapor I; ----------------------------------------------------------------------  

14.3 Implementasi e-POS di Bandar Udara Soekarno Hatta; ----------------------------  
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14.3.1 Pada tanggal 14 April 2009, TELKOM mengajukan proposal 

penawaran layanan Elektronic Point of Sales (e-POS) kepada 

Terlapor I; ----------------------------------------------------------------------  

14.3.2 Pada tanggal 21 Januari 2010, Terlapor I (Persero) 

menyelenggarakan sosialisasi dan soft lounching fasilitas e-POS. 

14.3.3 Pada tanggal 2 Agustus 2010, Terlapor II menyampaikan proposal 

“Layanan Elektronic Point of Sales (e-POS) di Bandara Soekarno-

Hatta; ----------------------------------------------------------------------------  

14.3.4 Pada tanggal 8 November 2010, Terlapor II menyampaikan laporan 

pelaksanaan uji coba pemasangan e-POS di Terminal 1A dan 

Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dimana secara prinsip 

menyatakan bahwa uji coba terlah berjalan baik dan telah 

tersambung (online) dengan komputer Terlapor I; -----------------------  

14.3.5 Pada tanggal 19 November 2010, Terlapor I dan Terlapor II 

melakukan negosisasi terkait kerja sama penyediaan layanan e-POS 

tersebut dan menghasilkan antara lain sebagai berikut: -----------------  

14.3.5.1 Lokasi di Terminal 1, Terminal 2 (tidak termasuk 

Terminal D) dan Terminal 3 serta Area Kargo Bandara 

Soekarno-Hatta; ---------------------------------------------------  

14.3.5.2 Fasilitas e-POS disediakan oleh Terlapor II meliputi: 

perangkat software, link, dan terminal client; ----------------  

14.3.5.3 Selama perjanjian, seluruh pemeliharaan/perawatan 

fasilitas layanan e-POS dan penggantian perangkat yang 

rusak menjadi tanggung-jawab Terlapor II; ------------------  

14.3.5.4 Nilai investasi sebesar Rp. 8,2 milyar untuk memenuhi 

target 400 (empat ratus) terminal client; ----------------------  

14.3.5.5 Pengenaan tarif layanan e-POS kepada tenant/mitra usaha 

sebesar Rp. 1.350.000,- per-unit per-bulan (belum 

termasuk PPN).Tarif layanan e-POS tersebut terdiri dari 

komponen biaya investasi dan operasional sebesar Rp. 

1.050.000,- per-unit per-bulan dan profit Rp 300.000,- per-
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unit per-bulan. Bagian Terlapor I atas profit tersebut 

adalah Rp. 250.000,- per-unit per-bulan; ----------------------  

14.3.6 Pada tanggal 30 Maret 2011, Terlapor I dan TERLAPOR II 

menandatangani perjanjian kerjasama “Penyediaan Layanan 

Electronic Point of Sales (e-POS) di Bandara Soekarno-Hatta; --------  

14.3.7 Pada tanggal 18 Juli 2011, Terlapor I mengeluarkan Edaran Tentang 

Kewajiban Penggunaan dan Biaya Fasilitas Electronic Point of Sales 

(e-POS), dimana para Mitra Usaha diwajibkan untuk menggunakan 

fasilitas Electronic Point of Sales (e-POS) sebagai alat monitoring 

realisasi pendapatan usaha di tiap lokasi di Bandara Soekarno-Hatta 

dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.350.000,- per-unit per-bulan 

(belum termasuk PPN) yang akan ditagihkan kepada para Mitra 

Usaha oleh Terlapor II; -------------------------------------------------------  

14.4 Perjanjian Kerjasama “Penyediaan Layanan Electronic Point of Sales (e-

POS) di Bandara Soekarno-Hatta; -----------------------------------------------------  

14.4.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa perjanjian 

kerjasama “Penyediaan Layanan Electronic Point of Sales (e-POS) 

di Bandara Soekarno-Hatta telah ditandatangani oleh Terlapor I dan 

Terlapor II pada tanggal 30 Maret 2011; ----------------------------------  

14.4.2 Lingkup Kerja Sama, dimana pada pokonya meliputi; ------------------  

14.4.2.1 Penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan dan modernisasi 

fasilitas e-POS pada lokasi di Bandara Soekarno-Hatta; ---  

14.4.2.2 Fasilitas yang disediakan Terlapor II meliputi: perangkat 

software, link (koneksi jaringan internet) dan terminal 

client (hardware); -------------------------------------------------  

14.4.2.3 Jumlah fasilitas e-POS yang dipasang di Bandara 

Soekarno-Hatta adalah sebanyak 400 (empat ratus) unit 

terminal client; ----------------------------------------------------  

14.4.3 Jangka Waktu, dimana jangka waktu perjanjian berlaku selama 3 

(tiga) tahun dan dapat diperpanjang; ---------------------------------------  

14.4.4 Biaya Penyediaan, dimana seluruh biaya penyediaan fasilitas e-POS 

menjadi tanggung jawab Terlapor II; ---------------------------------------  
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14.4.5 Pembagian Pendapatan Penyediaan Layanan e-POS; --------------------  

14.4.5.1 Tarif layanan e-POS kepada mitra usaha atas penggunaan 

fasilitas layanan e-POS sebesar Rp. 1.350.000,-/unit/bulan 

(belum termasuk PPN); ------------------------------------------  

14.4.5.2 Bagian Terlapor I atas tarif layanan tersebut sebesar Rp. 

250.000,-/unit/bulan; ---------------------------------------------  

14.4.6 Cara Pembayaran, yang pada pokoknya sebagai berikut; ---------------  

14.4.6.1 Terlapor II wajib melakukan penagihan kepada mitra 

usaha atas layanan e-POS yang diberikan kepada mitra 

usaha; ---------------------------------------------------------------  

14.4.6.2 Atas pembayaran tersebut, Terlapor II wajib melaporkan 

jumlah mitra usaha yang telah melakukan pembayaran 

atas layanan e-POS; ----------------------------------------------  

14.4.6.3 Berdasarkan laporan tersebut, Terlapor I mengeluarkan 

invoice sebagai dasar penagihan kepada Terlapor II; -------  

14.4.6.4 Terlapor II wajib membayarkan bagian yang menjadi hak 

Terlapor I; ----------------------------------------------------------  

14.4.7 Hak dan Kewajiban Terlapor I, yang pada pokoknya sebagai berikut;  

14.4.7.1 Berhak menerima pembayaran bagian pendapatan layanan 

e-POS; --------------------------------------------------------------  

14.4.7.2 Berhak melakukan pengawasan terhadap aktivitas 

Terlapor II di Bandara; -------------------------------------------  

14.4.7.3 Berhak mengadakan evaluasi kepuasan pelanggan atas 

jasa dan fasilitas e-POS yang diberikan Terlapor II; --------  

14.4.7.4 Berhak melakukan rekonsiliasi dengan Terlapor II 

mengenai penggunaan layanan e-POS; ------------------------  

14.4.7.5 Wajib melakukan pengelolaan pelanggan layanan e-POS 

di Bandara; ---------------------------------------------------------  

14.4.7.6 Wajib meneruskan keluahan/komplain terkait dengan 

layanan e-POS di luar tanggung jawab Terlapor I kepada 

Terlapor II; ---------------------------------------------------------  
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14.4.7.7 Wajib menyediakan tenaga teknisi yang bertugas selama 

24 jam dalam sehari dan untuk mendampingi teknisi 

Terlapor II dalam mengadakan perbaikan apabila terjadi 

gangguan pada jaringan fasilitas e-POS di Bandara; --------  

14.4.8 Hak dan Kewajiban Terlapor II, yang pada pokoknya sebagai 

berikut; --------------------------------------------------------------------------  

14.4.8.1 Berhak mengembangkan dan modernisasi jaringan 

fasilitas e-POS setelah berkoordinasi dengan Terlapor I; ---  

14.4.8.2 Berhak untuk mendapatkan pendampingan dalam rangka 

pengoperasian, perbaikan, pemeliharaan, pengembangan, 

dan modernisasi fasilitas e-POS pada lokasi bandara; ------  

14.4.8.3 Berhak mendapatkan kepastian penggunaan fasilitas e-

POS oleh tenant; --------------------------------------------------  

14.4.8.4 Wajib menyediakan fasilitas e-POS; ---------------------------  

14.4.8.5 Wajib menjaga kualitas pelayanan, memelihara dan 

memperbaiki gangguan perangkat fasilitas e-POS di 

bandara; ------------------------------------------------------------  

14.4.8.6 Wajib membayar bagian pendapatan Terlapor I; ------------  

14.4.8.7 Wajib menindaklajuti hasil evaluasi kepuasan pelanggan 

di bandara yang dilaksanakan oleh Terlapor I; ---------------  

14.4.8.8 Wajib menyediakan tenaga teknisi yang bertugas selama 

24 jam dalam sehari dan segera mengadakan perbaikan 

apabila terjadi gangguan pada jaringan fasilitas e-POS di 

Bandara; ------------------------------------------------------------  

14.5 Penyediaan Jaringan Telekomunikasi di Bandara Soekarno-Hatta; --------------  

14.5.1 Secara historis eksistensi jaringan telekomunikasi Terlapor II 

(khususnya jaringan telekomunikasi berbasis kabel) telah dibangun 

seiring dengan pembangunan dan pemoperasian Bandara Udara 

Soekarno-Hatta yaitu sekitar tahun 1985. Fakta tersebut berdampak 

pada struktur pasar penyedia jaringan telekomunikasi berbasis kabel 

di Bandar Udara Soekarno-Hatta hingga saat ini dimana secara 

faktual, perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi berbasis kabel 
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yang menguasai pasar  di Bandar Udara Soekarno-Hatta hanya 

Terlapor II saja; ----------------------------------------------------------------  

14.5.2 Berdasarkan informasi dari operator telekomunikasi memang 

terdapat jaringan telekomunikasi selain berbasis kabel yang 

digunakan oleh operator telekomunikasi dalam memberikan layanan 

kepada pelanggannya. Akan tetapi karena jaringan tersebut berbasis 

nirkabel tentu memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas maupun 

kualitas sehingga berkeinginan juga untuk membuat jaringan 

telekomunikasi berbasis kabel (dalam hal ini “fiber optic”) 

mengingat kebutuhan pelanggan yang meningkat; -----------------------  

14.5.3 Bahkan berkaitan dengan keinginan untuk membangun jaringan 

telekomunikasi berbasis kabel serat optik tersebut maka PT 

Aplikanusa Lintasarta mengajukan permohonan kepada Terlapor I 

untuk melakukan penarikan serat optik di wilayah Bandara 

Soekarno-Hatta (lokasi BUSH). Akan tetapi permohonan tersebut 

tidak pernah direspon atau ditindaklajuti oleh Terlapor I sehingga 

guna memenuhi kebutuhan pelanggannya, PT Aplikanusa Lintasarta 

terpaksa harus menyewa serat optik ke Terlapor II; ---------------------  

14.5.4 Bahwa selain itu, hambatan penyediaan jaringan telekomunikasi 

berbasis kabel di Bandara Soekarno-Hatta juga dialamati oleh PT 

First Media dan/atau PT Link Net dimana permohonan penarikan 

jaringan telekomunikasi berbasis kabel yang diajukan ke Terlapor I 

tidak disetujui bahkan untuk jaringan layanan TV Berbayar dan 

Internet di Perumahan Dinas Terlapor I dihentikan atau diputus 

secara sepihak oleh Terlapor I; ----------------------------------------------  

14.5.5 Terlapor I merupakan pelaku usaha yang memiliki kekuatan 

monopoli; -----------------------------------------------------------------------  

14.5.6 Terlapor I merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum yang 

didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 Tanggal 02 Januari 1993 

dibuat di hadapan Muhani Salim, Notaris di Jakarta, yang telah 

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C2-

2471.HT.01.01.th 93 Tanggal 24 April 1993, sebagaimana telah 
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diubah dengan Akta Nomor 38 Tanggal 18 November 2008 dibuat di 

hadapan Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, S.pN dan telah 

mendapat persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri 

Hukum dan HAM RI Nomor AHU-98879.AH.01.02 Tahun 2008 

Tanggal 22 Desember 2008; -------------------------------------------------  

14.5.7 Terlapor I merupakan BUMN yang diberi wewenang untuk 

melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan, penguasaan dan 

pengembangan bandar udara di Indonesia, meliputi; --------------------  

14.5.7.1 Bandar Udara Soekarno-Hatta (Tangerang); -----------------  

14.5.7.2 Bandar Udara Kualanamu (Sumatera Utara); ----------------  

14.5.7.3 Bandar Udara Halim Perdanakusuma (Jakarta); -------------  

14.5.7.4 Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru); ---------  

14.5.7.5 Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II 

(Palembang); ------------------------------------------------------  

14.5.7.6 Bandar Udara Internasional Minangkabau (Padang); -------  

14.5.7.7 Bandar Udara Supadio (Pontianak); ---------------------------  

14.5.7.8 Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang); ----  

14.5.7.9 Bandar Udara Depati Amir (Pangkal Pinang); ---------------  

14.5.7.10 Bandar Udara Sultan Thaha (Jambi); --------------------------  

14.5.7.11 Bandar Udara Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh); ---------  

14.5.7.12 Bandar Udara Husein Sastranegara (Bandung); --------------  

14.5.7.13 Bandar Udara Silangit (Tapanuli Utara); ----------------------  

14.5.8 Atas dasar hal tersebut terlihat bahwa Terlapor I merupakan badan 

usaha bandar udara yang melakukan penyelenggaraan dan 

pengelolaan Bandar Udara Soekarno-Hatta; ------------------------------  

14.5.9 Oleh karena sebagai penyelenggara dan pengelola tunggal Bandar 

Udara Soekarno-Hatta maka berdampak pada struktur pasar 

penyelenggaraan dan pengelolaannya dimana Terlapor I memiliki 

kekuatan monopoli; -----------------------------------------------------------  

14.6 Terlapor I melakukan perilaku tying; -------------------------------------------------  

14.6.1 Dalam melakukan kegiatan usaha penunjang dan/atau terkait dengan 

Bandar Udara Soekarno-Hatta, Terlapor I menetapkan atau 
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melakukan dengan instrumen perjanjian yang bersifat mengikat 

(tying agreement); -------------------------------------------------------------  

14.6.2 Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yang bersifat mengikat 

(tying agreement) tersebut adalah suatu perjanjian berdasarkan 

perjanjian tersebut, si penjual menjual produknya kepada pembeli 

dengan menetapkan persyaratan bahwa pembeli akan membeli 

produk lain dari penjual. Produk yang diinginkan oleh pembeli 

adalah produk pengikat (tying product) dan produk yang oleh 

penjual diwajibkan untuk dibeli oleh pembeli disebut sebagai produk 

ikatan (tied product); ---------------------------------------------------------  

14.6.3 Bahwa perjanjian yang bersifat mengikat (tying agreement) tersebut 

dilakukan oleh Terlapor I terkait dengan perjanjian konsesi usaha 

dan sewa-menyewa ruangan dimana pihak yang menyewa ruangan 

di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, juga diwajibkan untuk membeli 

dan/atau membayar layanan e-POS; ----------------------------------------  

14.6.4 Bahwa layanan e-POS (atau sering disebut “Cash Registered 

Online”) sendiri sebenarnya merupakan layanan aplikasi berbasiskan 

internet protocol yang difungsikan untuk melakukan pencatatan dan 

pelaporan secara real time kegiatan transaksi, pengelolaan system 

inventory serta monitoring kegiatan bisnis retail; ------------------------  

14.6.5 Implementasi e-POS di Bandara Soekarno-Hatta pada awalnya 

merupakan tindaklanjut dari pengajuan proposal layanan e-POS dari 

Terlapor II yang selanjutnya disepakati dengan Terlapor I untuk 

melakukan free trial di Terminal 3 Pier 1 Bandara Soekarno-Hatta 

guna keperluan monitoring transaksi online antara mitra usaha 

dengan pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta; -------------------------  

14.6.6 Penawaran kerja sama Terlapor II terkait layanan e_POS tersebut 

kemudian dilakukan pembahasan secara business to business antara 

Terlapor I dengan Terlapor II hingga dilakukan sosialisasi kepada 

para tenant di Bandara Soekarno-Hatta dimana pada akhirnya pada 

tanggal 18 Juli 2011 Terlapor I secara resmi menerbitkan Surat 

Edaran Tentang Kewajiban Penggunaan dan Biaya Fasilitas 
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Electronic Point of Sales (e-POS), dimana para Mitra Usaha 

diwajibkan untuk menggunakan fasilitas Electronic Point of Sales 

(e-POS) sebagai alat monitoring realisasi pendapatan usaha di tiap 

lokasi di Bandara Soekarno-Hatta dengan dikenakan biaya sebesar 

Rp. 1.350.000,- per-unit per-bulan (belum termasuk PPN) yang akan 

ditagihkan kepada para Mitra Usaha oleh Terlapor II; ------------------  

14.6.7 Oleh karena itu, tindakan Terlapor I yang mewajibkan para tenant 

atau pelaku usaha yang menyewa ruangan di wilayah Bandara 

Soekarno-Hatta untuk juga menggunakan dan atau membayar 

layanan e-POS, dapat dikategorikan sebagai tindakan tying atau 

dapat dikatakan bahwa Terlapor I telah menetapkan dan/atau 

membuat perjanjian yang bersifat mengikat (tying agreement); -------  

14.6.8 Bahkan apabila dicermati fakta tersebut dengan mempertimbangkan 

alat bukti maka kewajiban penggunaan layanan e-POS sebenarnya 

lebih banyak memberikan manfaat bagi Terlapor I secara sepihak 

karena memberikan kemudahan bagi Terlapor I dalam memonitor 

transaksi yang dilakukan para tenant dengan para pengguna jasa 

Bandara Soekarno-Hatta (konsumen). Terlebih lagi secara faktual, 

para tenant telah memiliki sistem pencatatan transaksi sendiri yang 

belum tentu dapat terintegrasi dengan sistem layanan e-POS 

tersebut; -------------------------------------------------------------------------  

14.6.9 Selanjutnya berkaitan dengan tindakan Terlapor I tersebut maka 

secara faktual dalam implementasi e-POS tersebut, Terlapor II  

memiliki peran yang antara lain sebagai berikut; -------------------------  

14.6.9.1 Menyediakan fasilitas layanan e-POS di Bandara 

Soekarno-Hatta; ---------------------------------------------------  

14.6.9.2 Melakukan penagihan layanan e-POS kepada para tenant 

di Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp. 1.350.000,- 

(belum termasuk PPN) dimana atas pembayaran tersebut 

TERLAPOR II membayarkan bagian atas layanan e-POS 

tersebut sebesar Rp.250.000,- kepada Terlapor I; ------------  
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14.7 Terlapor I melakukan tindakan penyalahgunaan kekuatan monopoli (abuse of 

monopoly power); ------------------------------------------------------------------------  

14.7.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terlapor I didirikan 

dan melakukan kegiatan usaha untuk melakukan penyelenggaraan 

dan pengelolaan jasa kebandarudaraan khususnya dalam hal ini di 

Bandara Soekarno-Hatta; ----------------------------------------------------  

14.7.2 Akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, 

Terlapor I telah melakukan tindakan-tindakan yang diduga telah 

melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan cara menciptakan 

hambatan pada pasar yang berkaitan dengan pasar yang 

dimonopolinya; ----------------------------------------------------------------  

14.7.3 Bahwa selain hambatan pasar berupa praktek tying sebagaimana 

telah diuraikan sebelumnya, indikasi hambatan pasar juga terjadi 

pada pasar yang terkait dengan penyediaan jaringan telekomunikasi 

di Bandara Soekarno-Hatta yang hingga saat ini dikuasai oleh 

Terlapor II. Bahwa selain hambatan pasar berupa praktek tying 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, indikasi hambatan pasar 

juga terjadi pada pasar yang terkait dengan penyediaan jaringan 

telekomunikasi di Bandara Soekarno-Hatta yang hingga saat ini 

dikuasai oleh Terlapor II; ----------------------------------------------------  

14.7.4 Tindakan Terlapor I yang hanya tetap memberikan kesempatan 

kepada Terlapor II untuk menyediakaan jaringan telekomunikasi di 

Bandara Telekomunikasi serta tidak memberikan kesempatan kepada 

pelaku usaha lain atau penyelenggara jaringan telekomunikasi lain 

tentu dapat dikategorikan sebagai tindakan menghambat atau 

pembatasan pasar, diskriminasi dan praktek monopoli atau 

persaingan usaha tidak sehat; ------------------------------------------------  

14.8 Mengenai Dampak Persaingan ---------------------------------------------------------  

14.8.1 Dampak persaingan yang terjadi akibat perilaku Terlapor I tersebut 

jelas telah mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena tidak 

akses ke pasar atau tidak memiliki pilihan atau kesempatan layanan 

produk jasa telekomunikasi yang lebih kompetitif; ----------------------  
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15. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (vide bukti B2); --------------  

15.1 Bagi Terlapor I dan Terlapor II: Penyerahan Tanggapan Salinan Laporan 

Dugaan Pelanggaran oleh Terlapor; ---------------------------------------------------  

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

Terlapor I, Terlapor II (vide bukti B2); --------------------------------------------------------  

17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I menyerahkan 

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

sebagai berikut (vide bukti T1): -----------------------------------------------------------------  

17.1 Bahwa Terlapor I telah melakukan kegiatan pengelolaan Bandar udara yaitu 

dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan penyedia 

jaringan telekomunikasi berbasis kabel fiber optic yang diusahakan secara 

komersial; ---------------------------------------------------------------------------------  

17.2 Bahwa tenant/penyewa/outlet yang melakukan kegiatan usaha dilingkungan 

Bandar udara soekarno hatta telah mencapai 600/900 tenant/penyewa/outlet 

sehingga sangatlah sulit bagi terlapor I untuk memperoleh informasi secara 

transparan, sehingga untuk memperoleh data yang valid dan transparansi dari 

para Tenant/Penyewa/Outlet tersebut diperlukan teknologi informasi yang 

dapat menunjang kebutuhan Terlapor I untuk mengelola perusahaannya; ------  

17.3 Bahwa Terlapor I diberikan wewenang untuk menentukan Tarif Jasa 

Kebandarudaraan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dengan 

pengguna jasa dengan acuan penetapan dan perhitungan tariff berdasarkan 

peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang kebandarudaraan, 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2002 tentang 

Penyelenggara Bandar Udara Umum, Peraturan Direktur Jenderal 

Perhubungan Udara Nomor SKEP/47/III/2007 tentang petunjuk pelaksanaan 

Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara, Kepdir TERLAPOR I Nomor 

Kep.01.02.07/04/2010, KM 28 Tahun 1999 tentang Mekanisme penetapan 

Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan; -----  

17.4 Bahwa sesuai dengan Pasal 2 huruf g KM 28 Tahun 1999 yang menentukan 

bahwa Terlapor I dalam menetapkan besaran tarif pelayanan masing-masing 

jenis jasa wajib terlebih dahulu mensosialisasikan kepada Pengguna Jasa 
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dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tarif tersebut 

diberlakukan; -----------------------------------------------------------------------------  

17.5 Bahwa berdasarkan peraturan Internal Terlapor I dalam Peraturan Perusahaan 

Nomor 19 Tentang Pedoman Kegiatan Komersial dan Pengembangan Usaha 

di Lingkungan Terlapor I, Terlapor I berhak untuk melakukan kegiatan 

komersial guna memperoleh pendapatan serta untuk menunjang peningkatan 

pelayanan dan transparansi usaha, oleh karena itu, setiap kegiatan usaha 

berbasis pada teknologi informasi komersial hanya dapat menggunakan jenis 

layanan berbentuk SMART, e-POS, e-PSC dan Teknologi Informasi lainnya;  

17.6 Bahwa Terlapor I keberatan terhadap dugaan tying karena tindakan tying 

tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan dengan suatu klausula di dalam 

suatu perjanjian yang menyatakan bahwa penyedia jasa menetapkan suatu 

prasyarat bahwa pengguna jasa wajib untuk membeli atau menggunakan satu 

produk tertentu dari satu penyedia jasa saja, pada tanggal 18 Juli 2011 

Terlapor I mengeluarkan Surat Edaran tentang kewajiban penggunaan dan 

biaya fasilitas e-POS dilingkungan BSH didasarkan pada ketentuan internal 

perseroan dan merupakan kewenangan Direksi dalam mengelola Perseroan 

sebagaimana di atur di dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas; ------------------------------------------------------------  

17.7 Bahwa untuk melakukan proses bisnis yang dilakukan dengan Konsesi dan 

kerjasama dan dengan pola Kompensasi dalam rangka peningkatan pelayanan 

dan transparansi tersebut, Terlapor I dalam menentukan Struktur dan 

Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara Umum 

mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 

tentang struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada 

Bandar Udara dan Terlapor I juga telah menggunakan mekanisme Penetapan 

tariff dan formulasi perhitungan tarif pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai 

dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa 

Kebandarudaraan pada Bandar Udara yang diselenggarakan oleh Badan 

Usaha Kebandarudaraan; ---------------------------------------------------------------  
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17.8 Bahwa kewajiban penggunaan e-POS oleh seluruh Mitra Usaha/Penyedia 

Jasa bertujuan untuk menjamin pendapatan hasil dari Konsesi dan penyewaan 

ruangan dilingkungan BSH dan Penggunaan e-POS tersebut juga memberikan 

keuntungan kepada para Mitra Usaha/Penyedia Jasa yaitu terkontrolnya 

transaksinya secara real time; ----------------------------------------------------------  

17.9 Bahwa Terlapor I telah mengeluarkan pengumuman peluang kerjasama 

pengembangan layanan system Informasi dan Telekomunikasi untuk fasilitas 

e-POS di Bandara Soekarno Hatta yang ditayangkan pada media corporate 

website Terlapor I (www.angkasapura2.co.id) selama 30 (tiga puluh) hari dari 

tanggal 27 Agustus 2010 – 22 September 2010, yang pada intinya 

menyatakan Terlapor I membuka peluang kerja sama pengembangan layanan 

system Informasi dan Telekomunikasi untuk fasilitas e-POS kepada calon-

calon Mitra Usaha; -----------------------------------------------------------------------  

17.10 Bahwa pelayanan Jaringan antara Terlapor I dengan PT Aplikanusa Lintasarta 

adalah berdasarkan Perjanjian Konsesi Usaha Nomor 

PJJ.15.03/01/06/2011/379 tanggal 27 Juni 2011 dengan bentuk kerjasamanya 

adalah pemasangan Jaringan/Antena di lingkungan BSH dan PT Aplikanusa 

Lintasarta bersedia untuk membayar Konsesi Usaha kepada Terlapor I, 

namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, PT Aplikanusa Lintasarta 

belum menyelesaikan kewajibannya sehingga Terlapor I mengirimkan surat 

nomor 15.03/01/09/2013/125 tanggal 17 September 2013 perihal 

penyelesaian kewajiban dan tanggapan atas penyesuaian aspek komersial 

kepada PT Aplikanusa Lintasarta dan diberikan waktu 1 (satu) minggu 

setelah diterimanya surat tersebut, namun atas surat tersebut PT Aplikanusa 

Lintasarta tidak segera menyelesaikan kewajiban dan tidak memberikan 

tanggapan apapun oleh dimana pada tanggal 1 Maret 2013 telah dilakukan 

Pemutusan Jaringan atas Mitra Usaha PT Aplikanusa Lintasarta; ----------------  

17.11 Bahwa Perjanjian antara Terlapor I dengan Terlapor II untuk fasilitas e-POS 

tidak tak terbatas, melainkan memiliki jangka waktu 3 (tiga) tahun; ------------  

17.12 Bahwa dalam lingkungan BSH tidak hanya Terlapor II selaku perusahaan 

yang melakukan kegiatan usaha di bidang telekomunikasi yang melakukan 

http://www.angkasapura2.co.id/
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kerjasama dengan Terlapor I, tetapi sama halnya dengan PT Indosat dalam 

hal pemanfaatan lahan dan penempatan jaringan fiber optic; ---------------------  

17.13 Bahwa jasa pelayanan telekomunikasi e-POS di BSH hanya dapat dilakukan 

oleh Terlapor II Tbk dan tidak ada pelaku usaha lain yang dapat menyediakan 

layanan yang dilakukan oleh Terlapor II; --------------------------------------------  

18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II menyerahkan 

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

sebagai berikut (vide bukti T2): -----------------------------------------------------------------  

18.1 Bahwa Perjanjian kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II yang 

dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor II 

tanggal 30 Maret 2011 tentang penyediaan Layanan Electronic Point Of Sales 

(e-POS) di Bandara Soekarno Hatta (PKS e-POS) adalah suatu perjanjian 

yang dilandasi oleh Semangat sinergi antar BUMN sebagaimana diamanatkan 

oleh Peraturan Menteri BUMN tentang pedoman umum pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa badan usaha milik Negara (Peraturan Menteri 

BUMN); -----------------------------------------------------------------------------------  

18.2 Bahwa Terlapor II hanya membantu memenuhi kebutuhan Terlapor I akan 

system pelaporan data penjualan yang sifatnya real time, agar mempermudah 

pihak Terlapor I dalam mengendalikan dan mencegah terjadinya kebocoran 

atau kerugian finansial dalam hubungan kerjasamanya dengan pihak tenant; --  

18.3 Bahwa dalam kaitannya dengan PKS e-POS, Terlapor II adalah pihak yang 

memasok jasa telekomunikasi berupa layanan aplikasi berbasiskan Internet 

Protocol yang difungsikan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan secara 

real time kegiatan transaksi, pengelolaan sistem inventory, serta monitoring 

kegiatan bisnis retail, yang disebut dengan layanan electronic point of sales 

(e-POS); -----------------------------------------------------------------------------------  

18.4 Bahwa PKS e-POS yang dibuat oleh Terlapor I dan Terlapor II adalah suatu 

perjanjian yang dibuat guna menjalankan amanat suatu peraturan perundang-

undangan, yaitu peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2012 yang 

diperbahurui oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-15/MBU/2012 

tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan 

Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk mengamanatkannya Sinergi antar 
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BUMN guna mewujudkan sebesar-besarnya manfaat ekonomi bagi Negara, 

yang ujungnya akan disalurkan guna mengingkatkan kesejahteraan 

masyarakat; -------------------------------------------------------------------------------  

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 07/KPPU-I/2013; ---------------------------------------------------  

21. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi 

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 25/KPPU/Pen/X/2013 tanggal 23 Oktober 

2013 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 (vide bukti 

A15); ------------------------------------------------------------------------------------------------  

22. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan 

Keputusan Komisi Nomor 228/KPPU/Kep/XI/2013 tanggal 4 November 2013 

tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan 

Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 (vide bukti A15); ------------------------------  

23. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 26/KMK/Kep/X/2013  tentang 

Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013, yaitu dalam 

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 

November 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 (vide bukti A18); ------------  

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 A19); ------------------------------------  

25. Menimbang bahwa pada tanggal 12 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I Komisaris Terlapor I, 

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide 

bukti B3); -------------------------------------------------------------------------------------------  

25.1 Bahwa Saksi mendapat tugas di Terlapor I sejak tahun 2007, dan menjadi 

Komisaris Utama sejak tahun 2012; --------------------------------------------------  
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25.2 Bahwa  terkait dengan perkara ini, Saksi mengatakan Terlapor I 

menginginkan peningkatan teknologi bagi tenant dimana pada tanggal 7 

Januari 2011 Dirut PT Angkasa Pura meminta persetujuan atas proposal 

pengoperasian e-pos di Bandar Udara Soekarno Hatta. Proposal yang 

diajukan kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris dengan rekomendasi 

yaitu memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan kerjasama 

dilakukan secara transparan; -----------------------------------------------------------  

25.3 Bahwa e-pos baru diujicoba pada Terminal III tahun 2010 dengan tujuan 

menguntungkan perusahaan; -----------------------------------------------------------  

25.4 Bahwa menurut Saksi implementasi e-pos di Bandara Soekarno Hatta 

didukung oleh tenant karena sesuai dengan MOB (Minimum Omzet Bruto) 

dimana transparansi keuangan tercapai sehingga tidak ada lagi pendapatan 

yang hilang; -------------------------------------------------------------------------------  

25.5 Bahwa pada saat uji coba di Terminal III terdapat provider selain Terlapor II 

untuk mengikuti beauty contest  yang dilaksanakan oleh Terlapor I; ------------  

25.6 Bahwa e-pos dilaksanakan selain untuk transparansi keuangan juga untuk 

memenuhi target Kementerian BUMN di tahun 2015 terkait pendapatan 

BUMN yang dipantau secara elektronik; ---------------------------------------------  

26. Menimbang bahwa pada tanggal 12 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II Senior General Manager 

Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai 

berikut (vide bukti B4); ---------------------------------------------------------------------------  

26.1  Bahwa Saksi menjabat sebagai Senior General Manager sejak 6 November 

2012 dengan sebelumnya menjabat sebagai Deputi Senior General Manager; -  

26.2 Bahwa program e-pos bukan merupakan paksaan dan tidak semua tenant 

menggunakan fasilitas tersebut; --------------------------------------------------------  

26.3 Bahwa pada saat pelaksanaan e-pos terjadi pelimpahan wewenang dari 

Direksi kepada Senior GM yang terjadi pada tanggal 1 April 2011; -------------  

26.4 Bahwa PT Indosat merupakan provider selain Terlapor II yang menyediakan 

jasa di Bandar Udara Soekarno Hatta; ------------------------------------------------  
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26.5 Bahwa target Terlapor I untuk memasang fasilitas e-pos kepada 400 tenant 

tidak terpenuhi karena secara riil baru sekitar 300 tenant yang menggunakan 

fasilitas e-pos; ----------------------------------------------------------------------------  

27. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III PT First Media, yang 

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti 

B5); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

27.1 Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya ekspansi bisnis PT First Media 

di Bandar Udara Soekarno Hatta dikarenakan jabatannya adalah industrial 

relation; -----------------------------------------------------------------------------------  

27.2 Bahwa Saksi baru mengetahui adanya rencana ekspansi bisnis PT First Media 

jika sudah terjadi dan sudah aktif dikarenakan membutuhkan Sumber Daya 

Manusia baru; ----------------------------------------------------------------------------  

27.3 Bahwa divisi yang bertugas atas rencana ekspansi bisnis PT First Media yaitu 

SITAC dan NRO; ------------------------------------------------------------------------  

27.4 Bahwa PT First Media adalah perusahaan telekomunikasi yang menjual jasa 

internet dan tv cable ke perumahan-perumahan serta penjualan data; -----------  

27.5 Bahwa Saksi mengetahui PT First Media menjual jasa di Perumahan Batu 

Jaya yang merupakan perumahan milik Terlapor I; --------------------------------   

28. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV PT Mitra Adi Perkasa 

(PT Sari Coffee Indonesia/Starbucks), yang pada pokoknya Majelis Komisi 

memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B6); -------------------------------------  

28.1 Bahwa PT Mitra Adi Perkasa (PT Sari Coffee Indonesia/Starbucks) 

mempunyai 4 (empat) outlet di Bandar Udara Soekarno Hatta yaitu di 

Terminal 2D, Terminal 2F, Terminal 2F Drop Point, dan Terminal 3; ----------  

28.2 Bahwa sistem record transaksi PT Mitra Adi Perkasa (PT Sari Coffee 

Indonesia/Starbucks) tidak menggunakan sistem e-pos dikarenakan dari segi 

teknis tidak sesuai sehingga sistem record transaksi dilakukan secara manual;  

28.3 Bahwa PT Mitra Adi Perkasa (PT Sari Coffee Indonesia/Starbucks) membuka 

counter di Bandar Udara Soekarno Hatta melakukan kerjasama dengan pihak 

ketiga sehingga tidak berhubungan langsung dengan Terlapor I; -----------------  
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28.4 Bahwa PT Mitra Adi Perkasa (PT Sari Coffee Indonesia/Starbucks) pernah 

menerima surat edaran dari Terlapor I melalui pihak ketiga pada Bulan Juli 

2011 mengenai penawaran sistem e-pos; ---------------------------------------------  

28.5 Bahwa PT Mitra Adi Perkasa (PT Sari Coffee Indonesia/Starbucks) saat 

menerima surat edaran tidak memberikan tanggapan atau klarifikasi kepada 

Terlapor I dan tetap menggunakan sistem transaksi manual; ----------------------  

28.6 Bahwa Saksi menyatakan tidak ada sanksi yang diberikan kepada PT Mitra 

Adi Perkasa (PT Sari Coffee Indonesia/Starbucks) oleh Terlapor I perihal 

tidak digunakannya sistem e-pos; -----------------------------------------------------  

28.7 Bahwa sistem pelaporan transaksi PT Mitra Adi Perkasa (PT Sari Coffee 

Indonesia/Starbucks) dilakukan oleh pihak ketiga kepada Terlapor I, sehingga 

tidak dilakukan langsung oleh PT Mitra Adi Perkasa (PT Sari Coffee 

Indonesia/Starbucks); -------------------------------------------------------------------  

29. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V PT Fast Food Indonesia, 

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide 

bukti B7); -------------------------------------------------------------------------------------------  

29.1 Bahwa PT Fast Food Indonesia mempunyai outlet di Bandar Udara Soekarno 

Hatta yaitu di Terminal 2F dan Terminal 1C; ---------------------------------------  

29.2 Bahwa Saksi menghadiri acara sosialisasi e-pos yang diadakan oleh Terlapor 

I; --------------------------------------------------------------------------------------------  

29.3 Bahwa Saksi pada saat sosialisasi e-pos menyampaikan sudah mempunyai 

sistem sendiri dan Saksi mengusulkan sistem interface dengan Terlapor I 

serta sudah dijalankan sampai saat ini; -----------------------------------------------  

29.4 Bahwa sistem interface disediakan sendiri oleh PT Fast Food Indonesia dan 

terintegrasi dengan Terlapor II; --------------------------------------------------------  

29.5 Bahwa PT Fast Food Indonesia membuka outlet di Bandar Udara Soekarno 

Hatta dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT Narendra, 

sehingga PT Fast Food Indonesia tidak berhubungan langsung dengan 

Terlapor I; ---------------------------------------------------------------------------------  
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29.6 Bahwa sistem interface yang dimiliki oleh PT Fast Food Indonesia yaitu flow 

transaksi dikirim segera setelah selesai bertransaksi melalui FTP ke alamat 

yang telah disiapkan; --------------------------------------------------------------------  

29.7 Bahwa Saksi menyatakan hubungan kerjasama antara PT Fast Food Indonesia 

dengan PT Narendra adalah Terlapor I menyewakan tempat kepada PT 

Narendra dan PT Narendra kemudian melakukan kerjasama dengan PT Fast 

Food Indonesia. PT Fast Food Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan 

PT Narendra menanggung biaya operasional dan biaya internet dengan profit 

sharing 12%; -----------------------------------------------------------------------------  

29.8 Bahwa PT Fast Food Indonesia diundang sebanyak 2 (dua) kali oleh Terlapor 

I dengan agenda pertama yaitu sosialisasi e-pos dan agenda kedua yaitu 

membicarakan interface (kontrak dan operasional interface); --------------------  

29.9 Bahwa Saksi menyatakan sistem interface baru dapat running dengan e-pos 

sekitar 3 bulan (Oktober 2012) dengan trial data selama 1 (satu) bulan sejak 1 

Juli-30 Juli 2012; -------------------------------------------------------------------------  

29.10 Bahwa Saksi menyatakan di Bulan November 2012 PT Fast Food Indonesia 

kembali diundang oleh Terlapor I guna pembahasan data interface dan 

kontrak; ------------------------------------------------------------------------------------  

29.11 Bahwa Saksi menghadiri pertemuan di Bulan November 2012 guna 

pembahasan data interface sedangkan pembahasan mengenai kontrak dihadiri 

oleh PT Narendra;------------------------------------------------------------------------  

30. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI PT Aplikanusa 

Lintasarta, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai 

berikut (vide bukti B8); ---------------------------------------------------------------------------  

30.1 Bahwa Saksi mempunyai core bussiness yaitu menyediakan jasa 

telekomunikasi data dengan konsumen perbankan, airline, manufaktur, dan 

lain-lain; -----------------------------------------------------------------------------------  

30.2 Bahwa PT Aplikanusa Lintasarta menyediakan jasa berdasarkan permintaan 

(bukan menjual secara aktif data) dan sudah menyediakan jasa di Bandar 

Udara Soekarno Hatta sejak 1988; ----------------------------------------------------  
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30.3 Bahwa PT Aplikanusa Lintasarta mempunyai pembagian atas konsumennya 

yaitu ada 2 (dua) konsumen seperti passenger dan non passenger. Untuk di 

lokasi passenger (Bandar Udara Soekarno Hatta) PT Aplikanusa Lintasarta 

menyediakan jasa atm maupun jasa internet, sedangkan untuk non passenger 

PT Aplikanusa Lintasarta menyediakan jasa data dan metronet seperti di 

kawasan Soewarna; ----------------------------------------------------------------------  

30.4 Bahwa PT Aplikanusa Lintasarta menggunakan Vsat dan BWA di kawasan 

Bandar Udara Soekarno Hatta dan Kawasan Soewarna; ---------------------------  

30.5 Bahwa PT Aplikanusa Lintasarta belum dapat memenuhi permintaan 

konsumen Bandara Soekarno Hatta untuk penyediaan data lebih dari 20 MB 

dikarenakan Vsat BWA hanya mampu menyediakan data sampai dengan 20 

MB dan jika ada permintaan dengan kabel maka akan menyewa dari Terlapor 

II; -------------------------------------------------------------------------------------------  

30.6 Bahwa Saksi akan melakukan gelar kabel atas dasar permintaan besaran 

bandwidth dan pada umumnya diberikan untuk perkantoran; ---------------------  

30.7 Bahwa PT Aplikanusa Lintasarta hanya melakukan cabling di luar Bandar 

Udara Soekarno Hatta dan saat ini masih dalam tahap negosiasi dengan 

Terlapor I; ---------------------------------------------------------------------------------  

30.8 Bahwa PT Aplikanusa Lintasarta pernah melakukan kerjasama dengan PT 

Angkasa Pura I untuk gelar kabel di wilayah perkantoran Kemayoran; ---------  

30.9 Bahwa PT Aplikanusa Lintasarta pernah memenangkan tender penyediaan 

jaringan di Bea Cukai pada tahun 2013 namun membatalkan permohonan 

penggelaran dikarenakan adanya Terlapor II; ---------------------------------------  

31. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII PT Dunkindo Lestari, 

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide  

bukti B10); -----------------------------------------------------------------------------------------  

31.1 Bahwa Saksi mempunyai 8 (delapan) outlet di Bandar Udara Soekarno Hatta;  

31.2 Bahwa Saksi mengatakan terdapat 2 (dua) tahap penyediaan jaringan e-pos di 

Bandar Udara Soekarno Hatta yaitu tahap pertama di Terminal D dan E, lalu 

tahap kedua ada di Terminal A, B, C, dan F; ----------------------------------------  
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31.3 Bahwa Saksi mengatakan untuk tahap pertama penyediaan jaringan e-pos 

dilakukan penempatan online di outlet Saksi dengan menggunakan data 

capture yang bukan berasal dari Terlapor II, lalu pada tahap kedua sistem 

menggunakan Terlapor II; --------------------------------------------------------------  

31.4 Bahwa Saksi dikenakan biaya atas penggunaan sistem e-pos sebesar 

Rp.1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)/bulan; -------------------  

31.5 Bahwa Saksi bersedia membayar biaya penggunaan e-pos dikarenakan dalam 

dengan Terlapor I diwajibkan laporan sistem transaksi dilakukan secara 

online; -------------------------------------------------------------------------------------  

31.6 Bahwa Saksi menggunakan sistem e-pos di Terminal 1 ada 3 (tiga) counter, 

di Terminal 2 ada 1 (satu) counter; ----------------------------------------------------  

31.7 Bahwa tidak semua counter Saksi menggunakan sistem e-pos, ada juga yang 

masih menggunakan data capture yaitu di Terminal D ada 1 (satu) counter 

dan Terminal E ada 2 (dua) counter; --------------------------------------------------  

31.8 Bahwa Saksi tidak mendapatkan paksaan untuk menggunakan sistem e-pos 

walaupun dalam perjanjian dengan Terlapor I diwajibkan agar sistem 

transaksi secara online; ------------------------------------------------------------------  

31.9 Bahwa Saksi dalam menyampaikan total penjualan di wilayah Terlapor I 

dilakukan sebelum tanggal 24 setiap bulan dan secara online;--------------------  

32. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII PT Indosat,Tbk yang 

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti 

B11); ------------------------------------------------------------------------------------------------  

32.1 Bahwa Saksi merupakan perusahaan telekomunikasi dan memiliki jaringan di 

wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta; ----------------------------------------------  

32.2 Bahwa Saksi mempunyai BTS di wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta yaitu 

di kantor pos bandara; -------------------------------------------------------------------  

32.3 Bahwa Saksi mengatakan BTS yang berada di kantor pos bandara terhubung 

dengan fiber optic yang tergelar dari kantor perwakilan Tangerang dan untuk 

sampai ke costumer menggunakan radio microwave; ------------------------------  
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32.4 Bahwa Saksi pada tahun 2007 baru menggelar fiber optic di area Bandara 

Soekarno Hatta karena kebutuhan klien akan kekuatan jaringan yang prima, 

dan salah satu klien Saksi adalah Terlapor I; ----------------------------------------  

32.5 Bahwa Saksi menjual jasa kepada Terlapor I untuk komunikasi air traffic 

control (ATC); ---------------------------------------------------------------------------  

32.6 Bahwa Saksi melakukan penyewaan melalui provider lain yang memang 

sudah ada untuk memenuhi kebutuhan klien di area Soewarna; ------------------  

32.7 Bahwa Saksi belum pernah diundang oleh Terlapor I untuk pengadaan 

jaringan e-pos di Bandar Udara Soekarno Hatta;------------------------------------  

32.8 Bahwa Saksi tidak memiliki pengalaman sama sekali untuk membuat aplikasi 

e-pos namun telah memiliki pengalaman untuk membuat aplikasi e-

procurement yang bekerjasama dengan pihak ketiga; ------------------------------  

33. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX PT Ananda Media Utama, 

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide 

bukti B12); -----------------------------------------------------------------------------------------  

33.1 Bahwa Saksi memiliki outlet di Terminal 1A, 1C, 2F, dan Terminal 3; ---------  

33.2 Bahwa Saksi mengatakan adanya surat edaran dari Terlapor I yang 

menyatakan bahwa akan diberlakukan sistem e-pos, lalu Saksi diundang 

untuk melakukan pertemuan dengan Direksi Terlapor I dan diberikan 

penjelasan mengenai sistem e-pos; ----------------------------------------------------  

33.3 Bahwa sistem e-pos bertujuan untuk mengawasi penjualan dan terkoneksi 

langsung dengan database Terlapor I; ------------------------------------------------  

33.4 Bahwa sistem e-pos dapat disesuaikan dengan sistem penjualan Saksi yang 

sudah ada yang berupa mesin kasir biasa; --------------------------------------------  

33.5 Bahwa Saksi membayar uang untuk penggunaan sistem e-pos sebesar Rp. 

1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya, dan 

Saksi memperoleh komputer, printer, kertas dan fasilitas internet; ---------------  

33.6 Bahwa Saksi pernah complaint kepada Terlapor I mengenai kerusakan CPU 

dan langsung ditanggapi oleh Terlapor I dengan mengganti CPU yang baru; --  

33.7 Bahwa Saksi merasakan kemudahan dalam pelaporan konsesi kepada 

Terlapor I setiap bulannya karena Terlapor I dapat secara real time memantau 
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transaksi kami dan kami tidak perlu menyiapkan cash register untuk 

diserahkan kepada Terlapor I; ----------------------------------------------------------  

34. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Terlapor I Wisnu Rahardjo dan 

Ade Supriatna, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai 

berikut (vide bukti B13); -------------------------------------------------------------------------  

34.1 Bahwa Saksi (Wisnu Rahardjo) mempunyai posisi sebagai Deputi 

Pengembangan Usaha sejak November 2012; ---------------------------------------  

34.2 Bahwa Saksi (Wisnu Rahardjo) mengatakan Terlapor I menerapkan sistem e-

pos agar dapat memonitor pendapatan usaha Terlapor I yang terbesar yaitu 

konsesi usaha sehingga tidak ada kesan “dibohongi” oleh mitra usaha; ---------  

34.3 Bahwa Saksi (Ade Supriatna) mengatakan di Bandar Udara Soekarno Hatta 

terdapat beberapa operator selain Terlapor II, tetapi khusus jaringan data 

terdapat Indosat dan Lintasarta; --------------------------------------------------------  

34.4 Bahwa Saksi (Ade Supriatna) mengatakan sudah menangani sistem e-pos 

sejak pertengahan 2010. Saat itu sudah ada MoU antara Terlapor I dengan 

Terlapor II sejak 2008 dan Terlapor II sudah melakukan trial di Terminal 3 

dengan hasil yang baik; -----------------------------------------------------------------  

34.5 Bahwa Terlapor I menayangkan pengumuman peluang kerjasama e-pos di 

website Terlapor I, namun sampai dengan batas waktu pengumuman tidak 

ada peminat yang mengajukan kerjasama sehingga Terlapor II yang sudah 

mengajukan proposal terlebih dahulu kami follow up proposalnya; --------------  

34.6 Bahwa Direksi Terlapor I dapat memutuskan opsi kerjasama dengan pihak 

lain secara langsung bila dipandang Terlapor I tidak mampu untuk 

melaksanakan dan tidak memiliki anggaran; ----------------------------------------  

34.7 Bahwa Saksi (Wisnu Rahardjo) mengatakan sampai dengan tahun 2012 

terdapat 340 tenant yang menggunakan sistem e-pos dikarenakan kami masih 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan e-pos, jika kurang memuaskan 

maka akan ada provider lain yang menggantikan Terlapor II; --------------------  

34.8 Bahwa Saksi (Wisnu Rahardjo) mengatakan belum adanya rekanan yang 

mampu untuk melaksanakan sistem e-pos sesuai keinginan Terlapor I; ---------  
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34.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I belum menggunakan aset yang 

yang dimiliki untuk menciptakan persaingan, sehingga Terlapor I 

menggunakan jasa Terlapor II tanpa melalui kompetisi; ---------------------------  

34.10 Bahwa Saksi (Wisnu Rahardjo) mengatakan inisiatif sistem e-pos datang dari 

Terlapor I dan Terlapor II dimana Terlapor I membutuhkan sistem tersebut 

dan di tahun sebelumnya Terlapor I sudah menggunakan sistem lain yang 

berbeda dari sistem e-pos namun tidak berjalan baik; ------------------------------  

35. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang 

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Terlapor M. Yasin, yang pada 

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B14); ---  

35.1 Bahwa Saksi sudah bekerja di PT Angkasa Pura sejak November 1989 

dengan posisi commercial senior manager yang bertugas memantau 

pendapatan aero dan non aero; --------------------------------------------------------  

35.2 Bahwa Saksi mengatakan Terlapor I dapat melakukan kerjasama dengan 

Terlapor II dikarenakan adanya pengajuan proposal dari Terlapor II, selain itu 

adanya perintah dari Kementerian BUMN untuk bersinergi guna 

mengoptimalkan sumber daya yang ada di masing-masing produksi; -----------  

35.3 Bahwa Saksi mengatakan Terlapor I sudah melakukan penawaran penyediaan 

jaringan e-pos di website selama kurang lebih 1 bulan tetapi tidak ada yang 

mengajukan; ------------------------------------------------------------------------------  

35.4 Bahwa Terlapor I mendapat konsesi dari sistem e-pos sebanyak 

Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tenant diharuskan 

membayar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 

jasa penggunaan sistem e-pos; ---------------------------------------------------------  

35.5 Bahwa Saksi mengatakan First Media pernah mengajukan proposal untuk 

membangun sistem informasi di perumahan Batu Jaya 2 dan disetujui oleh 

Senior General Manager Bapak Daryanto. Dalam praktiknya PT First Media 

sebelum adanya izin dari Terlapor I PT First Media sudah memasang kabel 

terlebih dahulu; ---------------------------------------------------------------------------  

35.6 Bahwa Saksi mengatakan tindakan Terlapor I atas sikap PT First Media 

adalah PT First Media diberikan izin memasang jaringan di tiang listrik PLN 

namun ternyata PT First Media telah lebih dulu memasang di lahan Terlapor I 
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sehingga dikenakan sewa Rp.900,00 (sembilan ratus rupiah)/bulan dan PT 

First Media tidak mau membayar sewa tersebut; -----------------------------------  

35.7 Bahwa Saksi mengatakan sebagai kompensasi free of charge PT First Media 

memberikan kapasitas back bound sebesar 10 mbps namun Terlapor I akan 

menjual sebesar Rp.10 juta sampai dengan Rp. 20 juta karena kompensasi 

tersebut masuk ke bagian keuangan namun ditolak oleh PT First Media; -------  

35.8 Bahwa Saksi mengatakan pengambilan keputusan di PT Angkasa Pura 

terdapat pembatasan, jika kontrak hanya selama 2 (dua) tahun maka bisa 

dilakukan di kantor cabang (Bandar Udara Soekarno Hatta); ---------------------  

36. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, namun Terlapor I 

tidak dapat menghadiri sidang dengan alasan sakit (vide bukti B16); ---------------------  

37. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang pada pokoknya 

memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B15); -----------------------------------  

37.1. Bahwa pada awalnya Terlapor I membutuhkan sistem informasi tentang 

transaksi para tenant dan hal tersebut datang dari inisiatif Terlapor I;  

37.2. Bahwa Terlapor I kemudian meminta bantuan Terlapor II guna membutuhkan 

pengembangan dan secara official Terlapor II mengirimkan proposal yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan trial di Terminal III selama 1 

(satu) tahun; 

37.3. Bahwa hasil trial di Terminal III kemudian dievaluasi oleh Terlapor I dengan 

hasil bagus;  

37.4. Bahwa Terlapor II melakukan perjanjian kerjasama penyediaan layanan e-pos 

sejak bulan Maret 2011 sampai dengan Maret 2014 setelah Terlapor I 

memberikan waktu kepada provider telekomunikasi untuk menyediakan 

layanan e-pos di Bandara Soekarno Hatta; 

37.5. Bahwa dalam perjanjian kerjasama Terlapor I dengan Terlapor II diatur 

mengenai pembagian hasil keuntungan yaitu sebesar Rp.250.000,00 (dua 

ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Terlapor I dan Rp.50.000,00 (lima puluh 

ribu rupiah) bagi Terlapor II;  
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37.6. Bahwa Terlapor II menginvestasikan layanan e-pos bagi 400 tenant tetapi 

baru dapat terealisasikan sebanyak 370 tenant;   

38. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I namun Terlapor I 

tetap tidak dapat menghadiri sidang dengan alasan sakit (vide bukti B17); --------------  

39. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Kementerian BUMN 

yang diajukan oleh Majelis Komisi, yang pada pokoknya Majelis Komisi 

memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B18); -----------------------------------  

39.1. Bahwa menurut saksi terdapat kajian dari saksi mengenai sinergi, terdapat 

hasil telaah dari saksi tentang sinergi BUMN, dimana sinergi BUMN dalam 

rangka untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, hasil telaahan yang saksi 

lakukan sinergi BUMN walaupun dia milik Negara tetapi bentuknya 

perseroan terbatas karena itulah BUMN harus berlaku do like private, apabila 

perusahaan swasta bisa melakukan sinergi BUMN juga bisa melakukan hal 

itu; 

39.2. Bahwa sinergi BUMN hanya menuntut suatu kondisi dimana dalam 

berusahaa mempunyai equal position sama dengan swasta, sinergi BUMN 

dilakukan dalam hal pengadaan barang/jasa dimana dalam pengadaan barang 

dan jasa sinergi antar BUMN dapat dilakukan dengan tunjuk langsung tetapi 

juga harus memperhatikan sector formal; 

39.3. Bahwa kendala sinergi di satu sektor karya karena ada ada UU yang mengatur 

pengadaan barang dan jasa yaitu UU Konstruksi, selain dibidang karya semua 

tidak terkendala sepanjang benar-benar sinergi dan tidak menjadi masalah; 

39.4. Bahwa latar belakang dilakukannya sinergi ini adalah dilihat dari 

sosiologisnya yaitu konsekuensi dari negara yang mendirikan badan usaha 

yang berbentuk Perseroan terbatas, dengan bentuk PT ini maka harus dikelola 

seperti PT yang lain, sehingga sebagai badan usaha yang berbentuk PT 

dituntut harus dapat bersaing dengan PT lainnya sehingga tidak membebani 

Negara. BUMN sebagai entitas bisnis dia harus berusaha dengan cara fair. 

Jika BUMN mau bersaing maka harus berprinsip do the private, maka dari itu 
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kami mempersiapkan “dapur” (bisnis proses dan managemen proses) BUMN 

sama dengan “dapur” swasta, sehingga BUMN dapat bersaing secara adil;  

39.5. Bahwa dari segi yuridis di Kepres dibuka untuk BUMN melakukan 

pengadaan barang/jasa, jika BUMN menggunakan dana sendiri maka diatur 

dalam PP 45/2005 dalam pasal 99, sedangkan jika menggunakan dana APBN 

maka harus menggunakan Perpres, dengan melakukan pengadaan barang dan 

jasa sendiri maka diaturlah peraturan tersendiri bagi BUMN;  

39.6. Bahwa sinergi BUMN ini ada di dalam peraturan Menteri BUMN Nomor 5 

Tahun 2008 dan diperbahurui dengan peraturan nomor 15 tahun 2012 tentang 

pengadaan barang/jasa di BUMN, dalam peraturan ini diatur penunjukan 

langsung jika hanya ada satu-satunya BUMN penyedia barang dan jasa; 

39.7. Bahwa peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2008 dan diperbahurui 

dengan nomor 15 tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang/jasa di 

BUMN yang menunjuk kepada PP Nomor 5 Tahun 2005 pasal 99 dimana PP 

ini mengacu pada UU BUMN; 

39.8. Bahwa dalam peraturan Menteri tersebut diatur mengenai penunjukan 

langsung dalam hal penyedia barang/jasa adalah BUMN atau perusahaan 

terafiliasi sepanjang barang/jasa adalah produk sendiri, kemudian kualitas dan 

harga dapat dipertanggung jawabkan; Bahwa saksi pernah mendapat laporan 

dari BUMN bahwa ada pihak swasta yang menawarkan BBM dengan harga 

lebih urah daripada harga BBM produk BUMN, dalam kasus demikian, maka 

apabila BUMN tetap membli BBM dari BUMN maka tidak akan terjadi 

efisiensi di BUMN yang bersangkutan karena BUMN yang bersangkutan 

akan kalah bersain dengan swasta, karena BUMN mengeluarkan biaya lebih 

mahal daripada perusahaan swasta sejenis; 

39.9. Bahwa apabila pemerintah memberikan pelayanan juga sering melakukan 

retribusi karena adanya layanan yang diberikan dan dirasakan bermanfaat 

bagi masyarakan, dalam kasus ini, konsumen (Tenant) mendapatkan layanan 

tambahan yang bermanfaat bagi konsumen dalam mengontrol transaksi, oleh 

karena itu wajar bila konsumen dipungut biaya untuk tambahan layanan 

dimaksud; 
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39.10. Bahwa tujuan BUMN sesuai dengan UU 19/2003 ada 5 yaitu memberikan 

sumbangan bagi perekonomian nasional, mengejar keuntungan, 

menyelenggarakan kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan usaha 

dimana swasta tidak tertarik, dan memberikan bimbingan dan bantuan dengan 

melakukan kemitraan kepada pengusaha golongan ekonomi kecil. Bahwa dari 

5 tujuan di atas dapat disimpulkan menjadi 2 tujuan, yakni tujuan komersil 

dan tujuan social antara lain CSR, dari 2 tujuan tersebut bisa dikerucutkan 

lagi menjadi 1 tujuan yaitu menjadi alat pemerintah/alat Negara untuk 

membangun kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi;  

39.11. Bahwa mengenai sinergi BUMN pertama kali dalam Instruksi Menteri 

BUMN Nomor 109 tahun 2002 dimana sebelum ada UU BUMN lahir tahun 

2003. Karena pembinaan BUMN berproses kearah pemurnian korporasi 

BUMN, maka zaman dulu yang ditonjolkan adalah kepemilikan (mana yang 

lebih besar) sedangkan Badan Usaha (BU) tidak ditonjolkan, sedangkan 

sekarang lebih ditonkolkan BU untuk menyatakan bahwa arti kepemilikan 

tidak memegang peranan penting, kepemilikan bukan factor yang 

menentukan untuk memenangkan persaingan dengan perusahaan sejenis 

(Swasta) untuk kearah itu terus menerus dilakukan perbaikan kinerja BUMN; 

39.12. Bahwa mengenai efisiensi bukan merupakan pengusiran competitor, bahkan 

bisa dikatakan BUMN menyedihkan dimana banyakanya peraturan yang 

membelit BUMN dibandingkan dengan perusahaan swasta, BUMN harus 

melakukan Inovasi agar dapat mencapai efisiensi dengan melihat gerak 

perusahaan swasta. BUMN tidak mendapatkan fasilitas istimewa dari 

pemerintah, misalnya utang perusahaan swasta diselesaikan melalui RUPS 

dan hukum korporasi, tidak demikian dengan BUMN yang  sulit melakukan 

penyelesaian utang seperti yang dilakukan oleh swasta; 

39.13. Bahwa dalam PP 45 Tahun 2005 di bagian keempat, pasal 99 ayat I berbunyi 

pengadaan barang/jasa oleh BUMN menggunakan dana APBN dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan pelaksanaan APBN, ayat 2 berbunyi Direksi BUMN 

menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN berdasarkan 

pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri, ayat 3 berbunyi pedoman 

umum dan tata cara ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsi efisiensi 
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dan transparansi, dalam Undang-Undang BUMN tidak eksplisit ada 

pengaturan mengenai pengadaan barnag/jasa, dimana pengaturan barang/jasa 

dalam PP 45 Tahun 2005 merupakan kebutuhan BUMN sebagai Korporasi 

yang harus bersaing dengan swasta sejenis; 

39.14. Bahwa Terlapor I membutuhkan system untuk memantau transaksi dan 

Terlapor II mampu menyediakan system tersebut merupakan bentuk dari 

Sinergi itu sendiri. Bahwa dengan saling melakukan penunjukan dapat 

menciptakan efisiensi, namun apabila ada perusahaan lain yang bisa 

memberikan harga yang lebih murah maka tidak tertutup kemungkinan untuk 

menggunakan jasa perusahaan tersebut. Bahwa saling tunjuk antar BUMN 

bukan merupakan penjumlahan 1 + 1 = 2 melainkan 1 + 1 harus lebih dari 2 

(bisa 3,4 dan seterusnya, dan cara untuk melakukan sinergi merupakan 

penafsiran masing-masing dari direksi dengan melihat segi bisnis; 

39.15. Bahwa Terlapor II mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki 

perusahaan lain merupakan salah satu kategori efisiensi karena masing-

masing BUMN sudah saling meyakini untuk saling membantu dalam 

mencapai efektifitas dan efisiensi; 

39.16. Bahwa menurut ahli UU Nomor 5 Tahun 1999 sebenarnya melindungi agar 

tidak terjadi conduct yang monopolistic, terkait dengan kasus ini tenant pasti 

mengadu namun jangan terbelenggu dengan adanya Undang-Undang ini. 

Dalam perkara  a quo tidak ada yang mengadu tentang kerugian kerjasam 

tersebut tetapi malah diuntungkan dengan demikian Majelis harus melihat 

bagaimana keadaan Terlapor I sebelum adanya fasilitas e-POS dan 

sesudahnya, dapat terlihat terjadi peningkatan pendapatan dari Terlapor I 

sebelum adanya e-POS dengan sesudah adanya e-POS; 

40. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli yang diajukan Terlapor I 

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide 

bukti B17); -----------------------------------------------------------------------------------------  

40.1 Bahwa menurut ahli Badan Usaha Kebandarudaraan adalah Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia 
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berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegaitan utamanya 

mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan Umum; --------------------------  

40.2 Bahwa pengusahaan Bandar Udara secara Komersil oleh BUMN Perlu dilihat 

sejarah pengusahaan Bandar Udara secara Komersil oleh BUMN dengan 

melihat UU 15/1992 dalam pasal 16, bahwa pendirian BUMN Terlapor I 

didasarkan dengan PP yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan 

yang terakhir yang ditetapkan dengan PP 14/1992 tentang pengalihan bentuk 

Perum AP II menjadi Persero, dimana dalam pasal 2 menyatakan maksud dan 

tujuan didirikan Persero penyediaan, pengusahaan dan mengembangkan jasa 

Bandar udara dan untuk mencapai maksud dan tujuan persero melakukan 

kegiatan usaha penyediaan, pengusahaan dan pengembangan jasa Bandar 

udara untuk angkutan pos, barang dan hewa serta tanaman, dan usaha lain 

yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan; ----------------------------  

40.3 Bahwa dalam UU 1/2009 tentang penerbangan yang menggantikan UU 

15/1992 terhadap pengusahaan Bandar udara secara komersil saat ini dapat 

dilakukan oleh BUMN, BUMD atau badan usaha setelah mendapat izin dari 

Menteri Perhubungan. Bahwa pengusahaan bandar udara secara komersil di 

Indonesia saat ini hanya BUMN PT AP I dan Terlapor I yang mengusahakan 

jasa kebandarudaraan secara komersil. Bahwa AP II telah ditetapkan sebagai 

Badan Usaha Kebandarudaraan berdasarkan PP 14/1992 namun tidak tertutup 

untuk bandar udara umum yang lain selain Terlapor I dapat mengusahakan 

bandar udara umum secara komersil; -------------------------------------------------  

40.4 Bahwa berdasarkan UU 1/2009 dalam pasal 23 telah mengatur kegiatan 

pengusahaan Bandar udara, terhadap pelayanan jasa kebandarudaraan 

merupakan core business dari Bandar udara Terlapor I dan kegaitan tersebut 

harus dilakukan sendiri, dan dalam melaksanakan yang merupakan core 

business dapat juga bekerjasama dengan pihak lain dengan ketentuan 

tanggung jawab tetap berada di Badan Usaha Bandar Udara, terhadap 

pelayanan jasa terkait Bandar udara dapat diselanggarakan oleh orang 

perseorangan WNI atau BHI yang didasarkan dengan perjanjian kerjasama 

yang saling menguntungkan. Bahwa kegiatan pelayanan jasa Bandar udara 

telah diatur dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor 
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SKEP/47/III/2007 dimana dalam ketentuan tersebut Badan Usaha Bandar 

Udara diwajibkan untuk menetapkan peluang usaha di Bandar udara dan tata 

cara dan prosedur kerjasama penyelanggaran pelayanan jasa terkait Bandar 

udara; --------------------------------------------------------------------------------------  

40.5 Bahwa dalam UU 1/2009 telah diatur hak dan kewajiban Badan Usaha 

Bandar Udara yaitu dalam Pasal 234 tentang kewajiban Badan Usaha 

Bandara Udara, pasal 240 tentang tanggung jawab ganti rugi sedangkan 

mengenai tariff jasa Bandar udara dalam Pasal 244 bahwa besaran tarif jasa 

kebandarudaraan yang diusahakan komersial ditetapkan oleh badan usaha 

Bandar udara dengan berpedoman pada struktur dan golongan tarif dan dalam 

Pasal 245 menyatakan bahwa besaran tariff jasa terkait pada Bandar udara 

ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara 

pengguna jasa dan penyedia jasa. Bahwa dalam Kepmen perhubungan Nomor 

KM 29/1997 dan Kepmen perhubungan nomor 28/1999 telah mengatur 

bahwa dalam pengusahaan Bandar udara dimungkinkan untuk mengenakan 

konsesi; ------------------------------------------------------------------------------------  

40.6 Bahwa dalam pengusahaan jasa di Bandar udara, badan usaha dalam 

melakukan kerjasama pelayanan jasa di Bandar udara diperbolehkan 

mengenakan konsesi berdasarkan peraturan perundangan demikian juga 

dalam Bandar udara yang belum komersil yang diselanggarakan oleh UPT 

Dirjen Perhubungan Udara berdasarkan PP 6/2009 yang berlaku pada Dephub 

juga telah mengatur Konsesi dimana maksimal 10%; ------------------------------  

40.7 Bahwa dalam pengusahaan bandar udara secara komersil badan usaha Bandar 

udara dalam melaksanakan core business dapat mengenakan hal tersebut 

seperti fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan kepada 

para tenant yang melakukan usaha di Bandar udara. Bahwa dalam UU 1/2009 

Badan Usaha Bandar Udara dalam menyediakan jasa kebandarudaraan yang 

merupakan core business merka hal tersebut harus dioptimalkan dalam 

pengusahaannya dan dapat dicontohkan juga dalam hal penggunaan fasilitas 

lain seperti conveyor belt, garbarata, counter check in, dan lainnya; -------------  

40.8 Bahwa menurut ahli asset negara pada BUMN merupakan asset negara yang 

dipisahkan yang ditetapkan dengan PP melalui penyertaan modal 
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Negara/pemerintah kepada BUMN. Bahwa BSH yang diusahakan oleh AP II 

asetnya merupakan milik negara yang dipisahkan yang ditetapkan dengan PP 

tentang penyertaan modal negara/pemerintah kepada BUMN; -------------------  

40.9 Bahwa jasa jaringan Telekomunikasi merupakan atau dapat dikategorikan 

sebagai pelayanan jasa kebandarudaraan dalam penyediaan dan/atau 

pengembangan fasilitas elektronika sebagaimana yang telah diterngkan pada 

pertanyaan sebelumnya, dapat dicontohkan penyediaan jaringan pengisian 

bbm untuk pesawat karena kalau semuanya dimungkinkan untuk melakukan 

hal tersebut maka yang akan terjadi berapa banyak instansi bbm untuk 

pesawat yang berada pada apron dan dapat berpotensi terhadap ancaman 

keselamatan; ------------------------------------------------------------------------------  

41. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti (vide bukti B20); -----  

42. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan 

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan 

yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B21); -  

43. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang 

pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti I5):  --------------------------  

43.1 Mengenai Layanan Electronic Point of Sales (ePOS) di Bandar Udara 

Soekarno Hatta; --------------------------------------------------------------------------  

43.1.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa layanan e-POS atau sering 

disebut “Cash Registered Online” (CROL) adalah layanan aplikasi 

berbasis internet protocol yang berfungsi untuk melakukan 

pencatatan dan pelaporan secara real time kegiatan transaksi, 

pengelolaan sistem inventory serta monitoring kegiatan bisnis retail 

sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dengan cepat dan mampu 

mengantisipasi permintaan konsumen; -------------------------------------  

43.1.2 Komponen Perangkat ePOS 

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa komponen perangkat e-POS 

yang disediakan di Bandar Udara Soekarno-Hatta adalah sebagai 

berikut:  



                                           SALINAN      

        
 

halaman 38 dari 104 

 

 

Perangkat ePOS  

- CPU  

- Monitor  15”  

- Keyboard  

- Mouse  

- Customer Display  

- Scanner  

- Cash Register  

- UPS  

Spesifikasi Komputer yang dipergunakan  

- Window 7  

- Harddisk 232 Gb  

- Memory 1 Gb  

- Processor Intel Atom  

Link Jaringan  

- Speedy  Socialia 

- Spees 382 Kbps 

Spesifikasi Software Bonastoco  

- Language C# and .Net Framework 

- Database Postgre SQL 

- Client Operation System Window XP / 7 

- Server Operation System Window 2008 Server 

- Model Messaging Oriented Model 

Modul  Program Bonastoco 

PEMBELIAN (Purchase) 

- Pesanan Pembelian (Purchase Order/PO)  

- Penerimaan Barang (Goods Receipt Note/GRN)  

- Faktur Pemasok (supplier Invoice)  

- Retur Pembelian (Purchase Return)  

- Laporan Surat Pesanan Pembelian (PO Listing)  

- Laporan Penerimaan Barang (GRN Listing)  

- Laporan Faktur Pemasok (Supplier Invoice 

Listing) 

 

- Monitoring Pesanan Pembelian dan Penerimaan   

- Monitoring Penerimaan Barang dan Faktur  

- Laporan Analisa Pembelian   

- Laporan Peringkat Pembelian  

- Laporan Hilang Pemasok  

KASIR (Point of Sales) 

- Integrasi ke Bonastoco  

- Barcode System  

- Transaksi Antrian  

- Diskon Bertingkat  

- Mouseless  

- Pembayaran Kartu Kredit  

- Membuka Laci Uang (Cash Drawer)  

- Laporan Harian/Mingguan/Bulanan  
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- Laporan Tutup Sesi  

- Laporan Laba Rugi Penjualan  

PERSEDIAAN (Inventory) 

- Penerimaan Barang  

- Surat Jalan  

- Penyesuaian Persediaan  

- Transfer Persediaan  

- Laporan Penerimaan Barang  

- Laporan Surat Jalan  

- Laporan Penyesuaian Persediaan   

- Laporan Kartu Stock  

- Laporan Saldo Stock  

- Laporan Persediaan   

- Laporan Laba Rugi Penjualan Barang  

 

43.1.3 Konfigurasi system ePOS; ---------------------------------------------------  

Sistem ePOS merupakan sebuah system terintegrasi yang terdiri dari; ----------  

43.1.3.1 Software aplikasi Point of Sales yang diinstal di server; ---  

43.1.3.2 Hardware yang terdiri dari server aplikasi, server database 

dan terminal client; -----------------------------------------------  

43.1.3.3 System network yang berbasiskan pada jaringan metro 

Ethernet;------------------------------------------------------------  

43.1.4 Selanjutnya secara umum system ePOS dibangun berdasarkan 

konfiguarasi sebagai berikut; ------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AAA 

                           NMS 
-------------------------------- 

                     Billing 

                   
                   DHCP. DNS 

Monitoring 

IP Network 
Telkom 

DATACO

M 

Server & NMS 



                                           SALINAN      

        
 

halaman 40 dari 104 

 

 

 

 

 

 

Tenant 

43.1.5 Ruang lingkup layanan ePOS di Bandara Soekarno-Hatta meliputi; --  

43.1.5.1 Penyediaan hardware, antara lain berupa; ---------------------  

43.1.5.2 Server berserta ruangan yang terkoneksi; ---------------------  

43.1.5.3 Infrastruktur nerwork dari server sampai dengan terminal 

POS di tenant; -----------------------------------------------------  

43.1.5.3.1. Terminal POS yang diinstall di 

customer/tenant; ------------------------------------  

43.1.5.3.2. Printer untuk bukti pembelian; -------------------  

43.1.5.4 Penyediaan Software, berupa; ----------------------------------  

43.1.5.4.1. Operating system berlicense baik perangkat 

server maupun terminal POS; --------------------  

43.1.5.4.2. Aplikasi ePOS baik di server maupun di 

terminal POS; ---------------------------------------  

43.2 Investasi Pembangunan Layanan ePOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta; -----  

Berdasarkan negosiasi yang dilakukan oleh Terlapor I dengan TERLAPOR II 

pada tanggal 19 November 2010 dihasilkan kesepakatan nilai investasi untuk 

400 (empat ratus) terminal client adalah sebesar Rp. 8,2 Milyar Rupiah 

dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut: ----------------------------------  

ePOS Software 

No Discription Jumlah Satuan 
Harga 

(Rp) 

1 ePOS application server 

software 

1  Paket 100.000.000 

2 ePOS Software Monitoring 1 Paket 75.000.000 

3 ePOS Software client 400 Unit 440.000.000 

 Total 615.000.000 

Network Infrastructure 

Terminal 3 (Metro) 

1 Core Switch 1 Set 188.860.000 

 ProCurve Switch 540zl-48G 1   
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 GBIC Module 1   

 Power Supply 1   

 Software License 1   

 LX-LC 1   

2 Distribution Switch L3 3 Buah 166.250.000 

3 19” Standard RACK 1 Buah 15.000.000 

4 Distribution Rack 7 Buah 35.000.000 

5 UPS Battery 20 ampere 1 Buah 30.000.000 

 Total   405.110.000 

Terminal 1, 2, 3 dan Cargo 

1 DSLAM 24 port 33 Unit 1.320.000.000 

2 Modem ADSL 525 Unit 131.250.000 

 Total 1.451.250.000 

Terminal Client 

1 Terminal Post Client 480 set 5.760.000.000 

 Komputer Set    

 Window license    

 POS client license    

 Cash Drawer    

 Printer    

 Customer Display    

 Barcode Sacanner/LCD 

touchscreen 

   

 Total 5.760.000.000 

Total Investasi ePOS untuk 400 client 8.231.360.000 

43.3 Implementasi ePOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta; ----------------------------  

43.3.1 Pada tanggal 22 Oktober 2008, Terlapor I dan TERLAPOR II 

menandatangani Nota Kesepahaman tentang “Penyediaan Layanan 

Total Solusi Fasilitas Telekomunikasi pada Bandar Udara yang 

dikelola oleh PT Angkasa  Pura II (Persero); -----------------------------  

43.3.2 Pada tanggal 30 Desember 2008, Terlapor I memberikan ijin prinsip 

perihal kerjasama penyediaan layanan total solusi fasilitas 

telekomunikasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta; ----------------  

43.3.3 Pada tanggal 13 Maret 2009, Terlapor I  dan Terlapor II 

menandatangani kesepakatan bersama dalam rangka menindaklanjuti 

nota kesepahaman dengan mengadakan free trial jasa e-business 

berupa layanan “online Point of Sales” di Terminal 3 Pier 1 Bandara 

Soekarno-Hatta; ---------------------------------------------------------------  
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43.3.4 Pada tanggal 21 Januari 2010, Terlapor I menyelenggarakan 

sosialisasi dan soft lounching fasilitas e-POS yang dihadiri oleh para 

mitra usaha di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Acara tersebut 

dipimpin oleh Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha yang 

menjelaskan kebijakan Terlapor I tentang aplikasi ePOS di seluruh 

outlet mitra usaha dan jadwal rencana pemasangan yang akan 

dilaksanakan oleh Tim Teknis Terlapor I – Terlapor II;-----------------  

43.3.5 Pada tanggal 23 Februari 2010, Terlapor I dan Terlapor II 

menandatangani Nota Kesepahaman tentang “Penyediaan Layanan 

Total Solusi Fasilitas Telekomunikasi pada Bandar Udara yang 

dikelola oleh Terlapor I; ------------------------------------------------------  

43.3.6 Pada tanggal 2 Agustus 2010, Terlapor II menyampaikan proposal 

Layanan ePOS untuk Terlapor I dengan penawaran biaya investasi 

sebesar Rp. 9.334.410.000,- (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh 

empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk 400 (empat ratus) 

client; ----------------------------------------------------------------------------  

43.3.7 Atas penawaran tersebut maka pada tanggal 23 Agustus 2010, VP 

Property and Subsidiary Business Development Terlapor I 

menyampaikan permohonan evaluasi harga kewajaran investasi 

ePOS yang disampaikan Terlapor II kepada Head of RDPIT Terlapor 

I (vide, Surat VP Property and Subsidiary Business Development 

Terlapor I Nomor: DNP 35/00/08/2010). Selanjutnya atas 

permohonan tersebut maka Head of RDP&IT Terlapor I 

menyampaikan evaluasinya terkait investasi ePOS dimana jumlah 

investasi adalah sebesar Rp. 9.003.380.000,- (sembilan milyar tiga 

juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); ---------------------------------  

43.3.8 Pada tanggal 23 Agustus 2010, VP Property and Subsidiary Business 

Development Terlapor I menyampaikan permohonan kepada 

Corporate Secretary Terlapor I terkait pemasangan informasi 

peluang usaha di website Terlapor I; ---------------------------------------  

43.3.9 Pada tanggal 8 November 2010, Terlapor II menyampaikan Laporan 

Pelaksanaan Uji Coba Pemasangan ePOS di Terminal 1A dan 
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Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan kesimpulan 

sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------  

43.3.9.1 Pelaksanaan implementasi layanan ePOS di Terminal 

penumpang Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sudah 

dilakukan sebagian besar di Terminal 1 dan Terminal 3; ---  

43.3.9.2 Manfaat layanan ePOS yaitu dapat memberi kemudahan 

pihak Pengelola untuk memonitor aktifitas penjualan 

pihak mitra dengan hanya mengakses website yang 

dijamin keamanannya melalui login Username dan 

Password; ----------------------------------------------------------  

43.3.9.3 Beberapa kendala yang terjadi di lapangan dapat 

disolusikan dengan koordinasi oleh semua pihak. Namun 

demikian pengimplementasian layanan ePOS ini akan 

lebih mudah dilaksanakan bila informasi mengenai biaya 

dan surat-surat pendukung pekerjaan dapat diinformasikan 

lebih menyeluruh kepada pihak mitra;-------------------------  

43.3.10 Pada tanggal 19 November 2010, Terlapor I dengan Terlapor II 

melakukan negosiasi terkait aspek komersial atas kerja sama 

penyediaan layanan ePOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan 

hasil antara lain kesepakatan nilai investasi untuk 400 (empat ratus) 

terminal client yaitu sebesar Rp. 8,2 Milyar Rupiah; --------------------  

43.3.11 Melakukan pembahasan aspek komersial dengan kesepakatan 

sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------  

Pembahasan Uraian Keterangan 

Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Layanan 

ePOS 

Aset ePOS milik Terlapor II 

Target Pemasangan 400 Terminal Client Target terpasang dalam 1 

tahun 

Lokasi Bandara Soekarno-Hatta Ujicoba di T1A (red corner) 

& T3 

Fasilitas yang disediakan 

Terlapor II 
 Software 

 Link 

 Terminal Client 

Terminal Client mencakup 

fasilitas Cash Register Online 

(CROL) dan perangkat 

pendukungnya 

Investasi Rp. 8,2 Miyar  Hasil evaluasi unit RDPIT: 
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(dibiayai Terlapor II) wajar 

 Dilampiri Pakta Integritas 

dan Kewajaran Harga dari 

Terlapor II 

Tarif sewa yang dibayar 

oleh mitra usaha 

Rp. 1.350.000,-/unit/bln Terdiri dari: 

 Operating Cost: Rp. 

1.050.000,- 

 Margin: Rp. 300.000,- 

Margin Sharing: 

 Bagi Terlapor I 

 Bagi Terlapor II 

 

Rp. 250.000/unit/bulan 

Rp.   50.000/unit/bulan 

 

 Royalty Fee (Konsesi 

Usaha) 

 Alokasi Pengembangan 

Terlapor II 

Jangka waktu kerjasama 3 tahun Mengacu Payback Period 

Investasi 

 

43.3.12 Pada tanggal 7 Januari 2011, Direktur Utama Terlapor I meminta 

persetujuan kepada Dewan Komisaris Terlapor I terkait dengan kerja 

sama pengoperasian EPOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan 

TERLAPOR II; ----------------------------------------------------------------  

43.3.13 Pada tanggal 12 Januari 2011, Dewan Komisaris Terlapor I 

memberikan persetujuan kerja sama pengoperasian ePOS di Bandar 

Udara Soekarno-Hatta dengan Terlapor II untuk jangka waktu 

pelaksanaan keja sama selama 3 (tiga) tahun; ----------------------------  

43.3.14 Pada tanggal 5 Februari 2011, Divisi Subsidiary Business 

Development membuat justifikasi kerja sama pengembangan sistem 

layanan ePOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta denga Terlapor II; ---  

43.3.15 Pada tanggal 7 Februari 2011, Terlapor I menyampaikan 

pemberitahuan kepada TERLAPOR II terkait persetujuan kerja sama 

penyediaan layanan ePOS; ---------------------------------------------------  

43.3.16 Pada tanggal 30 Maret 2011, Terlapor I dan Terlapor II 

menandatangani prjanjian kerja sama “Penyediaan Layanan ePOS di 

Bandara Soekarno-Hatta; ----------------------------------------------------  

Note: 

Pokok-Pokok Isi Perjanjian: 

1. Lingkup Kerja Sama, dimana pada pokonya meliputi: 
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 Penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan dan modernisasi fasilitas e-POS pada 

lokasi di Bandara Soekarno-Hatta. 

 Fasilitas yang disediakan TERLAPOR II meliputi: perangkat software, link 

(koneksi jaringan internet) dan terminal client (hardware). 

 Jumlah fasilitas e-POS yang dipasang di Bandara Soekarno-Hatta adalah sebanyak 

400 (empat ratus) unit terminal client. 

 

2. Jangka Waktu, dimana jangka waktu perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat 

diperpanjang. 

 

3. Biaya Penyediaan, dimana seluruh biaya penyediaan fasilitas e-POS menjadi tanggung 

jawab TERLAPOR II.  

 

4. Pembagian Pendapatan Penyediaan Layanan e-POS: 

 Tarif layanan e-POS kepada mitra usaha atas penggunaan fasilitas layanan e-POS 

sebesar Rp. 1.350.000,-/unit/bulan (belum termasuk PPN). 

 Bagian Terlapor I atas tarif layanan tersebut sebesar Rp. 250.000,-/unit/bulan. 

 

5. Cara Pembayaran, yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 TERLAPOR II wajib melakukan penagihan kepada mitra usaha atas layanan e-POS 

yang diberikan kepada mitra usaha. 

 Atas pembayaran tersebut, TERLAPOR II wajib melaporkan jumlah mitra usaha 

yang telah melakukan pembayaran atas layanan e-POS. 

 Berdasarkan laporan tersebut, Terlapor I mengeluarkan invoice sebagai dasar 

penagihan kepada TERLAPOR II. 

 TERLAPOR II wajib membayarkan bagian yang menjadi hak Terlapor I. 

 

6. Hak dan Kewajiban Terlapor I, yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Berhak menerima pembayaran bagian pendapatan layanan e-POS. 

 Berhak melakukan pengawasan terhadap aktivitas TERLAPOR II di Bandara. 

 Berhak mengadakan evaluasi kepuasan pelanggan atas jasa dan fasilitas e-POS 

yang diberikan TERLAPOR II. 

 Berhak melakukan rekonsiliasi dengan TERLAPOR II mengenai penggunaan 

layanan e-POS. 

 Wajib melakukan pengelolaan pelanggan layanan e-POS di Bandara. 

 Wajib meneruskan keluahan/komplain terkait dengan layanan e-POS di luar 

tanggung jawab Terlapor I kepada TERLAPOR II. 

 Wajib menyediakan tenaga teknisi yang bertugas selama 24 jam dalam sehari dan 

untuk mendampingi teknisi TERLAPOR II dalam mengadakan perbaikan apabila 

terjadi gangguan pada jaringan fasilitas e-POS di Bandara. 

 

7. Hak dan Kewajiban TERLAPOR II, yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Berhak mengembangkan dan modernisasi jaringan fasilitas e-POS setelah 

berkoordinasi dengan Terlapor I. 

 Berhak untuk mendapatkan pendampingan dalam rangka pengoperasian, perbaikan, 

pemeliharaan, pengembangan, dan modernisasi fasilitas e-POS pada lokasi bandara. 
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 Berhak mendapatkan kepastian penggunaan fasilitas e-POS oleh tenant. 

 Wajib menyediakan fasilitas e-POS. 

 Wajib menjaga kualitas pelayanan, memelihara dan memperbaiki gangguan 

perangkat fasilitas e-POS di bandara. 

 Wajib membayar bagian pendapatan Terlapor I. 

 Wajib menindaklajuti hasil evaluasi kepuasan pelanggan di bandara yang 

dilaksanakan oleh Terlapor I. 

 Wajib menyediakan tenaga teknisi yang bertugas selama 24 jam dalam sehari dan 

segera mengadakan perbaikan apabila terjadi gangguan pada jaringan fasilitas e-

POS di Bandara 

 

43.3.17 Pada tanggal 18 Juli 2011, Terlapor I mengeluarkan Edaran Tentang 

Kewajiban Penggunaan dan Biaya Fasilitas Electronic Point of Sales 

(e-POS), dimana para Mitra Usaha diwajibkan untuk menggunakan 

fasilitas Electronic Point of Sales (e-POS) sebagai alat monitoring 

realisasi pendapatan usaha di tiap lokasi di Bandara Soekarno-Hatta 

dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.350.000,- per-unit per-bulan 

(belum termasuk PPN) yang akan ditagihkan kepada para Mitra 

Usaha oleh Terlapor II; -------------------------------------------------------  

43.4 Mengenai Inisiatif Implementasi ePOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta 

43.4.1 Berdasarkan keterangan Terlapor II diperoleh fakta sebagai berikut: -  

7 Pertanyaan  

Majelis 

Bagaimana anda dapat bekerja sama dengan AP II? 

 Jawaban Awalnya AP II membutuhkan sistem informasi tentang 

transaksi para tenant. Hal ini merupakan inisiatif AP II....  

 

43 Pertanyaan  

Investigator 

Karena sistem ini inisiatif AP II, faktor apakah yang 

mendorong AP II untuk bersinergi dengan Terlapor II? 

 Jawaban Alasannya saya tidak tahu, kami ditawarkan dan kami 

melaksanakannya.  

43.4.2 Atas dasar keterangan tersebut maka diketahui bahwa inisiatif 

implementasi ePOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta adalah berasal 

dari Terlapor I. Fakta tersebut diperkuat dengan latar belakang 

persetujuan implementasi ePOS sebagai berikut; ------------------------  

43.4.2.1 Surat Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Terlapor 

I; ---------------------------------------------------------------------  
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43.4.2.1.1. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 

bahwa pada tanggal 7 Januari 2011, Direktur 

Utama Terlapor I meminta persetujuan kepada 

Dewan Komisaris Terlapor I terkait dengan 

kerja sama pengoperasian ePOS di Bandar 

Udara Soekarno-Hatta dengan Terlapor II; -----  

43.4.2.2 Surat Persetujuan Dewan Komisaris Terlapor I; -------------  

43.4.2.2.1. Atas permohonan Direksi Terlapor I tersebut, 

Dewan Komisaris Terlapor I memberikan 

persetujuan kerja sama pengoperasian ePOS di 

Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan 

Terlapor II; ------------------------------------------  

43.5 Mengenai Perjanjian Konsesi Usaha dan Sewa-Menyewa Ruangan di Bandar 

Udara Soekarno-Hatta; ------------------------------------------------------------------  

43.5.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa hubungan sewa-menyewa 

ruangan di Bandar Udara Soekarno-Hatta dapat dilakukan dengan 2 

(dua) cara; ----------------------------------------------------------------------  

43.5.1.1 Langsung dengan Terlapor I; -----------------------------------  

Penyewaan ruangan di Bandar Udara Soekarno-Hatta 

secara langsung dengan pihak Terlapor I dilakukan oleh 

perusahaan yang berminat akan membuka outlet melalui 

beberapa tahapan mulai dari membuat permohonan atau 

penawaran berminat atas tempat/outlet di Bandar Udara 

Soekarno-Hatta kepada Terlapor I dan apabila mendapat 

persetujuan maka akan dilanjutkan dengan penandatangan 

perjanjian yang antara lain berisi sebagai berikut: -----------  

43.5.1.1.1. Pokok Perjanjian, dimana dalam pokok 

perjanjian tersebut pada prinsipnya diatur 

mengenai pemberian persetujuan oleh Terlapor 

I kepada pihak kedua (penyewa ruangan) 

untuk melakukan kegiatan usaha dengan 

membayar konsesi usaha, menyewakan 
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ruangan serta penempatan papan nama di 

Bandar Udara Soekarno-Hatta; -------------------  

43.5.1.1.2. Konsesi Usaha dan Cara Pembayaran, dimana 

dalam konsesi usaha dan cara pembayaran 

diatur mengenai kewajiban penyewa terkait 

dengan ePOS sebagai berikut: --------------------  

 

 ..... 

(5) PIHAK KEDUA (Perusahaan Penyewa) diwajibkan mengadakan catatan yang benar 

dan jelas mengenai pendapatannya dan wajib menginput ke program ePOS serta ...... 

 ...... 

43.5.1.1.3. Hak dan Kewajiban, dimana dalam hak dan 

kewajiban perusahaan penyewa ruangan di 

Bandar Udara Soekarno-Hatta dicantumkan 

kewajiban terkait dengan penyediaan peralatan 

program ePOS sebagai berikut: ------------------  

 

PIHAK KEDUA (Perusahaan Penyewa) berkewajiban: 

..... 

c. bersedia menyediakan peralatan pendukung program ePOS (electronic Point of Sales). 

 ...... 

 

43.5.1.2 Tidak Langsung / Melalui Pihak Ketiga ; ---------------------  

Penyewaan ruangan di Bandar Udara Soekarno-Hatta 

melalui pihak ketiga ini dilakukan dengan pihak ketiga 

yang telah memperoleh ijin dari Terlapor I untuk 

melakukan kerjasama (penyewaan) dengan perusahaan 

penyewa yang akan menggunakan outlet tersebut untuk 

melakukan kegiatan usaha di Bandar Udara Soekarno-

Hatta, dengan didasarkan perjanjian yang antara lain berisi 

ketentuan mengenai penggunaan e-POS sebagai berikut: --  

 

Pasal 7 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (Perusahaan Penyewa) 

........ 

Kewajiban PIHAK KEDUA ((Perusahaan Penyewa) 

........ 
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10. Mengadakan pembukuan/catatan-catatan yang jelas dan benar mengenai hasil Penjualn 

Kotor dan melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA (Pihak Ketiga yang 

diberi ijin oleh Terlapor I untuk menyewakan) selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) 

bulan berikutnya dan/atau melalui komputer khusus yang dihubungkan ke komputer 

PIHAK PERTAMA atau PT (Persero) Angkasa Pura II secara online (SCRIL/ePOS) 

Kewajiban PIHAK KEDUA ((Perusahaan Penyewa) untuk memasang SCROL/ePOS 

dan melaporkan pembukuan/catatan-catatan melalui SCROL/ePOS akan timbul apabila 

sistem SCROL/ePOS diberlakukan oleh PT (Persero) Angkasa Pura II. 

 ....... 

 

43.5.2 Berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Terlapor I diperoleh 

fakta sebagai berikut: ---------------------------------------------------------  

94 Pertanyaan  

Investigator 

Apakah sama atau berbeda antara 1 tenant dengan tenant 

yang lain dalam penerapan perjanjian dengan AP 2? 

 Jawaban Mengenai penerapan ePOS akan berlaku sama semua 

sehingga seluruh tenant yang ada di AP 2 akan kami 

pasangkan ePOS tersebut. 

Dalam penerapan ePOS semua klausul mengenai ePOS 

sudah sama semua untuk nantinya apabila seluruh tenant 

yang dipasang ePOS akan sama khusus di klausul ePOS 

saja. 

 

43.5.3 Atas dasar alat bukti tersebut diperoleh fakta adanya kesamaan 

pemberlakuan atau kebijakan penerapan terhadap seluruh tenant 

yang menyewa ruangan di Bandar Udara Soekarno-Hatta untuk 

menggunakan sistem ePOS; -------------------------------------------------  

43.6 Penyediaan Jaringan Telekomunikasi di Bandara Soekarno-Hatta; --------------  

43.6.1 Secara historis eksistensi jaringan telekomunikasi Terlapor II 

(khususnya jaringan telekomunikasi berbasis kabel) telah dibangun 

seiring dengan pembangunan dan pemoperasian Bandara Udara 

Soekarno-Hatta yaitu sekitar tahun 1985. Fakta tersebut berdampak 

pada struktur pasar penyedia jaringan telekomunikasi berbasis kabel 

di Bandar Udara Soekarno-Hatta hingga saat ini dimana secara 

faktual, perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi berbasis kabel 

yang menguasai pasar  di Bandar Udara Soekarno-Hatta hanya 

Terlapor II saja; ----------------------------------------------------------------  

43.6.2 Berdasarkan informasi dari operator telekomunikasi memang 

terdapat jaringan telekomunikasi selain berbasis kabel yang 
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digunakan oleh operator telekomunikasi dalam memberikan layanan 

kepada pelanggannya. Akan tetapi karena jaringan tersebut berbasis 

nirkabel tentu memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas maupun 

kualitas sehingga berkeinginan juga untuk membuat jaringan 

telekomunikasi berbasis kabel (dalam hal ini “fiber optic”) 

mengingat kebutuhan pelanggan yang meningkat; -----------------------  

43.6.3 Bahkan berkaitan dengan keinginan untuk membangun jaringan 

telekomunikasi berbasis kabel serat optik tersebut maka PT 

Aplikanusa Lintasarta mengajukan permohonan kepada Terlapor I 

untuk melakukan penarikan serat optik di wilayah Bandara 

Soekarno-Hatta (lokasi BUISH). Akan tetapi permohonan tersebut 

tidak pernah direspon atau ditindaklajuti oleh Terlapor I (Pesero) 

sehingga guna memenuhi kebutuhan pelanggannya, PT Aplikanusa 

Lintasarta terpaksa harus menyewa serat optik ke TERLAPOR II; ---  

43.6.4 Bahwa selain itu, hambatan penyediaan jaringan telekomunikasi 

berbasis kabel di Bandara Soekarno-Hatta juga dialami oleh PT First 

Media dan/atau PT Link Net dimana permohonan penarikan jaringan 

telekomunikasi berbasis kabel yang diajukan ke Terlapor I tidak 

disetujui bahkan untuk jaringan layanan TV Berbayar dan Internet di 

Perumahan Dinas Terlapor I dihentikan atau diputus secara sepihak 

oleh Terlapor I. Fakta tersebut didasarkan pada alat bukti berikut: ----  

43.6.4.1 Tanggal 8 Juli 2011, PT First Media, Tbk mengajukan 

permohonan pembangunan jaringan TV Kabel dan 

Internet di wilayah Bandar Udara Soekarno-Hatta kepada 

Terlapor I; ----------------------------------------------------------  

43.6.4.2 Tanggal 5 Agustus 2011, Terlapor I melalui Senior 

General Manager (Sudaryanto) memberikan persetujuan 

atau mengijinkan pembangunan jaringan TV Kabel dan 

Internet di wilayah Bandar Udara Soekarno-Hatta; ---------  

43.6.4.3 Tanggal 26 Oktober 2011, Terlapor I melalui Senior 

General Manager, Airport Facility Engireering Senior 

Manager (Urip Hermanus/Operation OT Manager) 
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menyampaikan pemberitahuan kepada Ketua RW 07 

Komplek Perumahan PAP II agar membantu terealisasinya 

pekerjaan pembangunan jaringan TV Kabel dan Internet di 

wilayah Bandar Udara Soekarno-Hatta; -----------------------  

43.6.4.4 Tanggal 02 Juli 2012, Terlapor I memberitahukan telah 

dilakukannya pemutusan jaringan TV Kabel dan Internet 

milik PT First Media, Tbk; --------------------------------------  

43.7 Layanan ePOS merupakan Kebutuhan Mendesak Terlapor I (“....dan bukan 

merupakan kebutuhan tenant”) --------------------------------------------------------  

43.7.1 Bahwa urgensi pemberlakuan layanan ePOS di Bandar Udara 

Soekarno-Hatta sebenarnya merupakan kebutuhan Terlapor I terkait 

dengan ketidakpercayaan pihaknya terhadap laporan transaksi yang 

dilakukan para tenant dengan para konsumennya. Hal tersebut 

dibuktikan dengan; ------------------------------------------------------------  

43.7.1.1 Keterangan TERLAPOR II (vide, Keterangan Sdr. G. 

Adhi Wibawa (Senior Enterprise Account Manager 

TERLAPOR II) selaku Kuasa Direksi TERLAPOR II 

dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 12 Maret 2014); ----  

7 Pertanyaan  

Majelis 

Bagaimana anda dapat bekerja sama dengan AP II? 

 Jawaban Awalnya AP II membutuhkan sistem informasi tentang 

transaksi para tenant. Hal ini merupakan inisiatif AP II....  

…… 

43 Pertanyaan  

Investigator 

Karena sistem ini inisiatif AP II, faktor apakah yang 

mendorong AP II untuk bersinergi dengan Terlapor II? 

 Jawaban Alasannya saya tidak tahu, kami ditawarkan dan kami 

melaksanakannya.  

 

Note: 

Latar belakang implementasi ePOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta 

tersebut pada awalnya merupakan inisiatif Terlapor I untuk memonitor 

transaksi tenant 

43.7.2 Surat Direksi Terlapor I Nomor: 15.03/00/01/2011/011 tanggal 7 

Januari 2011 perihal Kerjasama Pengoperasian e-POS di Bandar 

Udara Soekarno-Hatta; -------------------------------------------------------  
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43.7.2.1 Bahwa dalam surat tersebut disebutkan adanya latar 

belakang implementasi ePOS di Bandar Udara Soekarno-

Hatta adalah untuk menciptakan transparansi pelaporan 

total omzet mitra usaha yang sesungguhnya; -----------------  

43.7.2.2 Hal tersebut terbukti dari redaksional surat tersebut yang 

pada pokoknya menyebutkan: ----------------------------------  

 

...... 

2. Dalam rangka menindaklanjuti sinergi BUMN dengan PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk (Terlapor II) dalam bentuk rencana kerjasama aplikasi 

ePOS di BSH, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Bahwa tujuan utama dari pemasangan perangkat aplikasi ePOS ini adalah 

menciptakan transparansi pelaporan total omzet mitra usaha yang 

sesungguhnya sebagai dasar penyesuaian besaran Minimum Omzet 

Bruto 

....... 

 

43.7.3 Surat Dewan Komisaris Terlapor I Nomor: DKOM.017/KS.008/AP 

II-2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal Kerjasama Pengoperasian 

ePOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta; -----------------------------------  

43.7.3.1 Bahwa dalam surat tersebut disebutkan mengenai 

persetujuan atas permohonan Direksi Terlapor I dengan 

menyatakan: 

 

...... 

1. Menunjuk Surat Direktur Utama Nomor: 15.03/00/01/2011/011 tanggal 7 

Januari 2011...., bersama ini disampaikan bahwa Dewan Komisaris pada 

prinsipnya dapat menyetujui kerjasama dimaksud dengan catatan sebagai 

berikut: 

a. Pelaksanaan kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal 

bagi perusahaan. 

b. Ruang lingkup pelaksanaan kerjasama dimaksud yaitu penyediaan jasa 

layanan ePOS. 

c. Pelaksanaan kerjasama dimaksud dalam rangka menciptakan transparansi 

pelaporan total omzet mitra usaha yang sesungguhnya sebagai dasar 

penyesuaian besaran Minimum Omzet Bruto 

....... 

43.7.4 Dokumen Pengumuman Peluang Kerjasama Pengembangan Layanan 

Sistem Informasi dan Telekomunikasi untuk Fasilitas ePOS di 
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Bandar Udara Soekarno-Hatta (tanggal 27 Agustus 2010 – 22 

September 2010); --------------------------------------------------------------  

43.7.4.1 Bahwa dalam pengumuman tersebut dinyatakan secara 

jelas sebagai berikut; ---------------------------------------------  

“Terlapor I selaku BUMN bermaksud menawarkan 

peluang kerjasama pengembangan layanan sistem 

informasi dan telekomunikasi untuk fasilitas monitoring 

transaksi penjualan mitra usaha di terminal penumpang 

Bandara Soekarno-Hatta berupa ePOS” ---------------------  

Atas dasar hal tersebut terbukti bahwa sejak awal 

implementasi ePOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta 

dilakukan dalam rangka upaya monitoring transaksi 

penjualan mitra usaha; -------------------------------------------  

Dengan demikian atas dasar bukti-bukti tersebut sangat 

jelas bahwa latar belakang implementasi layanan ePOS di 

Bandar Udara Soekarno-Hatta adalah demi memenuhi 

kebutuhan Terlapor I dalam rangka memonitor transaksi 

penjualan yang dilakukan oleh para tenant dengan 

konsumennya di Bandar Udara Soekarno-Hatta; ------------  

43.8 Terlapor I Mengalihkan Tanggung Jawab Pembiayaan Kepada para Tenant 

secara Keseluruhan (“....bahkan Terlapor I justru mengambil kesempatan 

untuk mengambil margin keuntungan”); ---------------------------------------------  

43.8.1 Berdasarkan alat bukti diperoleh fakta bahwa biaya investasi 

implementasi layanan ePOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta 

ternyata ditanggung sepenuhnya oleh tenant di Bandar Udara 

Soekarno-Hatta yang menggunakan layanan ePOS. Hal tersebut 

didasarkan pada bukti sebagai berikut; -------------------------------------  

43.8.1.1 Proposal Layanan ePOS untuk Terlapor I; --------------------  

Berdasarkan proposal yang disampaikan TERLAPOR II 

kepada Terlapor I diketahui bahwa harga layanan ePOS ke 

tenant adalah sebesar Rp. 1.350.000,- per-terminal client 

dengan pembagian revenue sebagai berikut: -----------------  
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a TERLAPOR II : Rp. 1.200.000,- 

b Terlapor I : Rp.    150.000,- 

 

43.8.1.2 Berita Acara Negosiasi Kerjasama Penyediaan Layanan 

ePOS di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 19 November 

2010 -----------------------------------------------------------------  

Berdasarkan dokumen berita acara negosiasi tersebut 

diketahui hasil negosiasi antara Terlapor I dengan 

TERLAPOR II terkait dengan aspek komersial dengan 

hasil antara lain: ---------------------------------------------------  

 

1. Terlapor I dan TERLAPOR II melakukan negosiasi aspek komersial atas 

kerjasama penyediaan layanan ePOS di Bandara Soekarno-Hatta dengan 

hasil sebagai berikut: 

............. 

g. Pengenaan tarif layanan ePOS kepada tenant/mitra usaha sebesar               

Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per unit per 

bulan, belum termasuk PPN 

h. Tarif layanan ePOS sebagaimana butir g tersebut terdiri dari komponen 

biaya investasi dan operasional sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima 

puluh ribu rupiah) per unit per bulan dan profit sebesar Rp. 300.000,- 

(tiga ratus ribu rupiah) per unit per bulan. (keterangan dengan pembagian           

Rp. 50.000,- untuk TERLAPOR II dan Rp. 250.000,- untuk Terlapor I) 

............. 

m. TERLAPOR I akan mengeluarkan surat yang memberikan otoritas 

kepada            TERLAPOR II untuk melakukan proses penagihan kepada 

para tenant/mitra usaha. 

............... 

 

43.8.1.3 Dokumen Justifikasi Kerja Sama Pengembangan Sistem 

Layanan ePOS di Bandara Soekarno-Hatta denga 

TERLAPOR II tanggal 5 Februari 2011 ----------------------  

Berdasarkan bukti dokumen tersebut diketahui justifikasi 

dari aspek komersial/keuangan yang menyatakan: ----------  

 

.............. 

C.  Aspek Komersial/Keuangan 

1) Kerjasama telah mempertimbangkan bahwa TERLAPOR I tidak perlu 

melakukan investasi penyediaan fasilitas ePOS sebesar Rp. 8,2 Milyar 

untuk 400 unit terminal client ePOS. ....... 
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2) Dari kerjasama tersebut, TERLAPOR I memperoleh pendapatan sebesar 

Rp. 250.000,-/unit/bulan atau sebesar Rp. 1.200.000,-/tahun untuk 400 

unit. 

............... 

43.8.1.4 Dokumen Perjanjian Kerja Sama “Penyediaan Layanan 

ePOS di Bandara Soekarno-Hatta; -----------------------------  

Berdasarkan perjanjian tersebut diketahui bahwa terdapat 

pembagian pendapatan atas implementasi ePOS di Bandar 

Udara Soekarno-Hatta dengan menyepakati sebagai 

berikut; -------------------------------------------------------------  

 

Pasal 6 

PEMBAGIAN PENDAPATAN PENYEDIAAN LAYANAN ePOS 

 

(1) Tarif layanan ePOS kepada mitra usaha atas penggunaan fasilitas layanan 

ePOS sebesar Rp. 1.350.000,-/unit/bulan belum termasuk PPN 

(2) Bagian TERLAPOR I atas tarif layanan tersebut pada ayat (1) Pasal ini 

sebesar Rp. 250.000,-/unit/bulan. 

(3) .............. 
 

43.8.2 Dengan demikian atas dasar bukti-bukti tersebut sangat jelas bahwa 

sebenarnya layanan ePOS merupakan kebutuhan Terlapor I namun 

pembiayaan atau investasinya sepenuhnya dibebankan kepada 

tenant, bahkan terbukti fakta yang lebih memprihatinkan bahwa 

selain mengalihkan beban biaya investasi, Terlapor I justru 

mengambil keuntungan sebesar Rp. 250.000,-/unit/bulan atas 

layanan ePOS tersebut; -------------------------------------------------------  

43.9 Sejak awal Terlapor I Menginginkan TERLAPOR II untuk Menjadi Penyedia 

Jasa Layanan ePOS di Bandara Soekarno-Hatta (“....dan tidak berniat 

mencari alternatif penyedia jasa lain selain TERLAPOR II”); -------------------  

43.9.1 Bahwa meskipun pada tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan 22 

September 2010, Terlapor I telah mengumumkan peluang kerja sama 

untuk Fasilitas ePOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta namun secara 

faktual sejak awal hanya menginginkan TERLAPOR II yang 

menjadi penyedia jasa layanan ePOS tersebut. Hal tersebut 

didasarkan pada bukti-bukti sebagai berikut; -----------------------------  
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43.9.1.1 Dokumen Justifikasi Kerja Sama Pengembangan Sistem 

Layanan ePOS di Bandara Soekarno-Hatta denga 

TERLAPOR II tanggal 5 Februari 2011; ----------------------  

Berdasarkan dokumen justifikasi tersebut diketahui bahwa 

terdapat kendala waktu dan anggaran untuk melakukan 

tender pekerjaan pengadaan dan pemasangan ePOS 

sebagaimana dinyatakan berikut: 

 

.............. 

B.  Aspek Teknis-Operasional 

1) ....... 
2) ....... 
3) Kerjasama telah mempertimbangkan Nota Dinas Head of RPIT Nomor: 

PIT.03.06/00/03/2009 tanggal 3 Maret 2009 yang menyebutkan kendala 

waktu jika pekerjaan pengadaan dan pemasangan ePOS/CROL di Terminal 

3 BSH dilakukan melalui proses tender serta kendala anggaran (tidak 

dianggarkan dalam RKAP 2009), dengan demikian maka pengadaan 

perangkat CROL di terminal 3 dapat dikerjasamakan dengan Terlapor II. 

............... 

 

43.9.1.2 Keterangan PT Indosat (vide, Keterangan Sdr. Titah 

Yusanto K selaku Kuasa Direksi PT Indosat, Tbk dalam 

Sidang Majelis Komisi tanggal 25 Februari 2014); ----------  

Bahwa PT Indosat, Tbk telah memberikan keterangan 

sebagai saksi antara lain sebagai berikut: 

23 Pertanyaan 

Terlapor I 

Anda menyediakan jasa sistem e-POS? 

Jawaban Kami tidak pernah diundang untuk pengadaan jaringan e-

POS tersebut. Biasanya seperti itu kami diundang untuk 

melakukan tender dan apabila ada undangan baru kami buat 

sistem tersebut. 

24 Pertanyaan 

Terlapor I 

Untuk e-POS anda pernah menjalankan kepada klien anda 

lainnya? 

Jawaban Kita tidak tahu, untuk e-POS kami baru tahu pada saat ada 

persidangan ini. 
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25 Pertanyaan 

Terlapor I 

Untuk kasus ini ada 2 permasalahan dimana pengadaan 

jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS, oleh 

karena itu saya tanyakan mengenai e-POS ini, bagaimana 

menurut bapak? 

Jawaban Kalau diminta bisa kami buatkan, namun untuk hal ini kami 

tidak diundang. 

…… 

30 Pertanyaan 

Investigator 

Untuk penegasan, tadi yang dimaksud e-POS adalah 

elektronik Point Of Sales, apakah Indosat belum pernah 

punya pengalaman untuk jasa tersebut? 

Jawaban Belum pernah sama sekali, namun untuk aplikasi e-

Procurement kami sudah punya pengalaman namun kami 

menggunakan pihak ketiga yang memang membuat hal-hal 

seperti itu. Kami selalu punya partner untuk membuat 

sebuah aplikasi lainnya dan bukan kami sendiri yang 

membuat aplikasi tersebut. 

31 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Tender e-POS tahu? 

Jawaban Kami tidak tahu. 

32 Pertanyaan 

Majelis 

Komisi 

Anda tidak pernah diundang untuk melakukan Tender e-

POS walaupun anda rekanan yang dikualifikasi oleh AP2? 

Jawaban Kami tidak tahu tersebut. Tambahan sedikit kami tidak 

membuat sendiri aplikasi yang dibutuhkan apabila diminta 

oleh klien. 

Fakta ini merupakan kejanggalan dimana PT Indosat, Tbk 

yang merupakan penyedia jasa telekomunikasi untuk 

Terlapor I sama sekali tidak mengetahui dan tidak 

diundang oleh Terlapor I untuk pengembangan layanan 

ePOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta; ----------------------  

43.9.1.3 Terlapor II telah memasang sistem ePOS di Bandar Udara 

Soekarno-Hatta jauh sebelum diumumkan melalui website 

; ----------------------------------------------------------------------  

43.9.1.3.1. Pada tanggal 13 Maret 2009, Terlapor I  dan 

Terlapor II menandatangani kesepakatan 

bersama dalam rangka menindaklanjuti nota 
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kesepahaman dengan mengadakan free trial 

jasa e-business berupa layanan “online Point 

of Sales” di Terminal 3 Pier 1 Bandara 

Soekarno-Hatta; ------------------------------------  

43.9.1.3.2. Pada tanggal 21 Januari 2010, Terlapor I 

menyelenggarakan sosialisasi dan soft 

lounching fasilitas e-POS yang dihadiri oleh 

para mitra usaha di Bandar Udara Soekarno-

Hatta. Acara tersebut dipimpin oleh Direktur 

Komersial dan Pengembangan Usaha yang 

menjelaskan kebijakan Terlapor I tentang 

aplikasi ePOS di seluruh outlet mitra usaha 

dan jadwal rencana pemasangan yang akan 

dilaksanakan oleh Tim Teknis Terlapor I – 

TERLAPOR II; -------------------------------------  

43.9.1.3.3. Pada tanggal 23 Agustus 2010, VP Property 

and Subsidiary Business Development 

Terlapor I menyampaikan permohonan kepada 

Corporate Secretary Terlapor I terkait 

pemasangan informasi peluang usaha di 

website Terlapor I; ---------------------------------  

43.9.1.3.4. Pada tanggal 22 Agustus 2010 – 27 September 

2010,  Terlapor I mengumumkan melalui 

website perusahaan terkait peluang kerja sama;  

43.9.2 Atas dasar fakta tersebut sangat jelas bahwa secara faktual, sistem 

ePOS di Bandar Udara Soekarno-Hatta sebenarnya telah 

dilaksanakan oleh Terlapor II dan akan dikembangkan oleh Terlapor 

II sehingga pengumuman tersebut hanya merupakan formalitas saja 

karena secara faktual berdasarkan bukti yang ada, Terlapor I tidak 

secara serius mencari perusahaan-perusahaan yang berminat selain 

Terlapor II. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta dan analisis 

sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------  
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43.9.2.1 Angkasa Pura II (Persero) sengaja tidak memberikan 

penawaran atau undangan kepada operator telekomunikasi 

yang existing berkerja di wilayah Bandar Udara Soekarno-

Hatta (seperti PT Indosat, Tbk, PT Aplikanusa Lintasarta) 

atau operator-operator telekomunikasi lain yang 

terkemuka; ---------------------------------------------------------  

43.9.2.2 Bahkan fakta tersebut diperkuat dengan pendapat terkait 

aspek Teknis-Operasional pada Dokumen Justifikasi Kerja 

Sama Pengembangan Sistem Layanan ePOS di Bandara 

Soekarno-Hatta denga TERLAPOR II tanggal 5 Februari 

2011 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut; ---  

“ ...... kendala waktu jika pekerjaan pengadaan dan 

pemasangan ePOS/CROL di Terminal 3 BSH dilakukan 

melalui proses tender serta kendala anggaran (tidak 

dianggarkan dalam RKAP 2009), dengan demikian maka 

pengadaan perangkat CROL di terminal 3 dapat 

dikerjasamakan dengan Terlapor II” ---------------------------  

44. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang 

pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T5):  -------------------------  

44.1  Bahwa Terlapor I telah melakukan kegiatan pengelolaan Bandar udara yaitu 

dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan penyedia 

jaringan telekomunikasi berbasis kabel fiber optic yang diusahakan secara 

komersial yaitu; 

a. Perjanjian konsesi Usaha dan pemanfaatan lahan penempatan 

jaringan fiber optic no PJJ.15.02.01/01/10/2012/617 tanggal 9 

Oktober 2012 antara Terlapor I dengan PT Indosat Tbk; 

b. Perjanjian konsesi usaha, sewa menyewa ruangan dan pemanfaatan 

tanah di bandara soekarno hatta nomor PJJ.15.02.01/01/09/2012/519 

tanggal 4 September 2012 antara Terlapor I dengan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk; 

44.2 Bahwa terdapat fakta Tenant/Penyewa/Outlet yang melakukan kegiatan usaha 

dilingkungan BSH telah mencapai 600/900 Tenant/Penyewa/Outlet, oleh 
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karena itu sangatlah sulit bagi Terlapor I untuk memperoleh data yang valid 

dan transportasi dari para tenant/penyewa/outlet tersebut diperlukan 

tekonologi informasi yang dapat menunjang kebutuhan Terlapor I untuk 

mengelola perusahaannya; --------------------------------------------------------------  

44.3 Bahwa sesuai keterangan ahli yang dihadirkan oleh Terlapor I Bapak Israful 

Hayat, (Kepala Biro Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara Kementerian Perhubungan RI) dalam fakta persidangan yang 

menyatakan bahwa, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

penerbangan Terlapor I sebagai salah satu Badan Usaha Bandar Udara yang 

ditunjuk oleh Negara memiliki kewenangan untuk mengusahakan Bandar 

udara yang berada di wilayah penugasannya; ---------------------------------------  

44.4 Terlapor I dalam menyediakan pelayanan kebandarudaraan dilaksanakan 

berdasarkan konsesi sebagaimana diatur dalam UU no 1/2009 tentang 

penerbangan Pasal 235 berbunyi sebagai berikut”(1) pelayanan jasa 

kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh badan usaha Bandar udara 

diselenggarakan berdasarkan konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undanganan diberikan oleh Menteri dan 

dituangkan dalam perjanjian, (2) hasil konsesi dan/atau bentuk lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Negara sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; ----------------------------------------------  

44.5 Ditinjau dari ketentuan di atas dan fakta dilapangan, Terlapor I dalam 

memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan dilakukan dengan cara konsesi 

dan sewa ruangan dengan mengadakan perjanjian konsesi dan sewa ruang 

usaha baik untuk fiber optic maupun untuk penempatan antenna di setiap 

Terminal di BSH dengan mitra usaha/pengguna jasa yaitu: 

a. Perjanjian konesensi usaha dan pemanfaatan lahan penempatan 

jaringan fiber optic no. PJJ.15.02.01/10/2012/617 tanggal 9 Oktober 

2012 antara Terlapor I (Persero dengan PT Indosat Tbk; ---------------  

b. Perjanjian konsesi usaha, sewa lahan dan penempatan antenna di 

Bandara soekarno hatta nomor PJJ.15.03/01/12/2011/957 tanggal 19 

Desember 2011 antara Terlapor I dengan PT Indosat Tbk; -------------  
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c. Perjanjian sewa menyewa ruangan dan penempatan antenna nomor 

PJJ.15.02.01/01/07/2013/328 tanggal 15 Juli 2013 antara Terlapor I 

dengan PT Bakrie Telecom Tbk; -------------------------------------------  

d. Perjanjian Konsesi Usaha dan sewa penempatan antenna di bandara 

soekarno hatta Nomor PJJ.15.02.01/01/06/2013/250 tanggal 4 Juni 

2013 antara Terlapor I dengan PT Hutchison 3 Indonesia; -------------  

e. Perjanjian Konsesi Usaha, sewa menyewa ruangan dan pemanfaatan 

tanah di Bandara Soekarno Hatta Nomor 

PJJ.15.02.01/01/09/2012/519 tanggal 4 September 2012 antara 

Terlapor I dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk; ------------------  

f. Perjanjian Konsesi Usaha, Sewa Menyewa Ruangan, Lahan dan 

Penempatan Antena Nomor PJJ.15.03/01/12/2010 665 tanggal 13 

Desember 2010 antara Terlapor I dengan Terlapor IIunikasi Selular 

(Terlapor IIsel); ----------------------------------------------------------------  

g. Addendum I Terhadap Perjanjian Konsesi Usaha dan Sewa 

Menyewa Ruangan, Lahan, dan penempatan antenna nomor 

AR.02130233, PJJ.15.02.01/01/04/2013/069 antara Terlapor I 

dengan PT Telekomunikasi Selular (Terlapor IIsel); --------------------  

44.6 Terlapor I dituduhkan melakukan Tying in sehingga menurut Terlapor I Tying 

tersebut harus dibuktikan dengan suatu klausula yang menyatakan bahwa 

penyedia jasa menetapkan suatu prasyarat bahwa penyedia jasa menetapkan 

suatu prasyarat bahwa pengguna jasa wajib untuk membeli atau 

menggunakan satu produk tertentu dari satu penyedia jasa saja, sedangkan 

pada kenyataannya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Terlapor I pada 

tanggal 18 Juli 2011 tentang kewajiban penggunaan dan biaya fasilitas e-POS 

dilingkungan BSH didasarkan pada ketentuan Internal Perseroan dan 

merupakan kewenangan Direksi dalam mengelola perseroan sebagaimana 

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT);  

44.7 Ditinjau dari ketentuan diatas merupakan dasar yang cukup beralasan dan 

dibenarkan bagi TERLAPOR I untuk mengeluarkan Surat Edaran karena 

didalam ketentuan internal Perseroan tidak melarang Terlapor I melakukan 
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proses bisnisnya yang dilakukan dengan Konsesi dan kerjasama dan dengan 

pola Kompensasi dalam rangka peningkatan pelayanan dan transparansi 

berusaha;  

44.8 Didalam persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan mendengarkan 

keterangan Terlapor 2 telah terjawab bahwasanya pada saat dibuatnya 

perjanjian antara TERLAPOR I dengan Terlapor II, tidak terdapat klausula 

yang menyebutkan bahwa PT. TERLAPOR II Tbk menuntut pihak AP II 

untuk membeli produk dari TERLAPOR II Tbk dan tidak adanya klausula 

dimana TERLAPOR II Tbk mewajibkan AP II untuk membeli barang dari 

TERLAPOR II Tbk;  

44.9 Bahwa tindakan Terlapor I yaitu mengeluarkan Surat Edaran yang 

mewajibkan pada seluruh Mitra Usaha / Pengguna Jasa untuk menggunakan 

fasilitas e-POS adalah tidak menyalahi ketentuan internalnya dalam rangka 

peningkatan pelayanan dan transparansi berusaha;  

44.10 Usaha/Pengguna Jasa, TERLAPOR  I berwenang untuk menentukan dan 

mengenakan biaya atas penggunaan atau pemanfaatan atau menyewa ruangan 

/ tanah dilingkungan BSH berdasarkan BAB III Pedoman Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha / Bisnis Huruf J tentang Surcharge yang berbunyi sebagai 

berikut; 

a. Surcharge dikenakan terhadap mitra usaha yang menyewa 

ruangan/memanfaatkan tanah di Bandar Udara untuk kegiatan 

usaha/perkantoran pada saat aplikasi baru, dan tidak dikenakan lagi 

pada saat perpanjangan perjanjian; 

b. Surcharge untuk penyewaan ruangan/pemanfaatan tanah yang 

diproses melalui perbandingan, ditetapkan sebesar kesanggupan 

yang diajukan oleh calon mitra usaha pemenang perbandingan 

sebagaimana tercantum dalam surat penawaran; 

c. Surcharge untuk penyewaan ruangan/pemanfaatan tanah yang 

diproses melalui penunjukan langsung ditetapkan sesuai dengan hasil 

negosiasi, minimal 2 ( dua ) bulan sewa ruangan/kompensasi tanah 

belum termasuk pajak; 
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d. Surcharge untuk penempatan antenna sekurang – kurangnya sebesar 

5% ( lima persen ) dari total nilai kontrak kerjasama selama 1 ( satu ) 

tahun belum termasuk pajak; 

e. Surcharge yang ditetapkan lebih kecil dari ketentuan sebagaimana 

tersebut pada angka 3 dapat dipertimbangan apabila terdapat alasan 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara komersial dan didukung 

oleh justifikasi khusus, dan disetujui oleh Direksi; 

f. Surcharge yang telah diterima oleh perusahaan tidak dapat 

dikembalikan atau dikompensasikan dalam bentuk apapun; 

44.11 Bahwa untuk melakukan proses bisnisnya yang dilakukan dengan Konsesi 

dan kerjasama dan dengan pola Kompensasi dalam rangka peningkatan 

pelayanan dan transparansi tersebut, Terlapor I dalam menentukan Struktur 

dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara 

Umum mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.29 Tahun 

1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan 

pada Bandar Udara dan Terlapor I juga telah menggunakan mekanisme 

Penetapan Tarif dan formulasi perhitungan tarif pelayanan jasa 

kebabandarudaraan pada bandar udara yang diselenggarakan oleh badan 

usaha kebandarudaraan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formulasi 

Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kebabandarudaraan Pada Bandar Udara 

Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Kebandarudaraan; --------------------  

44.12 Didalam fakta persidangan pun telah terjawab bahwasanya para tenant yang 

melakukan kegiatan di Bandara Soekarno-Hatta MERASA TIDAK 

KEBERATAN dengan adanya kewajiban untuk memasang e-POS pada 

outletnya, dan membayar jasa atas fasilitas tersebut senilai Rp. 1.350.000,- / 

bulannya. Para tenant JUSTRU MERASAKAN MANFAAT DARI 

ADANYA E-POS tersebut, karena selain owner dapat memantau langsung 

pendapatannya secara langsung lewat media blackberry tanpa harus 

mengontrol langsung ke outlet, implementasi e-POS pun dilengkapi dengan 

fasilitas internet. Dalam fakta persidangan pun terjawab bahwa tidak ada 

sanksi apapun bagi para tenant yang tidak menggunakan e-POS. Bagi tenant 
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yang telah memiliki jaringan serupa e-POS di outletnya pun TIDAK 

DIHARUSKAN MENGGANTI jaringannya tersebut dengan e-POS 

melainkan dibuatkan fasilitas interface agar kebutuhan tenant dan AP II dapat 

sama – sama terpenuhi; -----------------------------------------------------------------  

44.13 Bahwa terkait dengan penggunaan e-POS hanya memberikan manfaat bagi 

Terlapor I secara sepihak dimana memberikan kemudahan bagi Terlapor I 

dalam memonitor transkasi yang dilakukan Mitra Usaha/Pengguna Jasa BSH, 

Terlapor I merasa Keberatan karena kewajiban penggunaan e-POS oleh 

seluruh Mitra Usaha/Penyedia Jasa bertujuan untuk menjamin pendapatan 

hasil dari konsesi dan penyewaan ruangan dilingkungan BSH dan 

penggunaan e-POS tersebut juga memberikan keuntangan kepada para Mitra 

Usaha/Penyedia Jasa yaitu Terkontrolnya Transaksi secara Real time, oleh 

Karena itu tindakan Terlapor I tidak dapat dikategorikan telah terjadi 

pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------------------  

44.14 Bahwa dugaan Terlapor I telam melakukan tindakan penyalahgunaan 

kekuatan Monopoli yaitu dengan cara menciptakan hambatan pada pasar yang 

berkaitan dengan pasar yang dimonopolinya yaitu tidak memberikan 

kesempatan kepada pelaku usaha lain/penyelenggara jaringan 

Telekomunikasi lain untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di BSH, 

atas dugaan diatas Terlapor I keberatan karena: 

1. TERLAPOR I telah mengeluarkan Pengumuman Peluang Kerjasama 

Pengembangan Layanan Sistem Informasi dan Telekomunikasi 

Untuk Fasilitas e-POS di Bandara Soekarno-Hatta yang ditayangkan 

pada media corporate website Terlapor I (www.angkasapura2.co.id) 

selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 27 Agustus-22 September 

2010, yang pada intinya menyatakan Terlapor I membuka peluang 

kerjasama pengembangan layanan Layanan Sistem Informasi dan 

Telekomunikasi Untuk Fasilitas e-POS kepada calon-calon Mitra 

Usaha; 

2. Didalam fakta persidangan pun telah terbukti berdasarkan 

keterangan saksi fakta yang TERLAPOR 1 hadirkan bahwa pada 

saat itu Mitra Usaha yang mengajukan proposal mengenai 

http://www.angkasapura2.co.id/
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implementasi e-POS hanyalah PT. Terlapor II, sehingga 

TERLAPOR 1 berpendapat hanyalah TERLAPOR II Tbk yang 

memiliki sistem seperti yang diperlukan oleh AP II. Namun untuk 

menjunjung trasparansi maka AP II mengeluarkan pengumuman 

dalam websitenya guna memcari pembanding. Akan tetapi hingga 30 

(tiga puluh) hari dari waktu pengumuman tidak ada yang 

mengajukan proposal, maka secara otomatis karena tidak terdapat 

kompetitor lainnya AP II menunjuk TERLAPOR II Tbk untuk 

mengimplementasikan sebuah sistem yang diperlukan oleh AP II; 

3. Dalam fakta persidangan pun berdasarkan keterangan dari Terlapor 2 

bahwa, kerjasama yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura dengan PT. 

Terlapor II merupakan bentuk Sinergi BUMN yang merupakan 

program dari Kementrian BUMN. Hal tersebut pun dikuatkan oleh 

keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Majelis Komisi yaitu Bapak 

Herman Hidayat, (Staff Ahli Bidang Investasi dan Sinergi, 

Kementrian BUMN RI); 

4. Oleh karena itu, dugaan Investigator tentang pelanggaran 

penyalahgunaan kekuatan monopoli  yaitu dengan cara menciptakan 

hambatan pada Pasar yang berkaitan dengan Pasar yang di 

monopolinya yaitu tidak memberikan kesempatan kepada pelaku 

usaha lain/penyelenggara jaringan telekomunikasi lain untuk 

menyediakan jaringan telekomunikasi di BSH, sangatlah 

bertentangan dengan fakta – fakta dan tidak berdasar. Selain alasan 

tersebut pada kenyataannya hanya PT. TERLAPOR II Tbk saja yang 

dapat menyediakan layanan e-POS di lingkungan BSH; 

44.15 Bahwa terkait permohonan pemasangan jaringan telekomunikasi berbasis 

Kabel Serat Optik yang diajukan oleh PT First Media (Link Net) kepada 

Terlapor I tidak disetujui dan jaringan layanan TV Berbayar dan Internet di 

perumahan dias Terlapor I dihentikan atau diputus secara sepihak oleh 

Terlapor I, atas pernyataan tersebut Terlapor I melalui saksi akta yang 
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dihadirkan dalam persidangan yakni Bapak M. Yasin selaku Commercial 

Senior Manager AP II, menjelaskan sebagai berikut: 

1. Terhadap Penolakan permohonan penarikan jaringan telekomunikasi 

berbasis kabel optik yang diajukan oleh PT First Media (LINK NET) 

sebagai berikut: 

a. Bahwa PT First Media (LINK NET) bermaksud untuk 

menyediakan pelayanan jasa jaringan TV kabel dan 

internet di wilayah RW 07 Komplek Perumahan Terlapor I 

dengan menggunakan tiang listrik PLN, agar tidak 

menggunakan fasilitas Terlapor I sesuai dengan Surat 

Terlapor i dengan No. BDKM.409/01/10/2011 tanggal 27 

Oktober 2011 Perihal Pembangunan Jaringan TV Kabel 

dan Internet;  

b. Dalam perkembangannya sesuai hasil pengamatan di 

lapangan yang dilakukan oleh unit Komersial dan 

didampingi Unit Airport Facility Engineering, didapati 

bahwa PT First Media Tbk (LINK NET) telah melakukan 

penggalian untuk menanam kabel serat optik di Komplek 

Perumahan TERLAPOR I tanpa pemberitahuan  kepada 

Unit Komersial Terlapor I; 

c. Atas penggalian tersebut Terlapor I mengirimkan surat 

kepada PT First Media Tbk (LINK NET)  perihal 

Pengenaan Tarif Sewa Lahan sebesar Rp 2000,-/m2/bln 

belum termasuk PPn dan untuk itu diminta untuk 

menyiapkan dokumen agar terpenuhi persyaratan legalitas 

sebagai mitra usaha Terlapor I namun tidak ditanggapi 

oleh PT First Media Tbk (LINK NET); 

d. Sehingga pada tanggal 2 Juli 2012 Terlapor I mengirim 

Surat No. 15.03/01/07/2012/005 Perihal Pemberitahuan 

Telah dilakukan Pemutusan Jaringan Internet dan TV 

Kabel Milik First Media dan sekaligus pemberitahuan 

kepada PT First Media Tbk akan dikenakan sanksi hukum 



                                           SALINAN      

        
 

halaman 67 dari 104 

 

 

apabila masih melakukan penyambungan Jaringan 

dimaksud; 

e. Atas surat pemberitahuan tersebut Terlapor I dengan PT 

First Media Tbk (LINK NET)  melakukan negoisasi 

mengenai tarif sewa lahan, dan tarif sewa lahan telah 

disesuaikan oleh Terlapor I sehingga tarif sewa yang 

ditetapkan oleh Terlapor I menjadi Rp 900,-/m2/bln; 

f. Namun PT First Media Tbk mengirimkan surat kepada 

Terlapor I Nomor : 083/LN/NRO-CR/XII/2012 tanggal 14 

Desember 2012 perihal Penonaktifan Jaringan di 

Perumahan Angkasa Pura II yang menyatakan 

berkeberatan untuk membayar sewa dan konsesi karena 

mengingat besarnya investasi tidak sebanding dengan 

revenue; 

2. Pemutusan Jaringan TV kabel dan Jaringan Internet PT First Media 

Tbk (LINK NET) oleh Terlapor I telah diberitahukan sebelumnya 

kepada PT First Media Tbk (LINK NET) melalui surat nomor : 

15.03/01/02/2013/052 tanggal 13 Februari 2013 Perihal 

Pembongkaran Jaringan TV Kabel dan Jaringan Internet di Komplek 

Perumahan Dinas Angkasa Pura II dan pelaksanaan pembongkaran 

dilakukan pada tanggal 14 Februari 2013; 

3. Sesuai dengan penjelasan di atas, bahwa pelayanan TV Kabel dan 

Internet memang dilakukan di wilayah Perumahan Dinas Terlapor I 

adalah wilayah diluar lingkungan BSH, sehingga hal tersebut tidak 

berkaitan dengan unsur-unsur pelanggaran UU No. 5/1999; 

44.16 Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang berdampak persaingan yang 

menyebabkan kerugian bagi konsumen karena akses ke pasar atau tidak 

memiliki pilihan atau kesempatan layanan produk jasa telekomunikasi yang 

lebih kompetitif, atas dugaan di atas, terlapor I sangat keberatan, karena 

dampak persaingan yang merugikan konsumen wajib dibuktikan dan telah 
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terbukti bahwa konsumen dalam hal ini Mitra Usaha/Pengguna Jasa secara 

jelas dan nyata telah mengalami kerugian; -------------------------------------------  

44.17 Bahwa sampai saat ini Terlapor I tidak pernah memperoleh informasi secara 

tertulis dari Mitra Usaha / Pengguna Jasa yang menyatakan bahwa telah 

mengalami kerugian atau terkena dampak dari penggunaan e-POS 

dilingkungan BSH. Bahkan berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan 

berdasarkan keterangan yang didengarkan dari para saksi yang dihadirkan 

oleh Investigator, hingga jalannya persidangan mereka yang menggunakan 

jaringan e-POS tidak merasakan keberatan baik itu dalam pemasangan e-POS 

nya maupun dalam hal iuran per bulan yang dibebankan kepada mereka. 

Kendala hanya terjadi berkaitan dengan masalah teknis, pada saat 

pemasangan. Complaint pun hanya terkait mengenai lambatnya kecepatan 

internet atau kerusakan hardware, itupun oleh PT. TERLAPOR II Tbk 

langsung dilakukan perbaikan dan penggantian bagi hardware yang 

mengalami kerusakan. Sedangkan bagi tenant yang telah memiliki jaringan 

yang serupa oleh pihak penyelenggara diberikan solusi dengan menggunakan 

interface, sehingga alat yang telah terpasang terlebih dahulu masih dapat 

dipergunakan tanpa mengurangi fungsi pengawan yang diharapkan oleh AP 

II. Sedangkan bagi tenant yang tidak ingin menggunakan e-POS hingga detik 

ini tidak terdapat saksi bagi mereka; --------------------------------------------------  

44.18 Bahwa dengan demikian Terlapor I berhak dan berwenang untuk melakukan 

kerjasama kegiatan Komersial terkait dengan fungsi komersial dan 

pengembangan usaha dalam kegiatan komersialnya Terlapor I berhak dan 

berwenang untuk melakukan kerjasama komersial dengan cara kompetisi 

yang sehat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. 

Dalam hal ini terlapor I telah melaksanakan ketentuan dan prosedur yang 

jelas dan transparan dalam melaksanakan kegiatan komersialnya melalui 

konsesi usaha dengan mitra usaha/pengguna jasa; ----------------------------------  

44.19 Bahwa perjanjian antara Terlapor I dengan Terlapor II Tbk untuk fasilitas e-

POS tidak tak terbatas, melainkan memiliki jangka waktu 3 (tiga) tahun. Hal 

ini membuktikan bahwa terbukanya kesempatan bagi penyedia jasa 
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telekomunikasi lainnya untuk mengadakan kerjasama dengan Terlapor I 

terkait dengan fasilitas e-POS; ---------------------------------------------------------  

44.20 Bahwa dalam lingkungan BSH tidak hanya Terlapor II Tbk selaku 

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa dan jaringan 

telekomunikasi yang melakukan kerjasama dengan Terlapor I, Terlapor I juga 

melakukan kerjasama dengan Indosat dalam hal pemanfaatan lahan dan 

penempatan jaringan fiber optic, atau jaringan telekomunikasi yang berbasis 

kabel hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kerjsama antara 

penyedia jasa telekomunikasi untuk menunjang kebutuhan infrastruktur dan 

jaringan telekomunikasi; ----------------------------------------------------------------  

44.21 Bahwa dalam pemberlakuan layanan e-POS Terlapor I telah mengeluarkan 

pengumuman peluang kerjasama pengembangan layanan system informasi 

dan telekomunikasi untuk fasilitas e-POS di Bandara Soekarno Hatta yang 

ditayangkan pada media corporate website Terlapor I 

(www.angkasapura2.co.id) selama 30 (tiga Puluh) hari dari tanggal 27 

Agustus sampai dengan 22 September 2010, yang pada intinya menyatakan 

Terlapor I membuka peluang kerjasama pengembangan layanan system 

informasi dan telekomunikasi untuk fasilitas e-POS kepada calon-calon mitra 

Usaha / Pengguna Jasa, akan tetapi selama jangka waktu tersebut tidak ada 

perusahaan selain Terlapor II Tbk yang menyampaikan Proposal penawaran 

layanan e-POS. hal tersebut secara jelas menggambarkan bahwa Terlapor I 

membuka kesempatan kepada para calon Mitra Usaha/Penyedia Jasa. Hal 

tersebut membuktikan bahwa tidak adanya monopoly abuse oleh Terlapor I 

selaku pengelola Bandara; --------------------------------------------------------------  

44.22 Bahwa pada faktanya jasa pelayanan telekomunikasi e-POS di BSH hanya 

dapat dilakukan oleh Terlapor II Tbk dan tidak ada pelaku usaha lain yang 

dapat menyediakan layanan yang dilakukan oleh PT. TERLAPOR II Tbk. Itu 

terbuti juga didalam fakta persidangan bahwa tidak ada kompetitor lain yang 

memasukan proposal terkait e-POS walaupun telah  dibuka peluang usaha di 

website Terlapor I. Terlapor 1 tidak memberikan sanksi bagi para tenant yang 

tidak menggunakan jaringan e-Pos di outletnya dikarenakan tenant telah 

memiliki sistem point of sales sendiri, bagi para tenant yang ingin memasang 

http://www.angkasapura2.co.id/
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e-POS walaupun sebenarnya telah memiliki jaringan point of sales sendiri 

oleh Terlapor 1 difasilitasi dengan dibuatkan sistem interface, dimana tenant 

masih dapat memenuhi kebutuhan pengawasan ke kantor pusat mereka, dan 

AP II tetap dapat melakukan pengawasan guna transparansi dalam sistem 

penjualan; ---------------------------------------------------------------------------------  

44.23 Bahwa terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d, Terlapor 1 

dapat memberikan bukti bahwa Mitra Usaha yang bekerjasama dengan 

Terlapor 1 dalam hal penyediaan jaringan telekomunikasi baik itu jaringan 

telekomunikasi yang menggunakan kabel maupun yang Nir kabel bukan 

hanya PT. TERLAPOR II Tbk saja, akan tetapi Terlapor I juga melakukan 

kerjasama telekomunikasi dengan PT Indosat Tbk untuk jaringan kabel,  yaitu 

dengan ditandatanganinya perjanjian Nomor PJJ.15.02.01/01/10/2012/617 

tanggal 09 Oktober 2012 Tentang Konsesi Usaha Dan Pemanfaatan Lahan 

Penempatan Jaringan Fiber Optic Di BSH. Sedangkan untuk jaringan yang 

nir kabel terdapat banyak Mitra Usaha lainnya yang bekerjasama dengan 

Terlapor 1 antara lain , Lintas Artha, XL Axiata, Bakrie Telecom, dan yang 

lainnya itu dapat kami buktikan dengan dokumen-dokumen perjanjian antara 

Terlapor 1 dengan Mitra Usaha tersebut; ---------------------------------------------  

44.24 Dalam fakta persidangan pun telah terbukti berdasarkan keterangan yang 

didengarkan dari saksi yang Investigator hadirkan, yaitu PT. Indosat Tbk dan 

PT. Aplikanusa Lintasartha. Bahwasanya PT. Indosat memiliki kerjasama 

dengan Angkasa Pura II mengenai jaringan telekomunikasi berupa fiber optic 

dan yang menyewa pada PT. Indosat Tbk ada sekitar 15 (lima belas) Mitra 

Usaha,  dipergunakan untuk data bukan voice. Kerjasama antar PT Indosat 

dengan Terlapor I telah terbina sejak tahun 2007; ----------------------------------  

44.25 Bahwa berdasarkan keterangan yang didengarkan dari Direktur Bisnis PT. 

Aplikanusa Lintasartha bahwa, antara Terlapor I dengan PT Aplikanusa 

Lintasarta terikat Perjanjian Konsesi Usaha Nomor PJJ.15.03/01/06/2011/379 

tanggal 27 Juni 2011 dengan bentuk kerjasamanya adalah Pemasangan 

Jaringan/Antena di lingkungan BSH dan PT Aplikanusa Lintasarta bersedia 

untuk membayar konsesi usaha kepada Terlapor I. Jadi perjanjian antara 

TERLAPOR I dengan PT. Aplikanusa Lintasarta bukan perjanjian untuk 
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Fiber Optic melainkan pemasangan jaringan Antena untuk ATM - ATM yang 

tersebar di Terminal Bandara Soekarno-Hatta, karena yang disediakan oleh 

PT Aplikanusa Lintasartha hanya sebatas pada jaringan data saja.. Untuk 

memenuhi kebutuhan akan jaringan kabelnya, PT Aplikanusa Lintasartha 

tidak hanya menyewa kepada TERLAPOR II Tbk tetapi juga dengan PT. 

Indosat Tbk;-------------------------------------------------------------------------------  

45. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang 

pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T6):  -------------------------  

45.1 Secara logika karena satu-satunya perjanjian yang dibuat oleh Terlapor I 

dengan Terlapor II adalah Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Layanan 

Electronic Point of Sales (PKS e-pos) dimana dalam pemahaman Terlapor II 

unsur-unsur terjadinya pelanggaran atas Pasal 15 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999 memuat unsur antara lain unsur pelaku usaha, unsur 

pelaku usaha lain, unsur perjanjian, unsur memuat persyaratan bahwa pihak 

yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang 

dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok; --------------------------------------------  

45.2 Bahwa unsur pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf e 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi; ----------------------------------  

45.3 Bahwa berkaitan definisi perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf g 

jo Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Perjanjian 

Kerjasama e-pos memenuhi unsur perjanjian. Namun demikian Terlapor II 

yakin bahwa unsur “memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang 

dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari 

pelaku usaha pemasok” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kaitannya dengan Perjanjian 

Kerjasama e-pos Tidak Terpenuhi mengingat tidak ada satupun pasal, 

ketentuan atau persyaratan baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

mewajibkan pihak Terlapor I harus bersedia membeli barang dan atau jasa 

dari pihak lain Terlapor II atau sebaliknya; ------------------------------------------  

45.4 Bahwa dalam seluruh proses persidangan dimana Investigator menghadirkan 

saksi-saksi guna memberikan keterangan di hadapan Majelis Komisi dibawah 

sumpah, tidak ada satupun keterangan saksi atau alat bukti lain yang 
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membuktikan bahwa dalam Perjanjian Kerjasama e-pos terdapat klausula atau 

pasal dimana Terlapor II mewajibkan Terlapor I untuk membeli barang atau 

jasa lain dari Terlapor II; ----------------------------------------------------------------  

45.5 Bahwa Terlapor II sekali lagi menegaskan Terlapor II sama sekali BUKAN 

PIHAK dalam perjanjian antara Terlapor I dengan para penyewa ruangan di 

Bandara Soekarno Hatta. Oleh karena itu apapun isi perjanjian antara 

Terlapor I dengan pihak penyewa sama sekali tidak ada hubungannya dengan 

Terlapor II. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang secara 

tegas mengatur bahwa perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-

pihak yang membuatnya. Terlapor II bukanlah pihak dalam perjanjian antara 

Terlapor I dengan pihak penyewa dan karenanya perjanjian itu tidak mengikat 

dan tidak berlaku bagi Terlapor II; ----------------------------------------------------  

45.6 Bahwa kalaupun perjanjian yang dirujuk oleh Investigator adalah perjanjian 

pemasangan fasilitas e-pos antara Terlapor II dan tenant dari Terlapor I (hal 

mana sama sekali tidak pernah disinggung atau dibuktikan oleh Investigator 

di muka persidangan) tetap saja isi perjanjian tidak melanggar ketentuan 

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dalam 

perjanjian tersebut tidak ada satupun klausul yang mensyaratkan atau 

mewajibkan tenant tersebut untuk membeli produk lainnya dari Terlapor II; --  

45.7 Bahwa Terlapor II memahami Perjanjian Kerjasama e-pos yang dibuat 

Terlapor I dan Terlapor II adalah suatu perjanjian yang dibuat sebagai bagian 

dari pelaksanaan amanat suatu peraturan perundang-undangan yaitu Menteri 

BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri 

BUMN Nomor Per-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri 

BUMN dikeluarkan untuk mengamanatkan adanya sinergi antar BUMN guna 

mewujudkan sebesar-besarnya manfaat ekonomi bagi negara, yang ujungnya 

akan disalurkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; ------------------  

45.8 Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Investigator yaitu Bapak Herman Hidayat 

selaku Staf Ahli Menteri BUMN menerangkan bahwa tujuan dilakukannya 

sinergi antar BUMN adalah guna mendapatkan efisiensi kerja. Untuk itu 

BUMN diperkenankan untuk melakukan penunjukan langsung dalam 
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pengadaan barang dan jasanya, sepanjang hal itu dilakukan antar BUMN 

guna mewujudkan adanya sinergi antar BUMN dengan tujuan menghasilkan 

efisiesiensi kerja diantara BUMN yang bersinergi tersebut. Terlapor II 

mengajukan proposal bisnisnya kepada Terlapor I adalah dengan semanagat 

bersinergi mengingat Terlapor II memiliki keunggulan kompetitif; -------------  

45.9 Bahwa sebagaimana diungkapkan oleh beberapa saksi di muka persidangan di 

dalam kasus ini Terlapor II selaku perusahaan yang sudah memiliki jaringan 

kabel di kawasan Bandara, memiliki perangkat lunak dan perangkat keras 

serta sumber daya manusia yang terampil, telah menawarkan suatu solusi 

terintegrasi guna membantu pihak Terlapor I dalam memaksimalkan potensi 

pendapatannya lewat program e-pos; -------------------------------------------------  

45.10 Bahwa dalam hal ini, tindakan Terlapor II sepenuhnya sah dan dapat 

dijustifikasi secara ekonomi karena kesiapan teknis yang dimiliki Terlapor II 

akan sangat membantu pihak Terlapor I dalam memaksimalkan 

pendapatannya, yang ujungnya juga akan menghasilkan pendapatan (revenue) 

untuk negara; -----------------------------------------------------------------------------  

45.11 Bahwa dari seluruh proses persidangan tidak ada satupun saksi yang 

memberikan keterangan ataupun adanya alat bukti lain yang membuktikan 

bahwa Terlapor II telah meminta kepada Terlapor I untuk ditunjuk langsung 

sebagai mitra penyedia sarana e-pos. Bahkan Terlapor II telah memberikan 

keterangan di muka persidangan yang konsisten dengan keterangan Saksi 

Wisnu Rahardjo bahwa Terlapor II bahkan telah memberikan layanan uji 

coba terlebih dahulu secara gratis di Bandara Soekarno Hatta untuk 

menunjukkan program e-pos yang dimiliki oleh Terlapor II dan menguji 

apakah Terlapor I memperoleh manfaat yang nyata dari penerapan sistem e-

pos tersebut. Kalaupun Terlapor II diminta untuk mengikuti proses tender 

oleh Terlapor I untuk pengadaan e-pos maka Terlapor II akan selalu siap 

mengikuti apapun metode pengadaan yang dilakukan karena Terlapor II yakin 

akan kualitas dan efisiensi sistem e-pos yang dimilikinya; ------------------------  

45.12 Bahwa dari sudut pandang Terlapor II, proposal yang diajukannya dalam 

rangka mewujudkan sinergi BUMN sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan 

Menteri BUMN dan hal ini tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan 
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oleh Terlapor II terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengingat 

Terlapor II sangat siap untuk mengikuti proses pengadaan apapun yang 

ditentukan oleh Terlapor I; -------------------------------------------------------------  

46. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi 

menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi 

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 2/KMK/Kep/II/2014  tentang 

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 yaitu dalam 

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 

Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 (vide bukti A79); -----------------  

47. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 

Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan 

Komisi Nomor 16/KPPU/Kep/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Penugasan 

Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 (vide bukti A80); ------------------------------------------  

48. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi 

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 35/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 25 Maret 

2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah 

Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013 (vide bukti A80); ----------------------   

49. 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, menganalisa, 

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 07/KPPU-I/2013. Dalam 

melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, 

yaitu:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Tentang Dugaan Pelanggaran dan Obyek Perkara; ---------------------------------------  

2. Tentang Para Terlapor; -----------------------------------------------------------------------  

3. Tentang Pasar Bersangkutan; ----------------------------------------------------------------  

4. Tentang Perjanjian;----------------------------------------------------------------------------  
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5. Tentang Perilaku Diskriminasi; -------------------------------------------------------------  

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 huruf c 

dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------------------------------  

7. Tentang Dampak Persaingan Usaha; -------------------------------------------------------  

8. Tentang Pengecualian; ------------------------------------------------------------------------  

9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ----------------------------  

10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ----------------------------------------------------  

11. Tentang Perhitungan Denda; ----------------------------------------------------------------  

12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------------------------------------------------  

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------------------------  

1. Tentang Dugaan Pelanggaran dan Obyek Perkara; ---------------------------------  

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan 

terdapat bukti pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dengan perincian :  

1.1 untuk pasar bersangkutan berupa jasa penyediaan jaringan telekomunikasi (e-

pos) di Bandar Udara Soekarno Hatta.  Terlapor I yaitu PT Angkasa Pura II 

(Persero) diduga melanggar pasal 15 ayat (2) dengan cara melakukan 

perjanjian konsesi usaha dan sewa menyewa ruang usaha dengan pihak lain 

yaitu para penyewa (di wilayah Bandara Soekarno Hatta dimana pihak 

penyewa yang merupakan penyewa atas ruang usaha diwajibkan juga untuk 

membeli dan/atau membayar layanan e-pos. Terlapor II yaitu PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk dalam perkara ini adalah penyedia layanan e 

pos yang diduga turut serta membantu  memaksakan penggunaan layanan 

pada para penyewa dimaksud ------------------------------------------------------  

1.2 untuk pasar bersangkutan jaringan fiber optic (FO) di wilayah Bandar Udara 

Soekarno Hatta; Terlapor I, Terlapor I diduga melanggar pasal 17 ayat (1) dan 

pasal 19 huruf c dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan cara : 

1.2.1 melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat dengan menciptakan hambatan dan 

membatasi peredaran dan atau penjualan barang jaringan fiber optic 

(FO) di wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta; ----------------------  
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1.2.2 melakukan praktek diskriminasi dengan hanya memberikan 

kesempatan kepada Terlapor II, untuk melakukan perjanjian 

kerjasama dalam penyediaan jaringan telekomunikasi (FO) di 

Bandara Soekarno Hatta; -------------------------------------------------   

 

2. Tentang Para Terlapor; ------------------------------------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: --------  

2.1 Terlapor I, PT Angkasa Pura II (Persero), merupakan badan usaha yang 

berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta 

Pendirian Nomor 03 tanggal 2 Januari 1993 yang dibuat di hadapan Notaris 

Muhani Salim di Jakarta, yang berkedudukan di Gedung 600 Bandara 

Soekarno Hatta, Tangerang, Banten dan melakukan kegiatan usaha antara 

lain di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan bandar udara di Indonesia 

yang salah satunya adalah Bandara Soekarno Hatta; ---------------------------  

2.2 Terlapor II, PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk, merupakan badan usaha 

yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta 

Pendirian No128 tanggal 24 September 1991 yang dibuat di hadapan Notaris 

Imas Fatimah, S.H. yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dengan urat Keutusan No. C2-6879.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 

November 1992, yang berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung, 

Jawa Barat dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang 

Telekomunikasi; ----------------------------------------------------------------------  

 

3. Tentang Pasar Bersangkutan; ----------------------------------------------------------------  

3.1 Tentang layanan e-POS dan implementasinya; ----------------------------------  

3.1.1 Bahwa Layanan e-POS atau sering disebut “Cash Resgistered 

Online” (CROL) adalah layanan aplikasi berbasis internet protocol  

yang berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan secara 

real time kegiatan transaksi, pengelolaan sistem inventory serta 

monitoring kegiatan bisnis retail sehingga kegiatan bisnis dapat 

berjalan dengan cepat dan mampu mengantisipasi permintaan 

konsumen; ------------------------------------------------------------------  
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3.1.2 Bahwa sistem e-POS merupakan sebuah sistem terintegrasi yang 

terdiri dari: -----------------------------------------------------------------  

3.1.2.1 Software aplikasi Point of Sales yang diinstal di server;  

3.1.2.2 Hardware yang terdiri dari server aplikasi, server database 

dan terminal client;   

3.1.2.3 System network yang berbasiskan pada jaringan metro 

Ethernet; 

3.1.3 Bahwa ruang lingkup layanan e-POS di Bandara Soekarno-Hatta 

meliputi: --------------------------------------------------------------------  

3.1.3.1 Penyediaan hardware, berupa Server serta ruangan yang 

terkoneksi, Infrastruktur network dari server sampai 

dengan terminal POS di penyewa, Terminal POS yang 

diinstal di customer/penyewa, serta Printer untuk bukti 

pembelian; -----------------------------------------------------  

3.1.3.2 Penyediaan software berupa Operating system berlicense 

baik perangkat server maupun terminal POS, Aplikasi e-

POS baik di server maupun di terminal POS; ------------  

3.1.3.3 Operation dan maintenance yang meliputi pengoperasian 

dan pemeliharaan seluruh perangkat baik hardware 

maupun software; ---------------------------------------------  

3.1.4 Investasi Pembangunan Layanan e-POS di Bandar Udara Soekarno 

Hatta; 

Bahwa berdasarkan negosiasi yang dilakukan oleh Terlapor I dengan 

Terlapor II, pada tanggal 19 November 2010 dihasilkan kesepakatan 

nilai investasi untuk 400 (empat ratus) terminal client adalah sebesar 

Rp. 8.200.000.000,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah); 

3.1.5 Implementasi e-POS di Bandar Udara Soekarno Hatta (vide bukti I5, 

); -----------------------------------------------------------------------------  

3.1.5.1 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008, Terlapor I dan 

Terlapor II, menandatangani Perjanjian tentang 

“Penyediaan Layanan Total Solusi Fasilitas 
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Telekomunikasi pada Bandar Udara yang dikelola oleh 

Terlapor I; ------------------------------------------------------  

3.1.5.2 Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, Terlapor I 

memberikan ijin prinsip perihal kerjasama penyediaan 

layanan total solusi fasilitas telekomunikasi di Terminal 3 

Bandar Udara Soekarno Hatta; -----------------------------  

3.1.5.3 Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009, Terlapor I dan 

Terlapor II, menandatangani kesepakatan bersama dalam 

rangka menindaklanjuti Perjanjian dengan mengadaakan 

free trial jasa e-Business berupa layanan “online Point of 

Sales” di Terminal 3 Pier 1 Bandar Udara Soekarno Hatta; 

3.1.5.4 Bahwa pada tanggal 21 Januari 2010, Terlapor I 

menyelenggarakan sosialisasi dan soft launching fasilitas 

e-POS yang dihadiri oleh para mitra usaha di Bandar 

Udara Soekarno Hatta, mengenai pembahasan aplikasi e-

POS di seluruh outlet mitra usaha dan jadwal rencana 

pemasangan yang akan dilaksanakan oleh Tim Teknis 

Terlapor I – Terlapor II; -------------------------------------  

3.1.5.5 Bahwa pada tanggal 23 Februari 2010, Terlapor I dan 

Terlapor II, menandatangani Nota Kesepahaman tentang 

“Penyediaan Layanan Total Solusi Fasilitas 

Telekomunikasi pada Bandar Udara yang dikelola oleh 

Terlapor I; ------------------------------------------------------  

3.1.5.6 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010, Terlapor II 

menyampaikan proposal layanan e-POS untuk Terlapor I 

dengan penawaran biaya investasi sebesar Rp 

9.334.410.000,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh 

Empat Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 400 

(empat ratus) client; ------------------------------------------  

3.1.5.7 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010, VP Property and 

Subsidiary Business Development Terlapor I 

menyampaikan permohonan evaluasi harga kewajaran 
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investasi ePOS yang disampaikan Terlapor II kepada Head 

of RDPIT Terlapor I (vide, Surat VP Property and 

Subsidiary Business Development TERLAPOR I Nomor: 

DNP 35/00/08/2010). Selanjutnya atas permohonan 

tersebut maka Head of RDP&IT Terlapor I menyampaikan 

evaluasinya terkait investasi e-POS dimana jumlah 

investasi adalah sebesar Rp. 9.003.380.000,- (Sembilan 

Milyar Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); 

3.1.5.8 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010, VP Property and 

Subsidiary Business Development Terlapor I 

menyampaikan permohonan kepada Corporate Secretary 

Terlapor I terkait Pemasangan Informasi peluang usaha di 

website Terlapor I; --------------------------------------------  

3.1.5.9 Bahwa pada tanggal 8 November 2010, Terlapor II, 

menyampaikan Laporan Pelaksanaan Uji Coba 

Pemasangan e-POS di Terminal 1 A dan Terminal 3 

Bandar Udara Soekarno Hatta; -----------------------------  

3.1.5.10 Bahwa pada tanggal 19 November 2010, Terlapor I 

dengan Terlapor II, melakukan negosiasi terkait aspek 

komersial atas kerja sama penyediaan layanan e-POS di 

Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan hasil antara lain 

kesepakatan nilai investasi untuk 400 (empat ratus) 

terminal client yaitu sebesar Rp. 8,2 Milyar Rupiah; ----  

3.1.5.11 Pada tanggal 14 Desember 2010, Terlapor I dengan 

Terlapor II melakukan pembahasan aspek komersial; --  

3.1.5.12 Pada tanggal 7 Januari 2011, Direktur Utama Terlapor I 

meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris Terlapor I 

terkait dengan kerja sama pengoperasian e-POS di Bandar 

Udara Soekarno-Hatta dengan PT Telekomunikasi 

Indonesia; ------------------------------------------------------   

3.1.5.13 Pada tanggal 12 Januari 2011, Dewan Komisaris Terlapor 

I memberikan persetujuan kerja sama pengoperasian e-
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POS di Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan PT 

Telekomunikasi Indonesia untuk jangka waktu 

pelaksanaan keja sama selama 3 (tiga) tahun; ------------  

3.1.5.14 Pada tanggal 5 Februari 2011, Divisi Subsidiary Business 

Development membuat justifikasi kerja sama 

pengembangan sistem layanan e-POS di Bandar Udara 

Soekarno-Hatta dengan Terlapor II; 

3.1.5.15 Pada tanggal 7 Februari 2011, Terlapor I menyampaikan 

pemberitahuan kepada Terlapor II, terkait persetujuan 

kerja sama penyediaan layanan e-POS; -------------------  

3.1.5.16 Pada tanggal 30 Maret 2011, Terlapor I dan Terlapor II 

menandatangani perjanjian kerja sama “Penyediaan 

Layanan e-POS di Bandara Soekarno-Hatta; -------------  

3.1.5.17 Pada tanggal 18 Juli 2011, Terlapor I mengeluarkan 

Edaran Tentang Kewajiban Penggunaan dan Biaya 

Fasilitas Electronic Point of Sales (e-POS), dimana para 

Mitra Usaha diwajibkan untuk menggunakan fasilitas 

Electronic Point of Sales (e-POS) sebagai alat monitoring 

realisasi pendapatan usaha di tiap lokasi di Bandara 

Soekarno-Hatta dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 

1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 

per-unit per-bulan (belum termasuk PPN) yang akan 

ditagihkan kepada para Mitra Usaha oleh Terlapor II; --  

3.1.5.18 Bahwa tujuan Terlapor I menerapkan sistem e-pos agar 

dapat memonitor pendapatan usaha Terlapor I yang 

terbesar yaitu konsesi usaha sehingga tidak ada kesan 

“dibohongi” oleh mitra usaha (vide bukti B13); ---------  

3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1999, dijelaskan 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; --------------------------------------------------------------------  
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3.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999, maka pasar bersangkutan mencakup pasar produk dan pasar 

geografis dimana apabila direlevansikan dengan perkara ini adalah sebagai 

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

3.4 Bahwa dalam perkara a quo majelis komisi menilai terdapat 2 (dua) sisi pasar 

yang berbeda (two-sided market). Sebagai akibatnya terdapat 2 (dua) pasar 

bersangkutan yang berbeda. Pasar Bersangkutan yang pertama dalam konteks 

hubungan antara penyedia jaringan telekomunikasi dengan Terlapor I cabang 

Bandar Udara Soekarno Hatta, dimana Terlapor II sebagai penyedia jaringan 

mengikatkan diri dengan Terlapor I untuk menyediakan jaringan 

telekomunikasi di lingkungan Bandar Udara Soekarno Hatta; ----------------  

3.4.1 Pasar produk pada sisi pasar yang pertama ini adalah jaringan 

telekomunikasi berupa fiber optic (FO); -------------------------------  

3.4.2 Pasar geografisnya adalah wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta. 

Dengan demikian pasar bersangkutan pada sisi pasar yang pertama 

adalah penyediaan jaringan fiber optic (FO) di wilayah Bandar 

Udara Soekarno Hatta; ---------------------------------------------------  

3.5 Pasar Bersangkutan yang kedua dalam konteks hubungan antara Terlapor I 

dengan dengan 400 (empat ratus) Mitra Usaha di lingkungan Bandar Udara 

Soekarno Hatta, dimana Terlapor I melaksanakan perjanjian sewa menyewa 

ruang usaha dan Konsesi usaha dengan mitra usaha yang menyewa ruang 

usaha (penyewa) di wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta. Selain sebagai 

penyewa ruang usaha, penyewa diwajibkan juga untuk membeli dan/atau 

membayar layanan e-pos; -----------------------------------------------------------  

3.5.1 Pasar produk pada sisi pasar yang kedua ini adalah layanan e-POS 

yaitu layanan aplikasi berbasis internet protocol yang berfungsi 

untuk melakukan pencatatan dan pelaporan secara real time kegiatan 

transaksi, pengelolaan sistem inventory serta monitoring kegiatan 

bisnis retail sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dengan cepat dan 

mampu mengantisipasi permintaan konsumen; -----------------------  

3.5.2 Pasar geografisnya adalah ruang usaha yang disewakan kepada 400 

(empat ratus) penyewa di wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta. 



                                           SALINAN      

        
 

halaman 83 dari 104 

 

 

Dengan demikian pasar bersangkutan pada sisi pasar yang kedua ini 

adalah layanan e-POS di ruang usaha yang disewakan kepada 400 

(empat ratus ) penyewa di wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta;  

 

4. Tentang Perjanjian; -----------------------------------------------------------------------------  

4.1 Tentang Perjanjian Konsesi Usaha dan Sewa Ruang Usaha; ----------------------  

4.1.1 Bahwa dalam Kesimpulan Investigator sebagai Badan Usaha 

Kebandarudaraan sebagaimana diatur dalam undang-undang 

penerbangan, Terlapor I diberikan kewenangan untuk mengelola aset 

bandara guna memperoleh manfaat ekonomi yang tinggi dan 

memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat umum (vide bukti 

I5); -------------------------------------------------------------------------------    

4.1.2 Dalam prakteknya, Terlapor I mengkomersialkan wilayah atau 

lingkungan Bandara Soekarno-Hatta antara lain dengan cara 

menyewakan ruangan/counter kepada pelaku usaha dengan imbalan 

pembayaran sewa serta konsesi usaha (vide bukti I5); -------------------  

4.1.3 Dalam prakteknya, Terlapor I dan penyewa membuat tying 

agreement (selanjutnya disebut perjanjian) yang pada pokoknya 

mewajibkan penyewa untuk melaporkan transaksi secara online 

dengan menggunakan sistem e-pos (vide bukti I5); ----------------------  

4.1.4 Bahwa berdasarkan tanggapan LDP Terlapor I pada pokoknya 

menyatakan: --------------------------------------------------------------------  

4.1.4.1 Konsesi merupakan salah satu pendapatan Angkasa Pura 

sehingga dibutuhkan keakuratan dalam pembayaran 

konsesi dari para mitra usaha; ----------------------------------  

4.1.4.2 Penggunaan e-POS untuk pelaporan hasil konsesi juga 

memudahkan para penyewa dalam memantau kondisi 

barang masing-masing penyewa; -------------------------------  

4.1.4.3 Terlapor I hanya menjalankan Undang-Undang Nomor 1 

tahun 2009 tentang kebandarudaraan (vide bukti T7);  -----  

4.1.5 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Mitra Adi Perkasa 

menyatakan bahwa benar adanya klausul kewajiban dalam perjanjian 
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konsesi untuk menyampaikan transaksi secara online dengan 

menggunakan sistem e-pos tetapi tidak ada paksaan dari Terlapor I 

untuk menggunakan sistem tersebut sehingga Saksi tetap 

menggunakan sistem keuangan sendiri (vide bukti B6); ----------------  

4.1.6 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dokumen PT Fast Food 

Indonesia menyatakan bahwa benar adanya klausul kewajiban dalam 

perjanjian konsesi untuk menyampaikan transaksi secara online 

dengan menggunakan sistem e-pos dan Saksi menggunakan sistem 

interface terhadap sistem e-pos dikarenakan sistem transaksi Saksi 

tidak dapat terkoneksi dengan sistem e-pos (vide bukti B7 dan S4); 

4.1.7 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dokumen PT Dunkindo 

Lestari menyatakan bahwa benar adanya klausul kewajiban dalam 

perjanjian konsesi untuk menyampaikan transaksi secara online 

sistem e-pos dikarenakan suatu kewajiban untuk mengirimkan data 

transaksi keuangan secara online, dan Saksi menyatakan tidak 

keberatan atas sistem e-pos (vide bukti B10, S1 dan S2); 

4.1.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Ananda Media Utama 

menyatakan bahwa benar adanya klausul kewajiban dalam perjanjian 

konsesi sewa menyewa untuk menyampaikan transaksi secara online 

sistem e-pos dan membutuhkan sistem tersebut dikarenakan masih 

menggunakan sistem transaksi manual, sehingga Saksi terbantu atas 

sistem e-pos (vide bukti B12);   

4.1.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat benar telah terjadi perjanjian 

penyewaan ruangan Terlapor I yang didalamnya terdapat klausula 

yang mewajibkan penyewa  untuk menggunakan layanan e-POS 

dengan uraian sebagai berikut (vide bukti I5) ----------------------------- ; 

4.1.9.1 Dalam Perjanjian Konsesi pada prinsipnya diatur 

mengenai pemberian persetujuan oleh Terlapor I kepada 

pihak kedua (penyewa ruangan) untuk melakukan kegiatan 

usaha dengan membayar konsesi usaha, menyewakan 

ruangan serta penempatan papan nama di Bandar Udara 

Soekarno-Hatta;  
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4.1.9.2 Konsesi Usaha dan cara Pembayaran, dimana dalam 

konsesi usaha dan cara pembayaran diatur mengenai 

kewajiban penyewa terkait dengan ePOS sebagai berikut:  

“PIHAK KEDUA (Perusahaan Penyewa) diwajibkan 

mengadakan catatan yang benar dan jelas mengenai 

pendapatannya dan wajib menginput ke program ePOS” 

4.1.9.3 Hak dan Kewajiban, dimana dalam hak dan kewajiban 

perusahaan penyewa ruangan di Bandar Udara Soekarno-

Hatta dicantumkan kewajiban terkait dengan penyediaan 

peralatan program ePOS sebagai berikut: 

“PIHAK KEDUA (Perusahaan Penyewa) berkewajiban: 

.....f. bersedia menyediakan peralatan pendukung program 

ePOS (electronic Point of Sales)” 

4.1.9.4 Bahkan kewajiban untuk menggunakan layanan e-POS ini 

sudah terjadi pada saat negosiasi kerjasama sebelum 

dibuatnya perjanjian sewa menyewa, dengan menyatakan; 

“III. HASIL NEGOSIASI 

Terlapor I Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-

Hatta telah melakukan negosiasi perjanjian sewa ruangan 

dan konsesi usaha ....... dengan ketentuan dan persyaratan 

yang disepakati sebagai berikut:.... 

j. Bersedia menyediakan peralatan untuk mendukung 

program ePOS yang akan dilaksanakan oleh Terlapor I” 

4.1.9.5 Bahwa kewajiban penggunaan layanan dipertegas dalam 

surat persetujuan sewa ruangan dan konsesi usaha yang 

disampaikan kepada penyewa dengan menyatakan: 

“Menunjuk.............perihal pemohonan sewa ruangan di 

Terminal C serta Berita Acara Nomor ....., bersama ini 

disampaikan bahwa pada prinsipnya Terlapor I 

menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan 

sebagaimana berikut: 
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  8. Fasilitas yang ditanggung oleh mitra usaha adalah 

sebagai berikut: 

a. Kwh meter prabayar 

b. Meter air prabayar (khusus mitra dengan bidang usaha 

food & beverages) 

c. e-POS (electronic Point of Sales) 

9......................; 

10................; 

11. Kepada para mitra usaha wajib menggunakan ePOS 

(electronic Point of Sales) dan apabila menolak untuk 

mempergunakannya maka Terlapor I akan memutuskan 

perjanjian kerjasama secara sepihak tanpa 

pemberitahuan lagi”; 

Selain itu, klausula ini menjadi persyaratan yang disetujui 

bahkan ketika proses sosialisasi tanggal  21 Januari 2010 

sebelum perjanjian ditandatangani; ----------------------------  

4.2. Tentang Perjanjian Konsesi Usaha Terlapor II dan Terlapor I; ------------------  

4.2.1. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa pada tanggal 30 

Maret 2011, Terlapor I dan Terlapor II menandatangani perjanjian 

kerja sama “Penyediaan Layanan e-POS di Bandara Soekarno-Hatta 

(vide bukti T2); ---------------------------------------------------------------  

4.2.2. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti tidak ada Perjanjian Kerja 

Sama antara Terlapor II dengan Mitra Usaha Terlapor I; --------------  

4.2.3. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti terdapat pembayaran 

perangkat e-pos dari mitra usaha Terlapor I kepada Terlapor II (vide 

bukti I1); ----------------------------------------------------------------------  

4.2.4. Bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terlapor II juga 

melakukan penarikan biaya sebesar Rp 1.350.000 kepada mitra 

usaha Terlapor I untuk mewakili Terlapor I (vide bukti B10); ---------  
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4.2.5. Bahwa dalam fakta persidangan ditemukan bahwa terdapat konsesi 

usaha sebesar Rp. 250.000 yang dibayarkan oleh Terlapor II kepada 

Terlapor I (vide bukti B15); -------------------------------------------------  

4.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II berperan aktif dalam 

kegiatan penarikan biaya epos kepada mitra usaha Terlapor I; --------  

 

5. Tentang Perilaku Diskriminasi; --------------------------------------------------------------  

5.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor I melakukan 

Diskriminasi kepada pelaku usaha penyedia jaringan komunikasi lainnya; -----  

5.2 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran bentuk diskriminasi yang 

dilakukan oleh Terlapor I adalah menghalangi penyedia jaringan komunikasi 

lainnya kecuali Terlapor II, untuk melakukan penanaman fibre optic (FO) di 

wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta (vide bukti I2); ----------------------------  

5.3 Bahwa Terlapor I memberikan kesempatan kepada Terlapor II, untuk 

melakukan trial mengenai e-POS di Terminal 3 Bandar Udara Soekarno 

Hatta (vide bukti I2); --------------------------------------------------------------------  

5.4 Bahwa menurut tanggapan Terlapor I (vide bukti T7): -----------------------------  

5.4.1 Terdapat beberapa Provider jaringan komunikasi lainnya di wilayah 

Bandar Udara Soekarno Hatta, seperti PT Indosat, Tbk, dan PT 

Aplikanusa Lintas Artha; -----------------------------------------------------  

5.4.2 Untuk jaringan nir cable Terlapor I juga mengadakan kerjasama 

konsesi usaha dengan PT XL Axiata, Bakrie Telecom dan juga PT 

Aplikanusa Lintasartha; ------------------------------------------------------  

5.4.3 Terdapat perjanjian sewa menyewa dan konsesi usaha terhadap 

penempatan antena untuk PT Bakrie Telecom di wilayah Bandar 

Udara Soekarno Hatta; -------------------------------------------------------  

5.4.4 Terdapat perjanjian sewa menyewa dan konsesi usaha terhadap 

penempatan antena untuk PT Hutcison 3 di wilayah Bandar Udara 

Soekarno Hatta; ----------------------------------------------------------------  

5.5 Bahwa menurut Keterangan Saksi dan dokumen, pelaku usaha penyedia 

jaringan komunikasi lainnya selain Terlapor II, yakni PT Indosat, Tbk, 

dimana PT Indosat, Tbk, juga telah melakukan penanaman jaringan fiber 
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optic (FO) di wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta (vide bukti B11 dan 

B13); ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 19 

huruf c dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------------------------------  

6.1 Menimbang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2); ------------------------------  

6.1.1 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis 

Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut; --------------  

6.1.2 Unsur Pelaku Usaha; -------------------------------------------------------  

6.1.2.1 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”; ----------  

6.1.2.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini 

adalah Terlapor I, seperti yang tercantum dalam butir 2.1 

di atas; --------------------------------------------------------------  

6.1.2.3 Bahwa selain itu Majelis memandang bahwa Terlapor II 

adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksudkan dalam 

unsur pasal ini, dengan pertimbangan: ------------------------  

6.1.2.4 Terlapor II memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

butir 2.2 di atas; ---------------------------------------------------  

6.1.2.5 Bahwa sesuai fakta persidangan terdapat perjanjian kerja 

sama “Penyediaan Layanan e-POS di Bandara Soekarno-

Hatta” antara Terlapor II dengan Terlapor I sebagaimana 

tercantum dalam butir Tentang Hukum butir 3.1.5.16 di 

atas; -----------------------------------------------------------------  
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6.1.2.6 Bahwa dengan demikian, Terlapor II merupakan pelaku 

usaha yang turut serta sebagai pihak dalam perjanjian 

dengan uraian sebagai berikut:----------------------------------  

6.1.2.7 Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam perkara  a 

quo adalah perjanjian konsesi usaha dan sewa menyewa 

ruangan di Bandar Udara Soekarno Hatta yang juga 

mempersyaratkan bagi penyewanya untuk membeli 

produk layanan e-POS dimana secara jelas dapat 

dikategorikan perjanjian tying dimana pihak yang 

menyewa wajib membeli juga produk lain yaitu layanan e-

POS yang sebenarnya merupakan kebutuhan Terlapor I 

dalam rangka meningkatkan pendapatan perusahaan 

melalui pengawasan/monitoring transaksi yang dilakukan 

oleh para penyewa secara online/real time; -------------------  

6.1.2.8 Bahwa majelis memandang perjanjian sewa ruang usaha 

dan konsesi usaha merupakan perjanjian tertulis yang 

ditandatangani oleh AP II sebagai pihak pertama 

(penyedia jasa) dan penyewa sebagai pihak kedua 

(penerima jasa), namun perjanjian ini tidak dapat 

dipisahkan dengan perjanjian antara Terlapor I dengan 

Terlapor II tentang penyediaan dan pengembangan 

layanan sistem informasi dan telekomunikasi Terlapor I 

yang menempatkan Terlapor II sebagai penyedia jasa 

komunikasi, pengembangan program layanan e-POS dan 

menerima tagihan atas jasa layanan e-POS kepada 

penyewa sesuai dengan Tentang Hukum butir 3.1.5.16 di 

atas; -----------------------------------------------------------------  

6.1.2.9 Bahwa dalam hubungannya dengan Penyewa ruang usaha,  

Terlapor II sebagai penyedia e-POS secara jelas aktif ikut 

memfasilitasi terjadinya perilaku/pelaksanaan perjanjian 

konsesi usaha dan sewa menyewa ruangan di Bandar 

Udara Soekarno Hatta antara Terlapor I dan Penyewa 
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ruang usaha yang mempersyaratkan para penyewa itu 

untuk membeli produk layanan e-POS dimana secara 

faktual Terlapor II turut serta menagih dan menerima 

pembayaran atas layanan e-POS yang 

dioperasikan/dikembangkannya bahkan secara nyata ikut 

serta dalam menyepakati pembagian margin keuntungan 

dengan Terlapor I sesuai dengan Tentang Duduk Perkara 

butir 43.8.2 di atas; -----------------------------------------------  

6.1.2.10 Bahwa selain itu fakta persidangan menunjukkan bahwa 

Terlapor II  aktif sebagai pihak yang ikut memungut 

pembayaran e-POS dari penyewa sesuai dengan Tentang 

Hukum butir 3.1.5.17. Hal yang seharusnya bila dilihat 

dari hubungan perjanjian sewa menyewa antara AP II 

dengan penyewa tidak menjadi urusan Terlapor II; ---------  

6.1.2.11 Bahwa selain itu Terlapor II ikut serta mengembangkan 

dan mensosialisasikan sistem layanan e-POS bersama-

sama dengan Terlapor I sesuai dengan Tentang Duduk 

Perkara butir 14.4.8; ----------------------------------------------  

6.1.2.12 Bahwa uraian angka 4.2.1-4.24 menunjukkan bahwa 

Terlapor II telah turut pula secara aktif menjadi pelaku 

usaha yang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih 

pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis 

maupun tidak tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 1 

angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ------------  

6.1.2.13 Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) jo. 

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

meliputi “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”. Hal ini berarti bahwa definisi perjanjian 

tidak terbatas pada hal-hal yang disepakati dalam bentuk 
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tertulis namun juga meliputi rangkaian perbuatan yang 

sistematis dan bersifat mengikat kepada para pihak; --------  

6.1.2.14 Tindakan sistematis Terlapor II sebagaimana terjadi dalam 

fakta perkara a quo yang diuraikan pada butir Tentang 

Hukum butir 4.2.1 menunjukkan bahwa Terlapor II turut 

mengikatkan diri dengan perjanjian antara Terlapor I 

dengan penyewa sebagai pihak yang bersama-sama 

Terlapor I melaksanakan pengikatan dengan pelaku usaha 

in casu penyewa. Hal yang memenuhi rumusan perjanjian 

sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7; -------------------  

6.1.2.15 Hal ini secara nyata juga diakui oleh Terlapor II dimana 

dalam Kesimpulannya Terlapor II mengakui bahwa 

perjanjian kerja sama e-POS antara Terlapor II dengan 

Terlapor I memenuhi unsur perjanjian sebagaimana 

dimaksud oleh pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 sesuai dengan butir Tentang Duduk Perkara 

butir 44; ------------------------------------------------------------  

6.1.2.16 Bahwa selain itu fakta persidangan menunjukkan bahwa 

Terlapor II dan Terlapor I telah terikat dalam suatu 

komitmen untuk pelaksanaan penyediaan layanan e-POS, 

sebagaimana diatur dalam kebijakan sinergi BUMN sesuai 

dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2009 

yang dalam prakteknya telah diimplementasikan dalam 

butir Tentang Hukum 3.1.5.16 di atas; ------------------------  

6.1.2.17 Bahwa majelis melihat argumen Terlapor yang 

menyatakan bahwa perjanjian e-POS ini hanya mengikat 

Terlapor I dan penyewa sebagai para pihak yang tunduk 

pada perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1340 BW 

tidak benar karena perjanjian dalam perkara a quo harus 

dilihat sebagai rangkaian perilaku usaha yang secara 

khusus (Lex Specialis) diatur dalam pasal 1 angka 7 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian 
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berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali 

perjanjian haruslah diartikan tidak sekedar pada apa yang 

tertulis namun juga meliputi hal-hal yang tidak tertulis 

seperti perilaku sistematis yang menunjukkan pengikatan 

diri para pihak;  ---------------------------------------------------  

6.1.2.18 Dalam hal ini Terlapor II telah melakukan tindakan yang 

secara sistematis melakukan perbuatan yang mengikatkan 

diri dengan terlaksananya klausula perjanjian dengan 

pelaku usaha yang dalam perkara a quo adalah penyewa 

sehingga dengan demikian cukup berdasar secara hukum 

apabila Terlapor II disimpulkan sebagai pelaku usaha 

dalam perjanjian yang bersama-sama Terlapor I membuat 

perjanjian dengan penyewa yang memuat persyaratan 

bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu 

harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari 

pelaku usaha pemasok sebagaimana diatur dalam pasal 15 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------  

6.1.2.19 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; --  

6.1.3 Unsur Perjanjian dengan pihak lain; 

6.1.3.1 Bahwa perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 

angka 7 Undang-Undang No. 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”; -----------------------------------------------------------  

6.1.3.2 Bahwa sebagaimana telah terurai dalam butir tentang 

hukum butir ke 4 telah terjadi Perjanjian Sewa Ruangan 

dan Konsesi Usaha antara Terlapor I dengan penyewa; ----  

6.1.3.3 Bahwa sebagaimana telah terurai dalam butir Tentang 

Hukum butir ke 4 pihak lain dalam perkara ini adalah 400 

penyewa di wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta; --------  
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6.1.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Perjanjian dengan pihak 

lain terpenuhi; ----------------------------------------------------  

6.1.4 Unsur Jasa; 

6.1.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam 

pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk 

pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam 

asyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku 

usaha; ---------------------------------------------------------------  

6.1.4.2 Bahwa jasa yang diproduksi oleh Terlapor yang berkaitan 

dengan perkara a quo (Tying Product) adalah jasa sewa 

ruang usaha sebagai jasa yang ditawarkan oleh Terlapor 

kepada penyewa; --------------------------------------------------  

6.1.4.3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa 

terpenuhi; ---------------------------------------------------------  

6.1.5 Unsur Pihak yang Menerima Barang dan atau jasa tertentu; 

6.1.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, pihak yang menerima 

adalah: ----------“Pelaku usaha yang menerima pasokan 

berupa barang dan/atau jasa dari pemasok”; ---------------  

6.1.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha yang 

menerima pasokan dalam perkara ini adalah pelaku usaha 

yang melakukan kerjasama dengan Terlapor I yaitu 

Penyewa ruang usaha; --------------------------------------------  

6.1.5.3 Bahwa yang dimaksud pasokan berupa jasa dalam perkara 

ini adalah jasa ruang usaha sebagai jasa yang menjadi 

pokok perjanjian atau sebagai tying product sebagaimana 

diurai dalam Tentang Hukum butir 1.1 di atas; --------------  

6.1.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak yang menerima 

terpenuhi; ---------------------------------------------------------  

6.1.6 Unsur barang dan atau jasa lain; 

6.1.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan membeli barang dan/atau 

jasa lain adalah barang dan/atau jasa yang berbeda baik 
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dari sifat wujud, fisik, fungsi dan dari barang dan/atau jasa 

yang diterima oleh pihak lain sedemikian rupa sehingga 

barang dan/atau jasa yang diterima oleh pihak lain itu 

masih dapat dimanfaatkan tanpa harus bergantung pada 

keberadaan barang dan/atau jasa lain tersebut (Tied 

Product); -----------------------------------------------------------  

6.1.6.2 Bahwa menurut pedoman pasal 1 angka 17 jasa adalah;  ---  

“setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi 

yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; 

6.1.6.3 Bahwa sistem transaksi online (dalam perkara ini adalah e-

pos) merupakan layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

prestasi yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau 

konsumen dalam hal ini penyewa ruang usaha di wilayah 

Bandar Udara Soekarno Hatta; ---------------------------------  

6.1.6.4 Bahwa fakta persidangan menyebutkan ruang usaha yang 

disewakan oleh Terlapor I kepada penyewa mewajibkan 

kepada penyewa untuk menggunakan layanan e-POS dan 

perangkat pendukungnya dan membebankan biaya 

layanan e-POS dan perangkat pendukungnya kepada para 

penyewa sehingga penyewa tidak bisa menggunakan 

provider lain dalam penyediaan layanan e-POS seperti 

yang tercantum dalam butir 4.1.9.5 di atas; -------------------  

6.1.6.5 Bahwa fakta persidangan menyebutkan layanan e-POS 

tidak dibutuhkan oleh penyewa melainkan kebutuhan dari 

Terlapor I sendiri untuk mengawasi hasil konsesi dari 

penyewa ruang usaha. Hal yang tidak berhubungan dengan 

penggunaan ruang usaha yang diperjanjikan sebagai objek 

sewa sesuai dengan Tentang Hukum butir 4.1.3; ------------  

6.1.6.6 Bahwa dengan demikian sistem e-pos tersebut merupakan 

tied product ; ------------------------------------------------------  
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6.1.6.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat ruang usaha yang 

disewakan oleh Terlapor I kepada penyewa dapat 

digunakan tanpa harus menggunakan layanan e-POS 

sehingga dengan demikian e-POS adalah jasa yang 

berbeda fungsi dan peruntukannya dengan jasa sewa ruang 

usaha yang ditawarkan oleh Terlapor I dan ketiadaan e-

POS tidak mengakibatkan tidak dapat digunakannya jasa 

ruang usaha sebagai jasa yang menjadi pokok perjanjian; --  

6.1.6.8 Bahwa dengan demikian unsur barang dan atau jasa lain 

terpenuhi; ---------------------------------------------------------  

6.2 Menimbang Pemenuhan Unsur Pasal 17 ayat (1); 

6.2.1 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis 

Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut; --------------  

6.2.2 Unsur Pelaku Usaha; 

6.2.2.1 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”; ----------  

6.2.2.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini 

adalah Terlapor I, seperti yang tercantum dalam butir 2.1 

di atas; --------------------------------------------------------------  

6.2.2.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; --  

6.2.3 Unsur melakukan penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa; ----------------------------------------  

6.2.3.1 Bahwa yang dimaksud penguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa sesuai dengan pasal 17 

ayat 2 huruf c, yakni: ---------------------------------------------  
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“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang 

dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

apabila: (c) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 

usaha menguasai lebih dari 50 (lima puluh) persen 

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”;  

6.2.3.2 Bahwa pasar bersangkutan untuk perkara a quo 

sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran adalah pengadaan jaringan fiber optic (FO) di 

wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta; -----------------------  

6.2.3.3 Bahwa dalam fakta persidangan Terlapor I tidak terbukti 

menjalankan usaha pengadaan jaringan fiber Optic (FO) 

sesuai dengan Tentang Hukum butir 2.1 di atas; -------------  

6.2.3.4 Bahwa dengan demikian unsur penguasaan atas produksi 

dan/atau pemasaran barang atau jasa tidak terpenuhi; -----  

6.2.4 Bahwa rumusan Pasal 17 pada dasarnya merupakan rumusan pasal 

yang utuh, sehingga jika terdapat 1 (satu) unsur pasal yang tidak 

terpenuhi dengan sendirinya rumusan pasal tersebut tidak terbukti 

sehingga Majelis Komisi memandang untuk tidak perlu 

membuktikan dan/atau menganalisa unsur lain dari pasal 17; ----------  

6.3 Menimbang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf c 

6.3.1 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis 

Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut; 

6.3.2 Unsur Pelaku Usaha; 

6.3.2.1 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 
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bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; ----------  

6.3.2.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini 

adalah Terlapor I, seperti yang tercantum dalam butir 2.1 

di atas; --------------------------------------------------------------  

6.3.2.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; --  

6.3.3 Unsur Satu atau Beberapa kegiatan, baik sendiri maupun 

bersama pelaku usaha lain mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa 

membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa 

pada pasar bersangkutan; 

6.3.3.1 Bahwa pasar bersangkutan untuk perkara a quo 

sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran adalah pengadaan jaringan fiber optic (FO) di 

wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta; -----------------------  

6.3.3.2 Bahwa dalam fakta persidangan Terlapor I tidak terbukti 

menjalankan usaha pengadaan jaringan fibre Optic (FO) 

sesuai dengan Tentang Hukum butir 2.1 di atas; -------------  

6.3.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pasar bersangkutan tidak 

terpenuhi; 

6.3.4 Bahwa rumusan pasal 19 huruf c pada dasarnya merupakan rumusan 

pasal yang utuh, sehingga jika terdapat 1 (satu) unsur pasal yang 

tidak terpenuhi dengan sendirinya rumusan pasal tersebut tidak 

terbukti sehingga Majelis Komisi memandang untuk tidak perlu 

membuktikan dan/atau menganalisa unsur lain dari pasal 19 huruf c; 

6.4 Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d; -----------------------------------------------  

6.4.1 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya 

pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis 

Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut; --------------  

6.4.2 Unsur Pelaku Usaha; 

6.4.2.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 

5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang 
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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”; ----------  

6.4.2.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini 

adalah Terlapor I, seperti yang tercantum dalam butir 2.1 

di atas; --------------------------------------------------------------  

6.4.2.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; --  

6.4.3 Unsur Satu atau Beberapa kegiatan, baik sendiri maupun 

bersama pelaku usaha lain yang mengakibatkan terjadinya 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa praktek 

diskrimnasi terhadap pelaku usaha tertentu; 

6.4.3.1 Bahwa Terlapor I sebagaimana diuraikan pada Tentang 

Hukum butir 4.2 di atas, telah memberikan kesempatan 

yang sama kepada penyedia jaringan komunikasi lainnya; 

6.4.3.2 Bahwa dengan demikian unsur melakukan praktek 

diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu tidak 

terpenuhi; 

6.4.4 Bahwa rumusan pasal 19 huruf d pada dasarnya merupakan rumusan 

pasal yang utuh, sehingga jika terdapat 1 (satu) unsur pasal yang 

tidak terpenuhi dengan sendirinya rumusan pasal tersebut tidak 

terbukti sehingga Majelis Komisi memandang untuk tidak perlu 

membuktikan dan/atau menganalisa unsur lain dari pasal 19 huruf d; 

 

7. Tentang Dampak Persaingan Usaha; 

7.1 Bahwa dampak persaingan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

selalu dikaitkan dengan mengakibatkan praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat; ----------------------------------------------------------  

7.2 Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengertian 

mengenai persaingan usaha tidak sehat dengan menyatakan : --------------------  
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 “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”; 

7.3 Majelis berpendapat bahwa: ------------------------------------------------------------  

7.3.1 Terlapor I terbukti menyewakan ruang usaha kepada penyewa  

dimana dalam perjanjian sewa Terlapor I mencantumkan klausul 

mewajibkan penyewa untuk menggunakan jasa e-POS yang 

disediakan oleh Terlapor I sesuai Tentang Hukum butir 4.1.3-; -------  

7.3.2 Bahwa perilaku Terlapor I yang mewajibkan penyewa membayar 

layanan e-POS secara faktual telah menambah biaya produksi 

meskipun layanan tersebut sebenarnya tidak menjadi kebutuhan 

penyewa melainkan lebih merupakan kebutuhan Terlapor I sesuai 

Tentang Hukum butir 4.1.9.2; -----------------------------------------------  

 

8. Tentang Pengecualian; -------------------------------------------------------------------------  

8.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam Tentang 

Hukum Angka 6.1.2.16 menjelaskan bahwa penerapan klausula perjanjian 

sebagaimana yang diduga melanggar UU 5/1999 sebagaimana dalam 

pendapat Investigator seharusnya dikecualikan karena hal itu dilakukan dalam 

rangka menjalankan perintah Sinergi BUMN sesuai dengan Peraturan 

Menteri BUMN nomor 5 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan peraturan 

nomor 15 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa di BUMN, dalam 

peraturan ini diatur mengenai penunjukan langsung apabila hanya ada satu-

satunya BUMN sebagai penyedia barang/jasa; --------------------------------------  

8.2 Bahwa sinergi BUMN hanya menuntut suatu kondisi dimana dalam 

berusahaa mempunyai equal position sama dengan swasta, sinergi BUMN 

dilakukan dalam hal pengadaan barang/jasa dimana dalam pengadaan barang 

dan jasa sinergi antar BUMN dapat dilakukan dengan tunjuk langsung tetapi 

juga harus memperhatikan sektor formal; --------------------------------------------  

8.3 Bahwa latar belakang dilakukannya sinergi ini adalah membuat Badan Usaha 

Milik Negara yang berbetuk PT dapat bersaing dengan PT lainnya sehingga 
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tidak membebani Negara. BUMN sebagai entitas bisnis dia harus berusaha 

dengan cara fair. Jika BUMN mau bersaing maka harus berprinsip do the 

private, maka dari itu harus disiapkan “dapur” (bisnis proses dan managemen 

proses) BUMN sama dengan “dapur” swasta, sehingga BUMN dapat bersaing 

secara adil; --------------------------------------------------------------------------------  

8.4 Bahwa Terlapor I memilih Terlapor II untuk melaksanakan Peraturan Menteri 

BUMN nomor 5/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman 

Umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa BUMN; -------------------------------  

8.5 Bahwa Sinergi BUMN bukanlah merupakan suatu kewajiban, melainkan 

bertujuan untuk efisiensi pengeluaran masing-masing BUMN seperti yang 

tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi staf ahli Kementerian 

BUMN pada tanggal 19 Maret 2014 seperti yang tercantum dalam butir 

Tentang Duduk Perkara butir 49.1 di atas; -------------------------------------------  

8.6 Bahwa Sinergi BUMN dilakukan apabila terdapat pengadaan barang/jasa 

namun hanya ada satu BUMN yang lolos sebagai penyedia barang/jasa dalam 

pengadaan tersebut maka dipilihlah BUMN tersebut sebagai pemenang sesuai 

dengan yang tercantum dalam Tentang Duduk Perkara butir 49.6 di atas; ------  

8.7 Majelis Komisi berpendapat Sinergi BUMN tidak dapat dijadikan sebagai 

dasar untuk menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam satu pasar 

karena Peraturan Menteri BUMN nomor 5 Tahun 2008 yang diperbaharui 

dengan peraturan nomor 15 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa di 

BUMN adalah peraturan menteri yang berdasarkan tata urutan perundang-

undangan berada di bawah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang jenis, Hierarki, dan Materi 

Muatan Peraturan Perundang-Undangan; --------------------------------------------  

8.8 Bahwa dengan demikian ketentuan peraturan menteri ini tidak mengecualikan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; --------------------------------  

 

9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;---------------------------  

9.1 Menimbang sebelum memutuskan Majelis Komisi mempertimbangkan hal-

hal meringankan sebagai berikut: ------------------------------------------------------  
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9.2 Bahwa dalam setiap proses persidangan Terlapor I selalu hadir dan bersikap 

Kooperatif; --------------------------------------------------------------------------------  

9.3 Bahwa dalam setiap proses persidangan Terlapor II selalu hadir dan bersikap 

kooperatif; ---------------------------------------------------------------------------------  

9.4 Menimbang bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal yang 

memberatkan sebagai berikut; ---------------------------------------------------------  

9.4.1 Bahwa Terlapor I sudah pernah diputus melanggar Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; ----  

9.4.2 Bahwa Terlapor II sudah pernah diputus melanggar Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; ----  

 

10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; 

10.1 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pemerintah khususnya 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk meninjau kembali Peraturan 

Menteri BUMN no 5 tahun 2009 tentang pengadaan barang/jasa BUMN 

mengenai tata cara pengadaan barang/jasa BUMN yang mengizinkan BUMN 

untuk melakukan penunjukan langsung guna mencapai efisiensi; ----------------  

10.2 Bahwa berkaitan dengan poin 8.7 diatas, Majelis Komisi merekomendasikan 

kepada Pemerintah khususnya Kementerian BUMN agar pengaturan 

mengenai pengadaan barang/jasa BUMN tetap memperhatikan prinsip-prinsip 

persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;  

10.3 Bahwa berkaitan dengan hal ini majelis juga merekomendasikan kepada 

Kementerian BUMN untuk mengintruksikan bahwa setiap pengadaan harus 

dilakukan secara bidding terbuka yang memberi kesempatan yang sama 

kepada penyedia barang/jasa yang kompeten termasuk juga dalam 

kesempatan melakukan pengenalan (trial) produk; ---------------------------------  

 

11. Tentang Perhitungan Denda; -----------------------------------------------------------------  

11.1 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; -----  
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11.2 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); ------------------------------------------------------------------------------------  

11.3 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; ------------------------------------  

11.4 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; ----------------------------------  

11.5 Bahwa dalam menentukan proporsi harga eksesif yang diperhitungkan 

menjadi besaran nilai dasar, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai 

macam faktor yaitu skala perusahaan, aset dan omset perusahaan terhadap 

pelanggaran, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan 

telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut serta ROK (Risk, 

Overhead dan Keuntungan) yang diperoleh Terlapor dalam perkara a quo; ----  

11.6 Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran 

terjadi di Wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta; ----------------------------------  

11.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis 

Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 100% (Seratus Persen) dari 

nilai pendapatan eksesif (profit sharing) TERLAPOR I dalam pengenaan e-

POS kepada para penyewa di Wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta; ---------  

11.8 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis 

Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 100% (seratus persen) dari 

pendapatan eksesif (profit sharing) Terlapor II, ditambah 10% (sepuluh 

persen) dari pendapatan yang tidak dibagi dalam pengenaan e-POS kepada 

para penyewa di Wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta; -------------------------  
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12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, penilaian, analisa 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 secara sah dan meyakinkan melanggar 

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

2. Menyatakan bahwa Terlapor II secara sah dan meyakinkan melanggar 

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

3. Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

4. Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf c 

dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

5. Memerintahkan Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 

3.402.000.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Juta 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); 

6. Memerintahkan Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp 

2.109.240.000 (Dua Milyar Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh 

Ribu 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); 
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Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis 

Komisi pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 dan dibacakan di persidangan 

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syarkawi Rauf, S.E.,M.E. sebagai 

Ketua Majelis Komisi, Saidah Sakwan, M.A. dan Ir. Muhammad Nawir Messi, 

M.Sc masing-masing sebagai anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh 

Andika Putra, S.H. dan Yanti Christine, S.H. masing-masing sebagai Panitera. 

 

Ketua Majelis Komisi, 

 

(ttd) 

 

Dr. Syarkawi Rauf, S.E.,M.E. 

 

Anggota Majelis Komisi, 

 

(ttd) 

 

Saidah Sakwan, M.A 

Anggota Majelis Komisi, 

 

(ttd) 

 

Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc 

 

      Panitera 

 

 

(ttd) 

 

 

Andika Putra, S.H. 

(ttd) 

 

 

Yanti Christine, S.H. 

 

 

 


