
P U T U S A N
Perkara Nomor 08/KPPU- L/2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya

disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016

tentang Dugaan pelanggaran Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Praktek Monopoli yang

Dilakukan Oleh PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar

Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang dilakukan oleh:

Terlapor, PT Angkasa Pura Logistik, yang berkedudukan di Jalan Tabing

Blok B 16 Kav. 2 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta 10610, dan

diketahui memiliki Kantor Cabang di Terminal Kargo Bandar Udara

Sultan Hasanudin, Jalan Bandara Baru Gedung Nomor 300, Makassar

90552, Indonesia;------------------------------------------------------------------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------

Majelis Komisi: --------------------------------------------------------------------
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran; ------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ------

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------
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TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan

tentang adanya Dugaan pelanggaran Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Praktek Monopoli

yang Dilakukan Oleh PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar; ------------

2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan

dan gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke

tahap Pemeriksaan Pendahuluan.--------------------------------------------

3. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan

Penetapan Komisi Nomor 39/KPPU/Pen/IX/2016 tanggal 20

September 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor

08/KPPU-L/2016 (vide bukti A1); --------------------------------------------

4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan

Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan

Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor

67/KPPU/Kep.3/XI/2016 tanggal 08 November 2016 tentang

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016 (vide

bukti A3); -------------------------------------------------------------------------

5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-

L/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor

48/KMK/Kep/XI/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan

Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka

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

15 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 (vide

bukti A5); -------------------------------------------------------------------------
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6. 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 Terlapor (vide bukti A2,

A6, A7, dan A8); -----------------------------------------------------------------

7. Menimbang bahwa pada tanggal 24 November 2016, Majelis Komisi

melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan

dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh

Investigator kepada Terlapor (vide bukti B2);-------------------------------

8. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh

Investigator dan Terlapor (PT Angkasa Pura Logistik) (vide bukti B2); -

9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator

membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya

berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti I2):-------------------------------

9.1 Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran---------------------------

9.1.1 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik merupakan

Pelaku Usaha tunggal yang mendapatkan hak

ekslusif untuk melakukan jasa penyediaan fasilitas

terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos

dan juga PT Angkasa Pura Logistik merupakan

Regulated Agent satu-satunya yang memberikan

pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos di Terminal Kargo Bandar

Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar

Sulawesi Selatan. -------------------------------------------

9.1.2 Bahwa selain sebagai Monopolist di bidang jasa

penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos dan juga jasa pemeriksaan
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dan pengendalian keamanan kargo dan pos, PT

Angkasa Pura Logistik juga mempunyai bidang

usaha yang bersaing dengan Perusahaan Ekspedisi

Muatan Pesawat Udara (selanjutnya disebut EMPU)

yang notabene sebagai Pengguna Jasa dari layanan

yang diberikannya. Oleh karena itu, dengan

memiliki bidang usaha EMPU, PT Angkasa Pura

Logistik diduga telah menerapkan perlakuan yang

diskriminatif terhadap Perusahaan EMPU lainnya

dengan memberikan pelayanan yang ekslusif

terhadap unit usaha EMPU yang dimilikinya.

Dalam hal ini, Perusahaan EMPU merasakan

penurunan kualitas pelayanan yang diberikan oleh

PT Angkasa Pura Logistik dan berdampak tidak

mampu bersaing dalam hal kecepatan pelayanan

kepada konsumen dengan unit usaha EMPU dari

PT Angkasa Pura Logistik. Selain itu, diduga PT

Angkasa Pura Logistik telah menerapkan tarif yang

eksesif kepada pengguna jasa yang melakukan

pengiriman kargo melalui pesawat udara, karena

tidak terdapat pilihan lain dalam melakukan

pengiriman kargo, maka Pengguna Jasa terpaksa

untuk menerima tarif eksesif yang diterapkan oleh

PT Angkasa Pura Logistik. --------------------------------

9.1.3 Bahwa Dugaan Pelanggaran: Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. ---------------------------
Pasal 17

Ayat 1

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan
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terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Ayat 2

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

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai

lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

9.2 Fakta Tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara -----------

9.2.1 Bahwa sebagai negara yang tergabung dalam

International Civil Aviation Organization

(selanjutnya disebut ICAO), Indonesia telah

meratifikasi peraturan ICAO dan diadopsi menjadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang

Penerbangan dan membuat peraturan lebih teknis

melalui Peraturan Menteri Perhubungan; --------------

9.2.2 Bahwa terdapat beberapa Peraturan Menteri

Perhubungan yang mengatur secara teknis

diantaranya adalah Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata

Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa

Kebandaraudaraan sebagaimana dirubah terakhir

menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

179 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Nomor 153

Tahun 2015 Tentang Pengamanan Kargo dan Pos

serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos

yang Diangkut dengan Pesawat Udara; -----------------

9.2.3 Bahwa dalam Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah
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diatur mengenai jenis kegiatan pengusahaan di

Bandar Udara yang terdiri dari: --------------------------

9.2.3.1 Pelayanan Jasa Kebandaraudaraan; -------

9.2.3.2 Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara. ----

9.2.4 Bahwa pelayanan jasa kebandar udaraan meliputi

pelayanan jasa pesawat udara, penumpang,

barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan

dan/atau pengembangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 232 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2009 adalah:----------------------------------------

9.2.4.1 Bahwa fasilitas untuk kegiatan

pelayanan pendaratan, lepas landas,

manuver, parkir, dan penyimpanan

pesawat udara;---------------------------------

9.2.4.2 Bahwa fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan penumpang, kargo,

dan pos; -----------------------------------------

9.2.4.3 Bahwa fasilitas elektronika, listrik, air,

dan instalasi limbah buangan; dan --------

9.2.4.4 Bahwa lahan untuk bangunan,

lapangan, dan industri serta gedung

atau bangunan yang berhubungan

dengan kelancaran angkutan udara.-------

9.2.5 Bahwa pelayanan jasa terkait bandar udara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 meliputi

kegiatan: -----------------------------------------------------
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9.2.5.1 Bahwa jasa terkait untuk menunjang

kegiatan pelayanan operasi pesawat

udara di bandar udara, terdiri atas: -------

1) Penyediaan hangar pesawat;

2) Perbengkelan pesawat udara;

3) Pergudangan;

4) Catering pesawat;

5) Pelayanan teknis penanganan

pesawat udara di darat (ground

handling);

6) Pelayanan penumpang dan bagasi;

serta

7) Penanganan kargo dan pos.

9.2.5.2 Bahwa jasa terkait untuk menunjang

pelayanan penumpang dan barang

terdiri atas: -------------------------------------

1) Penyediaan penginapan/hotel dan

transit hotel;

2) Penyediaan toko dan restoran;

3) Penyimpanan kendaraan;

4) Pelayanan kesehatan;

5) Perbankan dan/atau penukaran

uang; dan

6) Transportasi Darat.

9.2.5.3 Bahwa jasa terkait untuk memberikan

nilai tambah bagi pengusahaan bandar

udara atas: -------------------------------------

1) Penyediaan tempat bermain dan

rekreasi;
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2) Penyediaan fasilitas perkantoran;

3) Penyediaan fasilitas olahraga;

4) Penyediaan fasilitas pendidikan dan

pelatihan;

5) Pengisian bahan bakar kendaraan

bermotor;

6) Periklanan.

9.2.5.4 Bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009,

untuk pelayanan jasa kebandarudaraan

dapat diselenggarakan oleh: -----------------

1) Badan usaha bandar udara untuk

bandar yang diusahakan secara

komersial setelah memperoleh izin

dari Menteri; atau

2) Unit penyelenggara bandar udara

untuk bandar udara yang belum

diusahakan secara komersial yang

dibentuk oleh dan bertanggung

jawab kepada pemerintah dan/atau

pemerintah daerah.

9.2.5.5 Bahwa ijin Menteri yang telah diberikan

terhadap Badan Usaha Bandar Udara

yang diusahakan secara komersial tidak

dapat dipindahtangankan sebagaimana

diatur dalam Pasal 233 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Penerbangan;-----------------------------------
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9.2.5.6 Bahwa untuk pelayanan jasa terkait

dengan bandar udara sebagaimana

dapat diselenggarakan oleh orang

perseorangan warga negara Indonesia

dan/atau badan hukum Indonesia

sebagaimana diatur dalam Pasal 233

ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2009 Tentang Penerbangan. -----------------

9.3 Bahwa Fakta Tentang Jasa Penyediaan Fasilitas Terminal

untuk Pelayanan Angkutan Kargo dan Pos di Bandar Udara

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ----------------------

9.3.1 Bahwa Terminal Kargo Bandara Internasional

Sultan Hasanuddin terbagi menjadi 2 Lini, yaitu

Lini I Gudang Keamanan Terbatas dan Lini II

sebagai Daerah Pelayanan  EMPU dan PT POS

Indonesia; ----------------------------------------------------

9.3.2 Bahwa untuk kegiatan jasa penyediaan fasilitas

terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos

dilakukan di Lini I dari Terminal Kargo Bandara

Sultan Hasanuddin Makassar; ---------------------------

9.3.3 Bahwa di Lini II Terminal Kargo Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar lebih

banyak merupakan daerah tempat beroperasinya

pelayanan jasa terkait bandar udara seperti

fasilitas pelayanan penumpang dan bagasi,

pergudangan, perkantoran; -------------------------------

9.3.4 Bahwa aktivitas jasa penyediaan fasilitas terminal

untuk pelayanan angkutan kargo dan pos terdiri
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dari dua kegiatan yaitu pelayanan untuk kargo

outgoing dan kargo incoming; -----------------------------

9.3.5 Bahwa kargo outgoing merupakan kargo yang akan

dikirim dari Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar, sedangkan untuk kargo incoming

merupakan kargo yang diterima atau datang ke

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar;----------------

9.3.6 Bahwa untuk Kargo Outgoing dan Kargo Incoming

dibedakan lagi berdasarkan tujuan/asal kargo

tersebut yaitu domestik maupun internasional; ------

9.3.7 Bahwa berikut merupakan data bulanan kargo

outgoing dan kargo incoming periode 2013-2015

(dalam satuan Kilogram/Kg) yang ditangani oleh

Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar yang dirinci menurut tujuan atau asal

kargo (domestik maupun internasional); ---------------
Periode Produksi Incoming 2013 Produksi Incoming

2014
Produksi Incoming

2015
Bulan Domestik Inter Domestik Inter Domestik Inter

Januari 2.265.573 788 2.349.221 1.058 2.317.080 5.745

Februari 2.075.257 290 2.039.115 2.431 1.911.725 7.102

Maret 2.197.196 2.395 2.537.136 2.983 2.118.401 1.545

April 2.106.696 4.616 2.112.040 1.545 2.107.674 2.955

Mei 2.496.295 1.469 2.251.585 3.839 2.333.462 3.270

Juni 2.443.554 1.732 2.491.697 1.943 2.475.773 3.644

Juli 2.906.638 4.863 2.229.560 4.152 2.074.715 1.229

Agustus 1.787.481 2.920 1.966.966 3.661 2.198.576 2.527

September 2.301.953 3.769 2.257.994 4.206 2.229.196 2.637

Oktober 2.265.938 3.096 2.296.371 5.749 2.442.255 3.362

Nopember 2.444.383 474 2.376.219 2.841 2.588.999 2.766

Desember 2.582.556 1.702 2.559.533 3.107 2.785.233 925

Agustus 1.787.481 2.920 1.966.966 3.661 2.198.576 2.527
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9.3.8 Bahwa proses pengiriman kargo outgoing adalah

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

9.3.8.1 Unloading Process yaitu pengawasan

bongkar barang, mengatur antrian

truck, menyiapkan tenaga porter,

mengawasi proses bongkar shipment;------

9.3.8.2 Acceptance Process yaitu Pemeriksaan

kelayakan packing, memeriksa marking

dan label, memastikan jumlah koli

sesuai dengan Surat Muatan Udara

(SMU), meng-input data kargo dan

menimbang barang; ---------------------------

9.3.8.3 X-ray Process yaitu Memeriksa barang

lewat X-ray, memasang label security,

memeriksa barang yang tidak memenuhi

syarat; -------------------------------------------

Periode
Produksi Ougoing 2013

Produksi Ougoing
2014

Produksi Ougoing
2015

Bulan Domestik Inter domestik Inter Domestik Inter

Januari 988.945 554.561 1.529.253 609.162 1.150.506 675.730

Februari 1.012.554 453.750 1.457.580 549.170 999.137 622.429

Maret 1.105.280 597.580 1.532.428 734.343 1.228.847 663.827

April 1.215.009 606.944 1.288.881 616.207 1.221.194 710.084

Mei 1.193.222 623.641 1.272.827 658.912 1.234.931 665.748

Juni 1.474.853 617.059 1.181.270 651.300 1.606.003 555.306

Juli 1.564.207 575.239 1.230.036 564.900 1.941.215 492.188

Agustus 1.163.847 418.128 1.119.533 462.901 1.748.254 548.618

September 1.421.172 538.056 1.255.579 614.545 2.088.496 491.112

Oktober 1.430.237 611.685 1.308.007 533.341 1.754.271 560.368

Nopember 1.191.059 713.313 1.227.958 655.017 1.460.627 714.386

Desember 1.195.183 743.179 1.413.048 712.514 1.465.236 750.608
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9.3.8.4 Pembayaran PJKP2U yaitu Melakukan

pembayaran timbangan kargo untuk

dilakukan pengiriman, meminta bukti

timbangan barang; ----------------------------

9.3.8.5 Built up or Cargo Release yaitu

Melakukan pemeriksaan barang yang

akan dikirim, menyiapkan porter,

membuat checklist kargo sekaligus

formulir serah terima kargo dan siap

dikirim.------------------------------------------

9.3.9 Bahwa proses penerimaan kargo incoming adalah

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

9.3.9.1 Breakdown Process yaitu petugas

menerima dokumen pengangkutan,

melakukan checklist kargo tiba secara

bersama-sama pihak airlines,

memeriksa pihak kargo tiba, membuat

berita acara kargo rusak atau lost label; --

9.3.9.2 Storage yaitu memastikan kargo sesuai

dengan tempatnya, dan melakukan

penanganan khusus; -------------------------

9.3.9.3 Acceptance Proccess yaitu melakukan

input data kargo tiba berdasarkan hasil

verifikasi checklist dan manifest (SMU); ---

9.3.9.4 Pembayaran PJKP2U yaitu mengurus

nota pengantar, tanda terima barang,

dan kwitansi pembayaran;-------------------
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9.3.9.5 Delivery or Cargo Release yaitu

mengeluarkan dan menyerahkan kargo

kepada pihak penerima.----------------------

9.3.10 Bahwa terkait alur proses pengiriman kargo dan

pos (outgoing) di Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin adalah sebagai berikut: --------------------

9.3.10.1 Pada lini II, Perusahaan EMPU

melakukan penimbangan dan

mengeluarkan Dokumen Pernyataan

Tentang Isi (PTI) dan/atau Statement

Dangerous Goods terhadap kargo yang

dikirimkan oleh Shipper/Forwarder (Sub

Agent); -------------------------------------------

9.3.10.2 Selanjutnya kargo dipindahkan ke Lini I

untuk diserahkan kepada Operator

Terminal dilakukan penimbangan kargo

dan dilakukan pengecekan terhadap

kelengkapan dokumen;-----------------------

9.3.10.3 Kemudian kargo tersebut dilakukan

pengecekan dengan menggunakan x-ray; -

9.3.10.4 Selanjutnya dilakukan pemeriksaan

kesesuaian dokumen kargo dengan isi

dari kargo tersebut; ---------------------------

9.3.10.5 Setelah dinyatakan sesuai, maka kargo

tersebut diberikan labeling;------------------

9.3.10.6 Setelah diberi label, kargo dipindahkan

(trucking) ke warehousing/tempat

penyimpanan kargo yang merupakan

tempat penampungan sementara,
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kemudian dilakukan pemilahan kargo

menurut tujuan dan maskapai sebelum

kargo dinaikan ke pesawat udara.----------

9.3.11 Bahwa terkait alur proses penerimaan kargo dan

pos (incoming) di Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin adalah sebagai berikut: --------------------

9.3.11.1 Setelah kargo diturunkan dari pesawat

kemudian kargo diangkut ke Lini I

untuk dilakukan pemilahan terhadap

kargo tersebut dan dibuat berita acara,

kemudian dilakukan pengecekan

dokumen dengan ketersesuaian isi dan

dilakukan pengecekan kondisi dari

packing kargo;----------------------------------

9.3.11.2 Ketika terdapat kerusakan pada packing

kargo maka akan dilakukan

penimbangan kembali; -----------------------

9.3.11.3 Selanjutnya kargo didistribusikan ke lini

II untuk diserahterimakan ke

perusahaan EMPU yang menerima kargo

tersebut. ----------------------------------------

9.3.12 Bahwa Badan Usaha Bandar Udara yang telah

mendapatkan ijin Menteri untuk mengelola atau

mengoperasikan Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar adalah PT Angkasa Pura I (Persero); -------

9.3.13 Bahwa dalam mengelola atau mengoperasikan

Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar, PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan

kerjasama pengelolaan terminal kargo dengan
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menunjuk anak perusahaannya PT Angkasa Pura

Logistik sebagai operator terminal kargo sejak 1

Februari 2012 – saat ini; ----------------------------------

9.3.14 Bahwa kerjasama pengelolaan terminal kargo

antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT

Angkasa Pura Logistik dituangkan melalui

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Terminal Kargo

Nomor SP.6/HK.06.03/213/PD dan Nomor

02/APL-AP1/2013-DU tertanggal 18 Januari 2013;--

9.3.15 Bahwa tujuan perjanjian kerjasama kedua belah

pihak dilatarbelakangi adanya tujuan untuk

mengoptimalkan aset strategis sehingga

menciptakan nilai tambah bagi PT Angkasa Pura I

(Persero). oleh karena itu, PT Angkasa Pura I

(Persero) menunjuk PT Angkasa Pura Logistik

untuk melakukan pengelolaan terminal kargo tidak

hanya untuk Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar tetapi juga untuk 3 Bandara Lain yaitu

Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara

Syamsudin Noor Banjarmasin, dan Bandara Adi

Sumarmo Surakarta;---------------------------------------

9.3.16 Bahwa terdapat nilai kontribusi yang harus

disetorkan oleh PT Angkasa Pura Logistik kepada

PT Angkasa Pura I (Persero) tiap tahunnya dengan

besaran kontribusi yang berbeda beda antara

bandara udara yang satu dengan yang lainnya; ------

9.3.17 Bahwa untuk Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar, nilai kontribusi yang harus disetorkan
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oleh PT Angkasa Pura Logistik kepada PT Angkasa

Pura I (Persero) adalah sebesar Rp. 4.406.998.436; --

9.3.18 Bahwa besaran kontribusi tersebut dapat berubah

tiap tahunnya berdasarkan kesepakatan kedua

belah pihak dan dituangkan dalam addendum

perjanjian kerjasama; --------------------------------------

9.3.18.1 Bahwa kewajiban PT Angkasa Pura

Logistik yang timbul dari perjanjian ini

adalah: ------------------------------------------

9.3.18.2 Bahwa mengelola terminal kargo sesuai

dengan ketentuan menurut perjanjian

ini dengan aman tanpa gangguan dari

Pihak Pertama dalam hal ini PT Angkasa

Pura I (Persero) maupun pihak ketiga

sesuai dengan perjanjian; --------------------

9.3.18.3 Menerapkan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pengelolaan Terminal

Kargo dan Logistik dengan standar kelas

dunia;--------------------------------------------

9.3.18.4 Menyampaikan laporan tertulis produksi

dan pendapatan kepada PT Angkasa

Pura I (Persero) setiap bulannya dan

menjamin kebenaran laporan atas data

dimaksud; --------------------------------------

9.3.18.5 Mengasuransikan bangunan terminal

kargo atas nama PT Angkasa Pura I

(Persero) dengan beban PT Angkasa Pura

Logistik; -----------------------------------------
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9.3.18.6 Memeliharan bangunan, sarana, dan

prasarana selama jangka waktu

perjanjian; --------------------------------------

9.3.18.7 Menyampaikan laporan tentang kondisi

dan/atau perbaikan bangunan/aset

terminal kargo secara periodik; -------------

9.3.18.8 Melakukan pengurusan sertifikat

Terminal Kargo, Tera, Timbangan,

Tempat Penimbunan Sementara, dan

lainnya atas nama PT Angkasa Pura I

(Persero). ----------------------------------------

9.3.19 Bahwa sebelum spin off dari PT Angkasa Pura I

(Persero) pada tanggal 1 Februari 2012, PT Angkasa

Pura Logistik bernama SBU Terminal Kargo yang

memiliki struktur organisasi (manajemen) sendiri

dan masih bertanggung jawab langsung kepada PT

Angkasa Pura I (Persero);----------------------------------

9.3.20 Bahwa jika dilihat lebih jauh, SBU Terminal Kargo

sebelumnya bernama Secure & Speed Cargo (SSC)

warehousing yang mulai beroperasi pada tanggal 4

April 2004. Perubahan nama dari Secure & Speed

Cargo (SSC) warehousing ke SBU Terminal Kargo

dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (logistik) terjadi

pada tahun 2008.-------------------------------------------

9.4 Fakta Tentang Kegiatan Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat

Udara di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan

Hasanuddin Makassar ------------------------------------------------

9.4.1 Bahwa Pemilik Kargo yang melakukan

pengiriman/penerimaan kargo melalui pesawat
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udara, akan menggunakan jasa EMPU dalam

melakukan pengurusan pengiriman kargo maupun

pengambilan kargo yang dikirim ke Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar; ------------------------------------

9.4.2 Bahwa kegiatan Perusahaan Ekspedisi EMPU pada

terminal kargo adalah sebagai berikut: -----------------

9.4.2.1 Membeli Surat Muatan Udara (SMU) dari

airlines (Perhitungan 1 SMU adalah

untuk 1 Koli = 75 kg);-------------------------

9.4.2.2 Mengumpulkan barang dari

konsumen/perusahaan jasa titipan

dijadikan 1 kemasan = 1 koli; ---------------

9.4.2.3 Memasukkan barang kargo menuju

pemeriksaan keamanan (RA); ---------------

9.4.2.4 Menerima kiriman barang kargo melalui

terminal kargo dan menyerahkan kepada

konsumen/perusahaan jasa titipan. -------

9.4.3 Bahwa saat ini terdapat sekitar 60 Perusahaan

EMPU yang beroperasi di Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar; ------------------------------------

9.4.4 Bahwa hanya terdapat 29 Perusahaan Ekspedisi

Muatan Pesawat Udara yang memiliki ruangan

EMPU di Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin diantaranya adalah: ------------------------
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1) PT Yapindo Transportama

2) PT Wahyu Kargo;

3) PT Tappa Macora;

4) PT Suryagita Nusaraya;

5) PT Sekar Asih Cargo;

6) PT Scargo Indonesia;

7) PT Ritra Cargo;

8) PT Pos Indonesia;

9) PT Pandu Siwi Sentosa;

10) PT Multi Logistik Indonesia;

11) PT Mopah Mulia Pratama;

12) PT Monang Sianipar Abadi;

13) PT Mega Titian Nusantara;

14) PT Marlion Aero Service;

15) PT Kerta Gaya Pusaka;
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16) PT Celebes Angkasa Samudra;

17) PT Dwi Upaya Sukses;

18) PT Duta Fara Abadi;

19) PT Dharma Ekatama Semesta;

20) PT Dharma Bandar Mandala;

21) PT Belolangi Ekspress;

22) PT Bawakaraeng Makmur;

23) PT Batumarupa Prima Sentosa;

24) PT Anugrah Mulia Pratama;

25) PT Angkasa Sarana;

26) PT Anggada Prima;

27) PT Agung Pancar Mulia;

28) PT Agung Mega Jasa Permai.

9.4.5 Bahwa 29 perusahaan EMPU yang memiliki

ruangan di Terminal Kargo Sultan Hasanuddin

Makassar, merupakan perusahaan EMPU yang

sebelumnya sudah menyewa ruangan EMPU di

Bandara lama; ----------------------------------------------

9.4.6 Bahwa hal tersebut sesuai dengan dokumen surat

SBU Terminal kargo PT Angkasa Pura I Nomor

AP.I.218/KB.05/2010/GMTC-D perihal laporan

pelaksanaan operasi boyong Terminal Kargo

Bandara Sultan Hasanuddin kepada Direktur

Utama PT Angkasa Pura I (Persero) tertanggal 20

April 2010 yang didalamnya menyebutkan:------------

“Ruangan yang tersedia untuk EMPU di terminal
kargo ditempat baru berjumlah 29 ruangan dan
jumlah tersebut sudah dapat mengakomodasi EMPU
eksisting di terminal kargo lama”
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9.4.7 Bahwa perpindahan operasional terminal kargo

dari bandara lama ke bandara baru terjadi pada

tanggal 25 April 2010; -------------------------------------

9.4.8 Bahwa terdapat persyaratan yang ditentukan oleh

PT Angkasa Pura I terhadap Perusahaan EMPU

yang dapat memiliki ruang di Terminal Kargo

Bandara Sultan Hasanuddin berdasarkan

perjanjian Sewa Menyewa Ruangan dan Konsesi

Usaha EMPU dengan PT Angkasa Pura I

diantaranya adalah: ----------------------------------------

9.4.8.1 Perusahaan EMPU telah memiliki

perjanjian kerjasama dengan

perusahaan maskapai. Hal tersebut

berarti Perusahaan EMPU mampu

mendapatkan sendiri SMU terhadap

kargo yang akan dikirim;---------------------

9.4.8.2 Perusahaan tersebut wajib membayar

biaya biaya kepada PT Angkasa Pura I

sebagaimana telah ditentukan dalam

perjanjian kerjasama seperti: (vide bukti

C6, C7) ------------------------------------------

1) Sewa Ruangan;

2) Biaya Konsesi;

3) Tagihan Listrik;

4) Tagihan Telepon;

5) Tagihan Air;

6) Sewa Parkir.

9.4.8.3 Bahwa persyaratan persyaratan lain

sebagaimana diatur dalam perjanjian
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Sewa Menyewa Ruangan dan Konsesi

Usaha EMPU dengan PT Angkasa Pura I. -

9.4.9 Bahwa yang dimaksud dengan konsesi adalah

suatu persetujuan dari PT Angkasa Pura I kepada

perusahaan EMPU untuk penerimaan atas

pengalihan hak pengelolaan dan pengusahaan

kegiatan usaha PT Angkasa Pura I kepada

perusahaan EMPU berupa prosentase dari Omset

Bruto; --------------------------------------------------------

9.4.10 Bahwa yang dimaksud dengan omset bruto adalah

keseluruhan pendapatan dari usaha sebagaimana

disebut dalam perjanjian yang dilakukan

perusahaan EMPU di lini II terminal Kargo Bandar

udara dan tidak termasuk Pajak Penambahan Nilai

(PPN); --------------------------------------------------------

9.4.11 Bahwa pembayaran sewa ruangan adalah sebesar

Rp 1.980.000 perbulan sehingga per tahunnya

menjadi Rp 23.760.000; -----------------------------------

9.4.12 Bahwa terkait biaya lain diluar sewa ruangan dan

biaya konsesi, perusahaan EMPU juga diwajibkan

melakukan pembayaran tagihan listrik, tagihan

telepon, tagihan air, sewa parkir yang disesuaikan

dengan pemakaiannnya; ----------------------------------

9.4.13 Bahwa untuk pembayaran konsesi yang dikenakan

oleh PT Angkasa Pura I kepada perusahaan EMPU

sebesar Rp 25/kg untuk kargo incoming dan Rp

40/kg untuk kargo outgoing (data terakhir tanggal

31 Juli 2015); -----------------------------------------------
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9.4.14 Bahwa terhadap perusahaan EMPU yang tidak

memiliki ruangan EMPU di Terminal Kargo dan

tidak memiliki kemampuan mengeluarkan Surat

Muatan Udara biasanya disebut dengan Sub Agent

di terminal kargo;-------------------------------------------

9.4.15 Bahwa Sub Agent masih tetap dapat melakukan

pengiriman kargo dengan cara melakukan

kerjasama dengan Perusahaan EMPU yang

memiliki ruang di bandara dan mampu

menerbitkan Surat Muatan Udara; ----------------------

9.4.16 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik yang merupakan

operator terminal kargo di Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar juga memiliki bisnis sebagai

perusahaan EMPU.-----------------------------------------

9.5 Fakta Tentang Jasa Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo oleh Regulated Agent ----------------------------

9.5.1 Bahwa Pemeriksaan dan Pengendalian Keamanan

Kargo dan Pos diberlakukan di Indonesia

dilatarbelakangi oleh keanggotaan Indonesia pada

ICAO; ---------------------------------------------------------

9.5.2 Bahwa untuk Pemeriksaan dan Pengendalian

keamanan kargo dan pos di pesawat udara, ICAO

telah mengeluarkan aturan terkait keamanan kargo

dalam Annex 17; -------------------------------------------

9.5.3 Bahwa Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi

terhadap aturan yang dikeluarkan ICAO dengan

menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penerbangan;--------------------------------------
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9.5.4 Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,

Pemerintah Indonesia menerbitkan aturan teknis

mengenai pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo penerbangan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Perhubungan perubahan

terakhir Nomor 153 Tahun 2015 tentang

Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok

(Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut

dengan Pesawat Udara;------------------------------------

9.5.5 Bahwa pemeriksaan dan pengendalian keamanan

kargo dan pos bertujuan untuk mencegah

disusupkannya bom dan barang berbahaya

diangkut dalam pesawat udara sebagaimana

tujuan tersebut diatur dalam Pasal 6 Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015;-------

9.5.6 Bahwa badan usaha angkutan udara dan

perusahaan angkutan udara asing hanya dapat

mengangkut kargo dan pos yang telah dilakukan

pemeriksaaan keamanan sebagaimana diatur

dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 153 Tahun 2015; ----------------------------------

9.5.7 Bahwa mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015, Badan

Usaha Angkutan Udara dan Perusahaaan

Angkutan Udara Asing bertanggung jawab terhadap

keamanan pengangkutan kargo dan pos. Tetapi

dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat
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bekerjasama atau mendelegasikan pelaksanaan

langkah langkah keamanan pada:-----------------------

9.5.7.1 Regulated Agent; -----------------------------

9.5.7.2 Pengirim Pabrikan (Known Consignor).---

9.5.8 Bahwa yang dimaksud dengan Regulated Agent

berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 153 Tahun 2015 Pasal 1 angka (19) adalah: --

“Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia
berupa agen kargo, freight forwarder atau bidang
lainnya yang disertifikasi Menteri Perhubungan
yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan
Usaha Angkutan Udara atau perusahaan Angkutan
Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan
keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani
atau yang diterima dari pengirim.”

9.5.9 Bahwa yang dimaksud dengan Pengirim Pabrikan

(Known Consignor) berdasarkan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015 Pasal 1

angka (17): ---------------------------------------------------

“Pengirim Pabrikan (Known Consignor) adalah
Badan Hukum Indonesia  yang disertifikasi Menteri
Perhubungan untuk melakukan pengendalian
kemanan terhadap barang produksinya secara
regular dan sejenis untuk dikirim melalui badan
usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan
udara asing”

9.5.10 Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015, Regulated

Agent, Pengirim Pabrikan (Known Consignor), dan

Surveyor Independen harus membuat program
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keamanan kargo dan pos yang sekurang

kurangnya memuat:----------------------------------------

9.5.10.1 Personel; ----------------------------------------

9.5.10.2 Fasilitas peralatan untuk penanganan

kargo dan pos; ---------------------------------

9.5.10.3 Langkah langkah keamanan kargo dan

pos; dan

9.5.10.4 Peta daerah keamanan terbatas dan

daerah terbatas. -------------------------------

9.5.11 Bahwa dalam Pasal 33 Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015,

pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang

diangkut dengan pesawat udara dapat dilakukan

oleh Badan Hukum Indonesia selain Badan Usaha

Angkutan Udara atau perusahaan Angkutan Udara

Asing, setelah memiliki:

9.5.11.1 Bahwa Sertifikat Regulated Agent untuk

badan hukum agen kargo, freight

forwarder atau bidang lainnya; -------------

9.5.11.2 Bahwa Sertifikat sebagai pengirim

pabrikan (known consignor) untuk badan

hukum yang bergerak dibidang produksi

barang yang bersifat regular. ----------------

9.5.12 Bahwa sertifikat Regulated Agent dan sertifikat

Pengirim Pabrikan (Known Consignor) diberikan

oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun

2015;----------------------------------------------------------
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9.5.13 Bahwa Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015, mengatur

mengenai untuk mendapatkan sertifikat Regulated

Agent atau sertifikat Pengirim Pabrikan (Known

Consignor) atau sertifikat Surveyor Independen

harus memenuhi persyaratan: ---------------------------

9.5.13.1 Administrasi; -----------------------------------

9.5.13.2 Teknis.-------------------------------------------

9.5.14 Bahwa syarat administrasi yang harus dipenuhi

untuk mendapatkan sertifikasi Regulated Agent

atau Pengirim Pabrikan berdasarkan Pasal 36 ayat

(2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153

Tahun 2015 adalah:----------------------------------------

9.5.14.1 Akta perusahaan yang telah disahkan

oleh Kementerian Hukum dan HAM;-------

9.5.14.2 Surat keterangan domisili; -------------------

9.5.14.3 Bukti penguasaan lahan; --------------------

9.5.14.4 Asuransi terhadap tanggung jawab atas

kerusakan, musnah atau kehilangan

kargo dan pos, khusus untuk Regulated

Agent;--------------------------------------------

9.5.14.5 Kontrak kerjasama dengan Badan Usaha

Angkutan Udara atau Perusahaan

Angkutan Udara Asing;-----------------------

9.5.14.6 Struktur organisasi yang bertanggung

jawab terhadap keamanan kargo dan

pos dan pengawsan internal; ----------------
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9.5.14.7 Memiliki modal disetor sekurang-

kurangnya Rp. 25.000.000.000 (Dua

Puluh Lima Miliar Rupiah); ------------------

9.5.14.8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

9.5.14.9 Laporan keuangan 1 (satu) tahun

terakhir yang telah diaudit instansi yang

berwenang atau kantor akuntan publik. --

9.5.15 Bahwa persyaratan teknis yang harus dipenuhi

untuk mendapatkan sertifikasi Regulated Agent

atau Pengirim Pabrikan berdasarkan Pasal 37

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun

2015 adalah: ------------------------------------------------

9.5.15.1 Memiliki personel sekurang-kurangnya

terdiri dari: -------------------------------------

a. 1 (satu) orang berlisensi Senior

Avsec;

b. 3 (tiga) orang berlisensi Junior

Avsec;

c. 2 (dua) orang berlisensi Basic Avsec;

d. 1 (satu) orang berlisensi Dangerous

Goods Tipe A;

e. 1 (satu) orang pengemudi; dan

f. 1 (satu) orang petugas administrasi.

9.5.15.2 Memiliki prasarana untuk penanganan

kargo dan pos sekurang-kurangnya

terdiri dari: -------------------------------------

a. Lahan sekurang-kurangnya 500 m²

yang dimiliki atau dikuasai

sekurang-kurangnya 2 tahun
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kedepan, yang didalmnya terdapat

gedung fasilitas Regulated Agent;

b. Area yang ditetapkan sebagai

daerah keamanan terbatas.

9.5.15.3 Memiliki Manual/dokumen. -----------------

a. Program keamanan kargo dan pos;

b. Standart operasi prosedur;

c. penanganan barang berbahaya;

d. Pengawasan internal;

e. Pelatihan;

f. Pengoperasian dan pemeliharaan

peralatan;

g. Peraturan Per-Undang-Undangan

lain yang terkait dengan tata cara

dan persyaratan pengiriman kargo

dan Pos.

9.5.16 Bahwa pemeriksaan dan pengendalian keamanan

kargo dan pos sudah berlaku efektif sejak tahun

2010, dan bandar udara yang pertama kali

memiliki Regulated Agent adalah Bandara Soekarno

Hatta dengan 3 Regulated Agent pada saat itu

diantaranya adalah PT Gita Avia Trans, PT Fajar

Anugerah Semesta, dan PT Duta Prima Kargo. saat

ini Regulated Agent di Bandara Soekarno Hatta

sebanyak 10 Perusahaan; ---------------------------------

9.5.17 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik merupakan satu

satunya perusahaan yang berperan sebagai

Regulated Agent untuk melakukan Pemeriksaan
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dan Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos di

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar;----------------

9.5.18 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik telah

mendapatkan izin operasional sebagai Regulated

Agent dari Direktorat Kemananan Penerbangan,

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,

Kementerian Perhubungan melalui Surat Ijin

Operasional Regulated Agent Nomor

004/PKKP.DKP/II/2015 dan berlaku efektif sejak

diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2015; ---------------

9.5.19 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar

beroperasi sebagai Regulated Agent di Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin pada tanggal 20

Juli 2015, tetapi sebelumnya telah melakukan

shadow operation/uji coba operasional Regulated

Agent yang dimulai sejak tanggal 1 April 2015 – 19

Juli 2015; ----------------------------------------------------

9.5.20 Bahwa setelah Regulated Agent beroperasi di

Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan

Hasanuddin, Terminal Kargo yang sebelumnya

terbagi menjadi 2 Lini, yaitu Lini I Gudang

Keamanan Terbatas dan Lini II sebagai Daerah

Pelayanan EMPU dan PT POS Indonesia kemudian

ditambahkan Area/gudang Regulated Agent yang

letaknya diantara daerah Lini I dan Lini II; ------------

9.5.21 Bahwa kegiatan Regulated Agent dilakukan

ditempat dan lahan terpisah dari warehousing

dengan tujuan untuk kelancaran kegiatan kargo

atau Regulated Agent tidak hanya dapat berdiri di
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dalam lingkungan bandara tetapi bisa berada

diluar bandara dengan tingkat pengawasan yang

sama; ---------------------------------------------------------

9.5.22 Bahwa kegiatan Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo dan Pos di Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar yang dilakukan Regulated

Agent pada prinsipnya merupakan kegiatan yang

sebelumnya telah dilakukan oleh Operator

Terminal kargo yang telah termasuk dalam

kegiatan jasa penyediaan fasilitas terminal untuk

pelayanan kargo dan pos yaitu melakukan

pemeriksaan dokumen seperti dokumen

Pembertahuan Tentang Isi (PTI) dan dokumen

Dangerous Good (DG), penimbangan kargo,

pengecekan dengan X-ray, pengecekan kesesuaian

kargo dengan dokumen, labeling, penerbitan

sertifikat jaminan Regulated Agent, trucking,

pemilahan Kargo berdasarkan maskapai dan

tujuan kargo sebelum dinaikan ke pesawat udara; ---

9.5.23 Bahwa kegiatan pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos yang dilakukan Regulated

Agent hanya dilakukan untuk kargo dan pos

outgoing dan tidak dilakukan untuk kargo dan pos

incoming karena sebelumnya telah dilakukan di

bandara asal kargo; ----------------------------------------

9.5.24 Bahwa setelah ada Regulated Agent, kegiatan di

terminal kargo hanya proses pilah-pilah barang

berdasarkan airlines dan tempat tujuannya

kemudian dibawa oleh petugas ground handling
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untuk dimasukan dalam pesawat dan kegiatan

utama pemeriksaan kargo dengan X-ray di

Terminal Kargo dilakukan oleh Regulated Agent. -----

9.6 Fakta Tentang Tarif Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(JKP2U) ------------------------------------------------------------------

9.6.1 Bahwa setiap pelayanan jasa kebandarudaraan dan

jasa terkait bandar udara dikenakan tarif sesuai

dengan jasa yang disediakan sebagaimana diatur

dalam Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2009 tentang Penerbangan;-------------------------------

9.6.2 Bahwa berdasarkan Pasal 244 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan, struktur dan golongan tarif jasa

kebandarudaraan ditetapkan oleh Menteri; ------------

9.6.3 Bahwa besaran tarif jasa kebandarudaraan pada

bandar udara yang telah diusahakan secara

komersil ditetapkan oleh Badan Udara Bandar

Udara sebagaimana diatur dalam Pasal 244 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Penerbangan;------------------------------------------------

9.6.4 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2014

Tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif

Jasa Kebandarudaraan, mengatur mengenai tarif

pelayanan jasa kebandarudaraan yang terdiri dari: --

1) Tarif jasa pendaratan pesawat udara;

2) Tarif jasa penempatan pesawat udara;

3) Tarif jasa penyimpanan pesawat udara;
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4) Tarif jasa penumpang pesawat udara (JP2U);

5) Tarif jasa kargo dan pos pesawat udara

(JKP2U);

6) Tarif jasa pemakaian tempat pelaporan

keberangkatan (check in counter);

7) Tarif jasa pemakaian garbarata (aviobrige).

9.6.5 Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2014

Tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif

Jasa Kebandarudaraan, mengatur bahwa tarif jasa

kargo dan pos pesawat udara merupakan besaran

satuan biaya yang dibayarkan oleh pemilik dan

penerima kargo dan pos atas pelayanan area/

wilayah kargo dan pos di bandar udara yang

dihitung selama berada dalam area/ wilayah kargo

bandar udara; -----------------------------------------------

9.6.6 Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2014

Tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif

Jasa Kebandarudaraan, tatanan waktu dan satuan

ukuran tarif jasa kargo dan pos pesawat udara

yaitu:----------------------------------------------------------

9.6.6.1 Satuan waktu penanganan kargo

dihitung untuk satu kali kegiatan

penanganan penerimaan (Incoming)

kargo atau kegiatan penanganan

pengiriman (outgoing) kargo; dan -----------
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9.6.6.2 Satuan ukuran adalah per kilogram (Kg)

dengan tarif minimal yang dikenakan 10

Kg. -----------------------------------------------

9.6.7 Bahwa terdapat 2 (dua) Jenis Tarif Jasa Kargo dan

Pos Pesawat Udara (JKP2U) yang dikenakan di

terminal kargo Bandara Internasional Sultan

Hasanuddin yaitu tarif incoming (TTB) dan tarif

outgoing (BTB); ----------------------------------------------

9.6.8 Bahwa tarif yang dibebankan PT Angkasa Pura

Logistik kepada pengguna jasa di terminal kargo

untuk barang Tanda Terima Barang (TTB) dan

Bukti Timbang Barang (BTB) saat ini sebesar Rp.

500,-/kg (termasuk PPN 10%) untuk kargo

domestik dan USD 0,06 $/kg/hari (belum

termasuk PPN 10%) untuk kargo impor, serta USD

0,05 $/kg/hari (belum termasuk PPN 10%) untuk

kargo ekspor; ------------------------------------------------

9.6.9 Bahwa besaran tarif incoming (TTB) dan tarif

outgoing (BTB) yang merupakan tarif Jasa Kargo

dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) sebagaimana

disebutkan diatas merupakan tarif berdasarkan

kesepakatan antara PT Angkasa Pura Logistik

selaku operator terminal kargo dengan para

penyedia jasa; -----------------------------------------------

9.6.10 Bahwa tarif Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(JKP2U) sebagaimana disebutkan diatas

merupakan tarif yang telah disesuaikan

sebelumnya oleh PT Angkasa Pura Logistik yaitu
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dari sebesar Rp. 400/kg (termasuk PPN 10%)

menjadi Rp. 500,-/kg (termasuk PPN 10%); -----------

9.6.11 Bahwa Tarif Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(JKP2U) untuk kargo outgoing dan incoming

internasional tidak dilakukan perubahan oleh PT

Angkasa Pura Logistik; ------------------------------------

9.6.12 Bahwa dalam penyesesuaian tarif tersebut, PT

Angkasa Pura Logistik melakukan sosialisasi

penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (PJKP2U) Terminal Kargo Bandara

Udara Sultan Hasanuddin kepada seluruh

pengguna jasa Terminal Kargo pada tanggal 5

Februari 2014; ----------------------------------------------

9.6.13 Bahwa saat sosialisasi usulan Tarif PJKP2U dari PT

Angkasa Pura Logistik adalah sebesar Rp. 538

belum termasuk didalamnya pajak 10%;---------------

9.6.14 Bahwa pada akhirnya, tarif saat ini telah disepakati

antara penyedia dan pengguna jasa melalui Berita

Acara Kesepakatan Nomor

BA.005/KB.09/2014/KCA tentang Penyesuaian

Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(PJKP2U) Incoming dan Outgoing Domestik yang

berlaku mulai 1 April 2014;-------------------------------

9.6.15 Bahwa PT Angkasa Pura I Bandara Internasional

Sultan Hasanuddin tidak terlibat dalam pembuatan

tarif di Terminal Kargo Bandara Internasional

Sultan Hasanuddin.----------------------------------------
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9.7 Fakta Tentang Tarif Terkait Regulated Agent----------------------

9.7.1 Bahwa biaya pelaksanaan pemeriksaan kargo dan

pos yang diangkut dengan pesawat udara

ditetapkan tarif batas bawah sebesar Rp. 550/kg

sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 46 ayat

(1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153

Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos

serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos

Yang Diangkut dengan Pesawat Udara;-----------------

9.7.2 Bahwa komponen tarif sebagaimana diatur dalam

Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 153 Tahun 2015 terdiri dari: --------------------

9.7.2.1 Personel; ----------------------------------------

9.7.2.2 Operasonal;-------------------------------------

9.7.2.3 Persediaan; -------------------------------------

9.7.2.4 Depresiasi dan amortisasi;-------------------

9.7.2.5 Margin paling tinggi 10% dari total biaya

belanja; dan lain lain.-------------------------

9.7.3 Bahwa jika margin paling tinggi yang dapat diambil

oleh Regulated Agent sebesar 10% dari total biaya

dan minimum tarif batas bawah sebesar Rp.

550/kg, maka total biaya/harga pokok produksi

yang harus dikeluarkan oleh Regulated Agent

minimal sebesar Rp. 500/kg;-----------------------------

9.7.4 Bahwa besaran minimal biaya yang harus

dikeluarkan oleh Regulated Agent minimal sebesar

Rp. 500/kg merupakan standar minimum dari

biaya kegiatan operasional dan investasi peralatan
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yang memadai sebagaimana telah diperhitungkan

secara detail oleh Kementerian Perhubungan;---------

9.7.5 Bahwa jika Regulated Agent mampu menekan biaya

yang dikeluarkan dalam menopang kegiatannya

dibawah standar biaya yang telah dikeluarkan oleh

Kementerian Perhubungan maka terdapat biaya

yang dikurangi atau tidak dikeluarkan untuk

teknis dan/atau operasionalnya yang telah diatur

dalam Peraturan Menteri Nomor 153 Tahun 2015; ---

9.7.6 Bahwa tarif Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo dan Pos yang dikenakan

Regulated Agent kepada pengguna jasa di Terminal

Kargo Bandara Sultan Hasanuddin Makassar telah

sesuai dengan batas bawah yang diatur dalam

Peraturan Menteri perhubungan Nomor 153 Tahun

2015 sebesar Rp. 550/kg (sudah termasuk PPN

10%);----------------------------------------------------------

9.7.7 Bahwa tarif Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo dan Pos yang dikenakan

Regulated Agent baru dikenakan mulai tanggal 20

Juli 2015 setelah dilakukan shadow operation/uji

coba operasional Regulated Agent yang dimulai

sejak tanggal 1 April 2015 – 19 Juli 2015. -------------

9.8 Analisa Pasar Bersangkutan -----------------------------------------

9.8.1 Bahwa pasar bersangkutan berdasarkan Pasal 1

angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

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

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

9.8.2 Bahwa  pengertian pasar bersangkutan

berdasarkan Pasal 10 angka (10) tersebut

menekankan pada konteks horisontal yang

menjelaskan posisi pelaku beserta pesaingnya.

Berdasarkan Pasal tersebut, cakupan pengertian

pasar bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 dapat dikategorikan dalam dua

perspektif, yaitu pasar berdasarkan geografis dan

pasar berdasarkan produk; -------------------------------

9.8.3 Bahwa pasar berdasarkan cakupan geografis

terkait dengan jangkauan dan/atau daerah

pemasaran. Sementara, pasar berdasarkan produk

terkait dengan kesamaan, kesejenisan, dan/atau

tingkat substitusinya;--------------------------------------

9.8.4 Bahwa pasar produk didefinisikan sebagai produk

produk pesaing dari produk tertentu ditambah

dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi

sebuah produk jika keberadaan produk lain

tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari

produk tersebut; --------------------------------------------

9.8.5 Bahwa mengacu pada pengertian pasar

bersangkutan berdasarkan produk, akan

dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau

dapat digantikan satu sama lain suatu produk

apabila menurut konsumen terdapat kesamaan

dalam hal fungsi/peruntukan/penggunaan,

karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga
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produk tersebut dengan harga barang lainnya. dari

sisi penawaran, barang substitusi merupakan

produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku

usaha yang berpotensi masuk ke dalam pasar

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

9.8.6 Bahwa  pasar geografis didefinisikan wilayah

dimana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan

harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha

baru atau tanpa kehilangan konsumen yang

signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain

diluar wilayah tersebut. hal ini terjadi karena biaya

transportasi yang harus dikeluarkan konsumen

tidak signifikan, sehingga tidak mampu mendorong

terjadinya perpindahan konsumsi produk tersebut;--

9.8.7 Bahwa mengacu pada penetapan pasar

bersangkutan berdasarkan aspek geografis yang

merupakan lokasi pelaku usaha melakukan

kegiatan usahanya, maka beberapa daerah

memiliki kondisi persaingan relatif seragam dan

berbeda dibanding kondisi persaingan dengan

daerah lainnya; ---------------------------------------------

9.8.8 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara ini

sangat terkait dengan jasa penyediaan fasilitas

terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos,

dan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan

kargo dan pos di Bandara Sultan Hasanuddin,

Makassar, Sulawesi Selatan; -----------------------------

9.8.9 Bahwa terhadap kargo yang akan keluar atau

masuk ke daerah Makassar atau kota/kabupaten
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disekitarnya yang diangkut melalui angkutan

pesawat udara hanya dapat dilayani melalui

terminal kargo dan tidak dapat disubstitusikan

melalui terminal penumpang di Bandara Sultan

Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan;-------------

9.8.10 Bahwa selain pengiriman melalui pesawat udara,

Kargo yang akan keluar atau masuk daerah

Makassar atau kota/kabupaten disekitarnya dapat

diangkut melalui kapal laut yang dibongkar muat

di Pelabuhan Makassar atau melalui jenis

transportasi lain seperti kereta api maupun truk; ----

9.8.11 Bahwa jika dilihat dari sisi fungsi, Konsumen yang

akan mengirimkan kargo ke atau keluar dari

Makassar dapat memilih mengangkut kargo

dengan menggunakan pesawat udara atau kapal

laut atau jenis transportasi lain. tetapi pilihan

tersebut tidak dapat dipisahkan dari pilihan

konsumen terhadap kecepatan pengiriman

maupun terhadap biaya yang dikeluarkan dari

setiap pilihan penggunaan transportasi untuk

pengangkutan; ----------------------------------------------

9.8.12 Bahwa karakteristik yang membedakan antara

pengiriman kargo dengan menggunakan pesawat

udara dengan kapal laut atau jenis transportasi

lainnya adalah terkait kecepatan waktu pengiriman

kargo dimana dengan menggunakan pesawat udara

maka akan lebih cepat dan efisien dari segi waktu

pengiriman dibandingkan dengan menggunakan

jenis transportasi lainnya; --------------------------------
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9.8.13 Bahwa pilihan konsumen terhadap kecepatan

pengiriman kargo dapat disebabkan salah satunya

karena barang yang dikirim adalah barang yang

fresh (hasil pertanian dan perikanan) dan tidak

tahan lama;--------------------------------------------------

9.8.14 Bahwa dari sisi harga, pengiriman kargo melalui

pesawat udara relatif lebih tinggi dibandingkan

dengan menggunakan jenis transportasi lainnya; ----

9.8.15 Bahwa berikut merupakan data produksi kargo

periode tahun 2013-2015 (dalam satuan

Kilogram/Kg) yang diangkut melalui pesawat udara

di Bandara Sultan Hasanuddin baik kargo incoming

maupun kargo outgoing yang dirinci berdasarkan

tujuan/asal kargo (domestik dan Internasional); -----

Periode Produksi Incoming
2013

Produksi Incoming
2014

Produksi Incoming
2015

Bulan Domestik Inter domestik Inter Domestik Inter
Januari 2.265.573 788 2.349.221 1.058 2.317.080 5.745
Februari 2.075.257 290 2.039.115 2.431 1.911.725 7.102
Maret 2.197.196 2.395 2.537.136 2.983 2.118.401 1.545
April 2.106.696 4.616 2.112.040 1.545 2.107.674 2.955
Mei 2.496.295 1.469 2.251.585 3.839 2.333.462 3.270
Juni 2.443.554 1.732 2.491.697 1.943 2.475.773 3.644
Juli 2.906.638 4.863 2.229.560 4.152 2.074.715 1.229
Agustus 1.787.481 2.920 1.966.966 3.661 2.198.576 2.527
September 2.301.953 3.769 2.257.994 4.206 2.229.196 2.637
Oktober 2.265.938 3.096 2.296.371 5.749 2.442.255 3.362
Nopember 2.444.383 474 2.376.219 2.841 2.588.999 2.766
Desember 2.582.556 1.702 2.559.533 3.107 2.785.233 925

Periode Produksi Outgoing
2013

Produksi Outgoing 2014 Produksi Outgoing
2015

Bulan Domestik Inter Domestik Inter Domestik Inter
Januari 988.945 554.561 1.529.253 609.162 1.150.506 675.730
Februari 1.012.554 453.750 1.457.580 549.170 999.137 622.429

Maret 1.105.280 597.580 1.532.428 734.343 1.228.847 663.827
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9.8.16 Bahwa meskipun terdapat perbedaan harga yang

relatif tinggi dengan pengiriman kargo melalui jenis

transportasi lain, kenaikan tarif pada pengiriman

kargo melalui pesawat udara yang dipicu karena

kenaikan tarif terminal kargo (JKP2U) tidak

berdampak konsumen berpindah menggunakan

jenis transportasi lain dalam melakukan

pengiriman kargo; ------------------------------------------

9.8.17 Bahwa kenaikan tarif JKP2U pada 1 April 2014

dari Rp. 400/kg menjadi Rp. 500/kg tidak

mempengaruhi jumlah kargo yang dilayani oleh

Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin; ---------

9.8.18 Bahwa pengenaan tambahan tarif Regulated Agent

yang dimulai sejak 20 Juli 2015 sebesar Rp.

550/kg juga tidak mempengaruhi jumlah kargo

yang dilayani oleh Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin;-------------------------------------------------

April 1.215.009 606.944 1.288.881 616.207 1.221.194 710.084
Mei 1.193.222 623.641 1.272.827 658.912 1.234.931 665.748
Juni 1.474.853 617.059 1.181.270 651.300 1.606.003 555.306
Juli 1.564.207 575.239 1.230.036 564.900 1.941.215 492.188

Agustus 1.163.847 418.128 1.119.533 462.901 1.748.254 548.618
September 1.421.172 538.056 1.255.579 614.545 2.088.496 491.112

Oktober 1.430.237 611.685 1.308.007 533.341 1.754.271 560.368
Nopember 1.191.059 713.313 1.227.958 655.017 1.460.627 714.386
Desember 1.195.183 743.179 1.413.048 712.514 1.465.236 750.608
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9.8.19 Bahwa berdasarkan perhitungan elastisitas harga

dari permintaan untuk mengukur persentase

perubahan jumlah komoditas yang diminta per unit

waktu karena adanya persentase perubahan harga

tertentu diperoleh nilai elastisitas harga sebesar

0,62 ketika terjadi kenaikan tarif JKP2U dan 0,04

ketika terjadi penambahan tarif Regulated Agent; ----

9.8.20 Bahwa dengan demikian elastisitas harga dari

perubahan tarif yang terjadi berada dibawah

elastisitas 1 (e < 1), hal tersebut menunjukan

barang atau jasa tersebut inelastis terhadap

perubahan harga yang terjadi karena tidak

terdapat substitusi terhadap barang atau jasa

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

9.8.21 Bahwa berikut data total produksi kargo (incoming

dan outgoing) internasional dan domestik; (dalam

satuan Kilogram/Kg) ---------------------------------------

2013 2014 2015

Bulan Total Bulan Total Bulan Total
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Produksi Produksi Produksi

Januari 3.809.867 Januari 4.488.694 Januari 4.149.061

Februari 3.541.851 Februari 4.048.296 Februari 3.540.393

Maret 3.902.451 Maret 4.806.890 Maret 4.012.620

April 3.933.265 April 4.018.673 April 4.041.907

Mei 4.314.627 Mei 4.187.163 Mei 4.237.411

Juni 4.537.198 Juni 4.326.210 Juni 4.640.726

Juli 5.050.947 Juli 4.028.648 Juli 4.509.347

Agustus 3.372.376 Agustus 3.553.061 Agustus 4.497.975

September 4.264.950 September 4.132.324 September 4.811.441

Oktober 4.310.956 Oktober 4.143.468 Oktober 4.760.256

November 4.349.229 November 4.262.035 November 4.766.778

Desember 4.522.620 Desember 4.688.202 Desember 5.002.002

Januari 3.809.867 Januari 4.488.694 Januari 4.149.061

9.8.22 Bahwa perhitungan elastisitas tersebut

membuktikan konsumen tidak sensitif terhadap

perubahan harga pengiriman kargo melalui

pesawat udara karena konsumen lebih

mempertimbangkan faktor kecepatan waktu

pengiriman yang lebih efisien dalam melakukan

pengiriman; --------------------------------------------------

9.8.23 Bahwa Pemilik Kargo yang melakukan

pengiriman/penerimaan kargo melalui pesawat

udara, akan menggunakan jasa perusahaan EMPU

dalam melakukan pengurusan pengiriman kargo

maupun pengambilan kargo yang dikirim ke

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar;----------------

9.8.24 Bahwa perusahaan EMPU yang memiliki ruang di

Bandara Sultan Hasanuddin Makasar merupakan

Perusahaan yang dapat mengeluarkan Surat



- 45 -

S A L I N A N

Muatan Udara dari Maskapai sehingga dapat

melakukan pengiriman kargo;----------------------------

9.8.25 Bahwa terhadap perusahaan EMPU yang tidak

memiliki ruangan EMPU di Terminal Kargo dan

tidak memiliki kemampuan mengeluarkan Surat

Muatan Udara biasanya disebut dengan Sub Agent

di Terminal Kargo; ------------------------------------------

9.8.26 Bahwa Sub Agent masih tetap dapat melakukan

pengiriman kargo dengan cara melakukan

kerjasama dengan Perusahaan EMPU yang

memiliki ruang di Bandara dan mampu

menerbitkan Surat Muatan Udara; ----------------------

9.8.27 Bahwa dengan demikian selain pemilik kargo

(shipper), Perusahaan Ekspedisi lain (sub agent)

juga merupakan konsumen atau pengguna jasa

dari perusahaan EMPU yang memiliki ruang di

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar;----------------

9.8.28 Bahwa dalam melakukan penerimaan kargo dan

pengiriman kargo melalui pesawat, Perusahaan

EMPU pasti akan melalui terminal kargo dan akan

menggunakan jasa penyediaan fasilitas terminal

untuk pelayanan angkutan kargo dan pos yang

disediakan oleh Badan Usaha Bandar Udara yaitu

PT Angkasa Pura I yang dioperasikan oleh Operator

Terminal Kargo yaitu PT Angkasa Pura Logistik,

dan akan menggunakan jasa Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos yang

dilakukan oleh Regulated Agent yaitu PT Angkasa

Pura Logistik;------------------------------------------------
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9.8.29 Bahwa secara geografis, tidak terdapat pilihan lain

bagi konsumen yang akan mengirimkan kargo

melalui pesawat udara didaerah kota Makassar dan

kabupaten/kota disekitarnya selain melalui

terminal kargo di Bandara Sultan Hasanuddin. Hal

tersebut dikarenakan tidak terdapat Bandara

komersial lainnya didaerah tersebut; -------------------

9.8.30 Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut, dapat

disimpulkan bahwa pasar bersangkutan dalam

perkara ini adalah jasa penyediaan fasilitas

terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos,

dan juga jasa pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos di Bandara Sultan

Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.-------------

9.9 Analisa Posisi Monopoli -----------------------------------------------

9.9.1 Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 terdiri dari 2 (dua) ayat tentang pengaturan

monopoli, yaitu mengenai Posisi Monopoli dan

Praktek Monopoli yang merupakan bentuk dari

penyalahgunaan Posisi Monopoli (abuse of

monopoly). Posisi Monopoli yang dimaksudkan

dalam Pasal 17 terdapat dalam ayat (2) yang

mendefinisikan 3 (tiga) bentuk dari Posisi Monopoli,

yaitu:----------------------------------------------------------

9.9.1.1 Barang dan/atau jasa yang

bersangkutan belum ada substitusinya.

Pendefinisian Posisi Monopoli demikian

sesuai dengan definisi teoritis

sebelumnya bahwa monopoli adalah
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suatu kondisi dimana perusahaan

memproduksi/menjual produk yang

tidak memiliki barang pengganti

terdekat. Tidak adanya barang pengganti

terdekat menunjukkan bahwa produk

tersebut belum memiliki barang

substitusi; --------------------------------------

9.9.1.2 Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak

dapat masuk ke dalam persaingan

usaha barang dan/atau jasa yang sama.

Seperti telah disebutkan sebelumnya,

perusahaan yang memiliki Posisi

Monopoli akan memiliki kekuatan

monopoli. Kekuatan monopoli ini tidak

hanya terbatas pada kemampuannya

menentukan harga, tetapi juga memiliki

kemampuan untuk

mengurangi/meniadakan tekanan

persaingan. Kemampuan ini diperoleh

karena perusahaan monopoli dilindungi

oleh sebuah hambatan yang dapat

mencegah masuknya (entry barriers)

perusahaan baru ke dalam pasar.

Dengan adanya hambatan masuk ini,

perusahaan monopoli tidak memiliki

pesaing nyata dan pesaing potensial; ------

9.9.1.3 Satu pelaku usaha atau satu kelompok

pelaku usaha menguasai lebih dari 50%

(lima puluh persen) pangsa pasar satu
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jenis barang atau jasa tertentu.

Pendefinisian cara ketiga ini sering

disebut dengan istilah pendekatan

struktur, dimana posisi monopoli

didefinisikan berdasarkan pangsa pasar

yang dimiliki sebuah perusahaan.

Kekuatan monopoli yang dimiliki oleh

sebuah perusahaan tidak harus muncul

karena perusahaan merupakan satu-

satunya penjual di pasar, melainkan

dapat muncul apabila perusahaan

tersebut merupakan perusahaan yang

dominan dipasar. Dengan demikian

berdasarkan cara ketiga ini. Posisi

Monopoli dapat diterjemahkan sebagai

posisi dominan. --------------------------------

9.9.2 Bahwa dalam teorinya, Monopoli dapat terjadi

dengan:-------------------------------------------------------

9.9.2.1 Bahwa monopoli yang terjadi karena

pelaku usaha memiliki kemampuan

teknis tertentu seperti: -----------------------

1) Bahwa pelaku usaha memiliki

kemampuan atau pengetahuan

khusus yang memungkinkan

melakukan efisiensi dalam

berproduksi;

2) Bahwa skala ekonomi, dimana

semakin besar skala produksi maka

biaya marjinal semakin menurun
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sehingga biaya produksi per-unit

(average cost) makin rendah;

3) Bahwa pelaku usaha memiliki

kemampuan kontrol sumber faktor

produksi, baik berupa sumber daya

alam, sumber daya manusia,

maupun lokasi produksi.

9.9.2.2 Monopoli yang diperoleh melalui

peraturan per-Undang-Undangan, yaitu:

1) Hak atas kekayaaan intelektual;

2) Hak usaha eksklusif, yaitu hak yang

diberikan oleh Pemerintah kepada

pelaku usaha eksklusif, yaitu yang

diberikan oleh Pemerintah kepada

pelaku usaha tertentu yang tidak

didapatkan oleh pelaku usaha yang

lain, misalnya agen tunggal,

importir tunggal, pembeli tunggal.

Pada umumnya, hal ini terkait

dengan produksi dan/atau

pemasaran barang dan/atau jasa

yang menguasai hajat hidup orang

banyak serta cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara,

asalkan diatur dalam Undang-

Undang dan diselenggarakan oleh

BUMN atau badan/lembaga yang

dibentuk atau ditunjuk oleh

Pemerintah.
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9.9.3 Bahwa kegiatan pengusahaan bandar udara

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

Tentang Penerbangan dibagi menjadi dua jenis

yang dirinci sebagaimana berikut:-----------------------

9.9.4 Bahwa Pasal 233 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 telah memberikan hak

ekslusif kepada Badan Usaha Bandar Udara

setelah memperoleh ijin dari Menteri Perhubungan

untuk memberikan pelayanan jasa

kebandarudaraan kepada pesawat udara,

penumpang, barang, dan pos di setiap bandara di

Indonesia; ----------------------------------------------------

9.9.5 Bahwa Pasal 1 ayat 43 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2009 disebutkan bahwa Badan Usaha

Bandar Udara adalah badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, atau badan hukum

Indonesia berbentuk Perseroan terbatas atau

koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan

bandar udara untuk pelayanan umum; ----------------

9.9.6 Bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan

Badan Usaha Bandar Udara yang memperoleh ijin

dari Menteri Perhubungan untuk memberikan

pelayanan jasa kebandaraudaraan di Bandara
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Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan

yang diusahakan secara komersial; ---------------------

9.9.7 Bahwa dalam melakukan pengiriman kargo melalui

pesawat, Perusahaan EMPU pasti akan melalui

terminal kargo dan akan menggunakan jasa

penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos yang disediakan oleh

Badan Usaha Bandar Udara yaitu PT Angkasa Pura

I yang dioperasikan oleh Operator Terminal Kargo

yaitu PT Angkasa Pura Logistik, dan akan

menggunakan jasa pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos yang dilakukan oleh

Regulated Agent yaitu PT Angkasa Pura Logistik; -----

9.9.8 Bahwa dalam mengelola atau mengoperasikan

terminal kargo Bandara Sultan Hasanuddin

Makasar, PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan

kerjasama pengelolaan terminal kargo dengan

menunjuk anak perusahaannya PT Angkasa Pura

Logistik sebagai operator Terminal Kargo sejak 1

Februari 2012 – saat ini; ----------------------------------

9.9.9 Bahwa kerjasama pengelolaan terminal kargo

antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT

Angkasa Pura Logistik dituangkan melalui

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Terminal Kargo

Nomor SP.6/HK.06.03/213/PD dan Nomor

02/APL-AP1/2013-DU tertanggal 18 Januari 2013;--

9.9.10 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik merupakan satu

satunya perusahaan yang berperan sebagai

Regulated Agent untuk melakukan pemeriksaan
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dan pengendalian keamanan kargo dan pos di

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar;----------------

9.9.11 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik telah

mendapatkan izin operasional sebagai Regulated

Agent dari Direktorat Kemananan Penerbangan,

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,

Kementerian Perhubungan melalui Surat Ijin

Operasional Regulated Agent Nomor

004/PKKP.DKP/II/2015 dan berlaku efektif sejak

diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2015; ---------------

9.9.12 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik cabang Makassar

beroperasi sebagai Regulated Agent di Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin pada tanggal 20

Juli 2015, tetapi sebelumnya telah melakukan

shadow operation/uji coba operasional Regulated

Agent yang dimulai sejak tanggal 1 April 2015 – 19

Juli 2015; ----------------------------------------------------

9.9.13 Bahwa dengan demikian, PT Angkasa Pura Logistik

merupakan Pelaku Usaha tunggal yang

mendapatkan hak ekslusif untuk melakukan jasa

penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos di Bandar Sultan

Hasanuddin Makasar Sulawesi Selatan dan

merupakan Regulated Agent satu satunya sehingga

menguasai 100% jasa Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos di Bandar

Sultan Hasanuddin Makasar Sulawesi Selatan.-------
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9.10 Analisa Praktek Monopoli --------------------------------------------

9.10.1 Bahwa secara teoritis, penyalahgunaan Posisi

Monopoli merupakan perilaku (conduct) yang

didalamnya mengandung unsur: (i) Pencegahan,

Pembatasan, dan Penurunan Persaingan, dan (ii)

Eksploitasi; -------------------------------------------------

9.10.2 Bahwa unsur Pencegahan, Pembatasan, dan

Penurunan Persaingan adalah upaya perusahaan

monopoli untuk mengurangi atau meniadakan

tekanan persaingan. Perilaku ini pada dasarnya

adalah perilaku eksklusif (exclusive conduct),

dimana perusahaan monopoli melakukan strategi

untuk mengusir pesaing nyata (existing competitor)

keluar dari pasar atau mencegah masuknya

pesaing potensial masuk ke dalam pasar;--------------

9.10.3 Bahwa dengan hilangnya tekanan persaingan di

pasar, maka perusahaan monopoli dapat

mengeksploitasi mitra transaksi untuk

meningkatkan keuntungannya, terutama

eksploitasi yang dilakukan terhadap konsumen.

Perilaku penyalahgunaan posisi monopoli dalam

bentuk eksploitasi konsumen umumnya dilakukan

dengan cara menerapkan harga jual yang tinggi,

melalui pembatasan jumlah produksi atau melalui

penurunan kualitas/pelayanan barang atau jasa

yang dipasok;------------------------------------------------

9.10.4 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik saat ini berperan

sebagai Operator Terminal Kargo dan juga berperan
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sebagai Regulated Agent di Bandara Sultan

Hasanuddin Makasar; -------------------------------------

9.10.5 Bahwa setiap penerimaan kargo dan pengiriman

kargo melalui pesawat di Terminal Kargo Bandara

Sultan Hasanuddin Makasar, Pengguna Jasa

Terminal kargo akan menggunakan jasa

penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos, dan juga akan

menggunakan jasa pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos;---------------------------------

9.10.6 Bahwa aktivitas jasa penyediaan fasilitas terminal

untuk pelayanan angkutan kargo dan pos terdiri

dari dua kegiatan yaitu pelayanan untuk kargo

outgoing dan kargo incoming; -----------------------------

9.10.7 Bahwa kargo outgoing merupakan kargo yang akan

dikirim dari Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar, sedangkan untuk kargo incoming

merupakan kargo yang diterima atau datang ke

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar;----------------

9.10.8 Bahwa untuk kargo outgoing dan kargo incoming

dibedakan lagi berdasarkan tujuan/asal kargo

tersebut yaitu domestik maupun internasional; ------

9.10.9 Bahwa proses pengiriman kargo outgoing adalah

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

9.10.9.1 Unloading Process yaitu pengawasan

bongkar barang, mengatur antrian truk,

menyiapkan tenaga porter, mengawasi

proses bongkar shipment; --------------------
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9.10.9.2 Acceptance Process yaitu pemeriksaan

kelayakan packing, memeriksa marking

dan label, memastikan jumlah koli

sesuai dengan SMU, menginput data

kargo dan menimbang barang; -----------------

9.10.9.3 X-ray Process yaitu memeriksa barang

lewat x-ray, memasang label security,

memeriksa barang yang tidak memenuhi

syarat; -------------------------------------------

9.10.9.4 Pembayaran PJKP2U yaitu melakukan

pembayaran timbangan kargo untuk

dilakukan pengiriman, meminta bukti

timbangan barang; ----------------------------

9.10.9.5 Built up or Cargo Release yaitu

Melakukan pemeriksaan barang yang

akan dikirim, menyiapkan porter,

membuat checklist kargo sekaligus

formulir serah terima kargo dan siap

dikirim.------------------------------------------

9.10.10 Bahwa proses penerimaan kargo incoming adalah

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

9.10.10.1 Breakdown Process yaitu petugas

menerima dokumen pengangkutan,

melakukan checklist kargo tiba secara

bersama-sama pihak airlines,

memeriksa pihak kargo tiba, membuat

berita acara kargo rusak atau lost label; --
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9.10.10.2 Storage yaitu memastikan kargo sesuai

dengan tempatnya, dan melakukan

penanganan khusus;--------------------------

9.10.10.3 Acceptance Proccess yaitu melakukan

input data kargo tiba berdasarkan hasil

verifikasi checklist dan manifest (SMU); ---

9.10.10.4 Pembayaran PJKP2U yaitu mengurus

nota pengantar, tanda terima barang,

dan kwitansi pembayaran; -------------------

9.10.10.5 Delivery or Cargo Release yaitu

mengeluarkan dan menyerahkan kargo

kepada pihak penerima.----------------------

9.10.11 Bahwa terkait alur proses pengiriman kargo dan pos

(outgoing) di Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin adalah sebagai berikut: --------------------

9.10.11.1 Pada lini II, Perusahaan EMPU

melakukan penimbangan dan

mengeluarkan dokumen Pernyataan

Tentang Isi (PTI) dan/atau Statement

Dangerous Goods terhadap kargo yang

dikirimkan oleh Shipper/Forwarder (Sub

Agent); -------------------------------------------

9.10.11.2 Selanjutnya kargo dipindahkan ke Lini I

untuk diserahkan kepada Operator

Terminal dilakukan penimbangan kargo

dan dilakukan pengecekan terhadap

kelengkapan dokumen;-----------------------

9.10.11.3 Kemudian kargo tersebut dilakukan

pengecekan dengan menggunakan x-ray; -
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9.10.11.4 Selanjutnya dilakukan pemeriksaan

kesesuaian dokumen kargo dengan isi

dari kargo tersebut; ---------------------------

9.10.11.5 Setelah dinyatakan sesuai, maka kargo

tersebut diberikan labeling;------------------

9.10.11.6 Setelah dilabeling, kargo dipindahkan

(trucking) ke warehousing/tempat

penyimpanan kargo yang merupakan

tempat penampungan sementara,

kemudian dilakukan pemilahan kargo

menurut tujuan dan maskapai sebelum

kargo dinaikan ke pesawat udara.----------

9.10.12 Bahwa terkait alur proses penerimaan kargo dan

pos (incoming) di Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin adalah sebagai berikut: ---------------------

9.10.12.1 Setelah kargo diturunkan dari pesawat

kemudian kargo diangkut ke Lini I

untuk dilakukan pemilahan terhadap

kargo tersebut dan dibuat berita acara,

kemudian dilakukan pengecekan

dokumen dengan ketersesuaian isi dan

dilakukan pengecekan kondisi dari

packing kargo; ---------------------------------

9.10.12.2 Ketika terdapat kerusakan pada packing

kargo maka akan dilakukan

penimbangan kembali; -----------------------

9.10.12.3 Selanjutnya kargo didistribusikan ke lini

II untuk diserahterimakan ke
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perusahaan EMPU yang menerima kargo

tersebut. ----------------------------------------

9.10.13 Bahwa sebelum diberlakukannya Regulated Agent,

pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo

dan pos juga telah dilakukan dan melekat dengan

jasa penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos yang dilakukan oleh

Operator Terminal Kargo yaitu PT Angkasa Pura

Logistik sebagaimana tercermin dalam kegiatan

proses pengiriman kargo dan pos (outgoing) dan

proses penerimaan kargo dan pos (incoming); ---------

9.10.14 Bahwa hal tersebut diperkuat dengan dokumen

surat SBU Terminal kargo PT Angkasa Pura I Nomor

AP.I.218/KB.05/2010/GMTC-D perihal laporan

pelaksanaan operasi boyong Terminal Kargo

Bandara Sultan Hasanuddin kepada Direktur

Utama PT Angkasa Pura I (Persero) tertanggal 20

April 2010 yang menyebutkan bahwa:-------------------

“Menyadari bahwa kepindahan ini tidak sendiri dan
arus barang incoming dan outcgoing yang melalui
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bandara tetap lancar, maka bersama sama para
airline dan para EMPU kami terus melakukan
koordinasi teknis agar aspek keselamatan dan
keamanan penerbangan serta pelayanan kargo tidak
terganggu.....”

9.10.15 Bahwa hal tersebut diperkuat dengan dokumen

Risalah Rapat Sosialisasi tarif Regulated Agent PT

Angkasa Pura Logistik pada hari Senin tanggal 2

September 2013 yang meyebutkan bahwa: -------------

1. “Segala proses pengiriman barang di Terminal

Kargo selama ini sudah berjalan dengan baik

tanpa adanya RA (garuda)”

2. “Assosiasi pada dasarnya menolak adanya RA

di Bandara terkait dengan adanya biaya

tambahan untuk RA (ALFI)”

9.10.16 Bahwa dokumen yang disebutkan diatas

merupakan dokumen yang diterbitkan sebelum

diberlakukanya Regulated Agent dimana tampak

jelas bahwa Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo dan Pos juga telah dilakukan dan

melekat dengan jasa penyediaan fasilitas terminal

untuk pelayanan angkutan kargo dan pos; -------------

9.10.17 Bahwa setelah diberlakukan Regulated Agent,

kegiatan pemeriksaan dan pengendalian keamanan

kargo dan pos di Bandara Sultan Hasanuddin

Makasar yang dilakukan Regulated Agent pada

prinsipnya merupakan kegiatan yang sebelumnya

telah dilakukan oleh Operator Terminal kargo yang

telah termasuk dalam kegiatan jasa penyediaan

fasilitas terminal untuk pelayanan kargo dan pos

yaitu melakukan Pemeriksaan Dokumen seperti
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dokumen Pembertahuan Tentang Isi (PTI) dan

dokumen Dangerous Goods (DG), Penimbangan

Kargo, Pengecekan dengan X-ray, Pengecekan

kesesuaian kargo dengan dokumen, Labeling,

Penerbitan sertifikat jaminan Regulated Agent,

Trucking, Pemilahan Kargo berdasarkan maskapai

dan tujuan kargo sebelum dinaikan ke pesawat

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

9.10.18 Bahwa kegiatan pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos yang dilakukan Regulated

Agent hanya dilakukan untuk kargo dan pos

outgoing dan tidak dilakukan untuk kargo dan pos

incoming karena sebelumnya telah dilakukan di

bandara asal kargo; -----------------------------------------

9.10.19 Bahwa setelah ada Regulated Agent, kegiatan

diterminal kargo hanya proses pilah-pilah barang

berdasarkan airlines dan tempat tujuannya

kemudian dibawa oleh petugas ground handling
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untuk dimasukan dalam pesawat dan kegiatan

utama pemeriksaan keamanan kargo di Terminal

Kargo dilakukan oleh Regulated Agent; ------------------

9.10.20 Bahwa hal tersebut diperkuat dengan dokumen

Risalah Rapat Sosialisasi Pelaksanaan Regulated

Agent pada hari senin/26 Mei 2014 disebutkan

bahwa:---------------------------------------------------------

1) “Kargo yang telah melalui proses x-ray dan

timbangan RA akan dilakukan prepare di

outgoing area sebelum ditarik ke pesawat.

Khusus untuk rush handling kargo langsung

ditempatkan distaging area terminal kargo”

2) “Barang kargo yang telah diperiksa melalui x

ray dan ditimbang di RA tidak akan di X-ray

dan ditimbang lagi di outgoing. Hanya transit di

outgoing area sebelum ditarik ke pesawat”

3) “Proses penimbangan terlebih dahulu

kemudian pemeriksaan x-ray telah sesuai

prosedur sama dengan terminal kargo lainnya”

9.10.21 Prinsip RA hanya penimbunan dan pemeriksaan x-

ray yang selama ini telah dilakukan oleh terminal

kargo;----------------------------------------------------------

9.10.22 Bahwa terdapat 2 (dua) Jenis Tarif Jasa Kargo dan

Pos Pesawat Udara (JKP2U) yang dikenakan di

terminal kargo Bandara Internasional Sultan

Hasanuddin yaitu tarif incoming (TTB) dan tarif

outgoing (BTB); -----------------------------------------------

9.10.23 Bahwa tarif yang dibebankan PT Angkasa Pura

Logistik kepada pengguna jasa di terminal kargo
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untuk barang Tanda Terima Barang (TTB) dan Bukti

Timbang Barang (BTB) saat ini sebesar Rp. 500,-/kg

(termasuk PPN 10%) untuk kargo domestik dan

USD 0,06 $/kg/hari (belum termasuk PPN 10%)

untuk kargo impor, serta USD 0,05 $/kg/hari

(belum termasuk PPN 10%) untuk kargo ekspor; ------

9.10.24 Bahwa tarif Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(JKP2U) sebagaimana disebutkan diatas merupakan

tarif yang telah disesuaikan sebelumnya oleh PT

Angkasa Pura Logistik yaitu dari sebesar Rp. 400,-

/kg (termasuk PPN 10%) menjadi Rp. 500,-/kg

(termasuk PPN 10%);----------------------------------------

9.10.25 Bahwa tarif Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(JKP2U) untuk kargo outcoming dan incoming

internasional tidak dilakukan perubahan oleh PT

Angkasa Pura Logistik; -------------------------------------

9.10.26 Bahwa dalam penyesesuaian tarif tersebut, PT

Angkasa Pura Logistik melakukan sosialisasi

penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (PJKP2U) Terminal Kargo Bandara

Udara Sultan Hasanuddin kepada seluruh

pengguna jasa Terminal Kargo pada tanggal 5

Februari 2014; -----------------------------------------------

9.10.27 Bahwa saat sosialisasi usulan Tarif PJKP2U pada

tanggal 5 Februari 2014 dari PT Angkasa Pura

Logistik adalah sebesar Rp. 538 belum termasuk

didalamnya pajak 10%;-------------------------------------

9.10.28 Bahwa kenaikan tarif JKP2U pada tanggal 1 April

2014 sebenarnya telah mendapatkan catatan dari
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pengguna jasa diantaranya adalah ALFI dan PT

Garuda Indonesia. Adapun catatan dari Pengguna

Jasa diantaranya adalah kemungkinan adanya tarif

double jika Regulated Agent telah beroperasi di

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi

Selatan sebagaimana diutarakan oleh ALFI. Selain

itu jika Regulated Agent telah beroperasi maka akan

terjadi pengurangan fungsi dari Terminal Kargo

sebagaimana disampaikan oleh PT Garuda

Indonesia;-----------------------------------------------------

9.10.29 Bahwa hal tersebut dikuatkan dalam risalah rapat

sosialisasi Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Kargo

dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Terminal Kargo

yang menyebutkan: -----------------------------------------

1) DPW ALFI menyampaikan bahwa Usulan

penyesuaian tarif PJKP2U mengalami kenaikan

signifikan dari sebelumnya Rp.364 dan dengan

adanya Regulated Agent yang akan dilakukan

oleh PT Angkasa Pura Logistik yang juga akan

mengenakan tarif RA maka akan membebani

EMPU karena ada 2 tarif yang harus dibayar

EMPU (PJKP2U dan RA);

2) PT Garuda Indonesia juga menyampaikan

bahwa dengan adanya RA maka terjadi

pengurangan fungsi dari terminal kargo;

9.10.30 Bahwa pada akhirnya tarif saat ini telah disepakati

antara penyedia dan pengguna jasa melalui Berita

Acara Kesepakatan Nomor

BA.005/KB.09/2014/KCA tentang Penyesuaian
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Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(PJKP2U) incoming dan outgoing Domestik yang

berlaku mulai 1 April 2014; -------------------------------

9.10.31 Bahwa setelah pemberlakukan Regulated Agent

pada tanggal 20 Juli 2015, tidak hanya Tarif

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(PJKP2U) yang harus dibayarkan oleh Pengguna

Jasa kepada Operator Terminal Kargo dalam

melakukan pengiriman kargo tetapi Pengguna Jasa

juga dikenakan tambahan tarif Jasa Pemeriksaan

dan Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos yang

harus dibayarkan kepada Regulated Agent dari

setiap Kg Kargo yang dikirimkan melalui Terminal

Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar; --------

9.10.32 Bahwa tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo dan Pos yang harus dibayarkan

oleh Pengguna Jasa kepada Regulated Agent adalah

sebesar Rp. 550/kg (sudah termasuk PPN 10%); ------

9.10.33 Bahwa standar minimum Harga Pokok Produksi

dari tarif Regulated Agent setelah memperhitungkan

aspek komponen tarif (personal, operasional,

persediaan, depresiasi) sebagaimana diatur dalam

Pasal 46 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 153 tahun seharusnya sebesar Rp. 500/kg; ---

9.10.34 Bahwa komponen tarif sebagaimana diatur dalam

Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 153 Tahun 2015 terdiri dari: ---------------------

1) Personel;

2) Operasonal;
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3) Persediaan;

4) Depresiasi dan amortisasi;

5) Margin paling tinggi 10% dari total biaya

belanja;

6) Dan lain lain.

9.10.35 Bahwa berdasarkan hal tersebut, margin paling

tinggi adalah 10% dari total biaya belanja yang

dapat ditarik dari Tarif Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo oleh Regulated

Agent; ----------------------------------------------------------

9.10.36 Bahwa penetapan batas bawah Tarif Pemeriksaan

dan Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos yang

dikenakan PT Angkasa Pura Logisitik sebesar Rp.

550/kg, telah sesuai dengan standar minimum HPP

yang telah diperhitungkan sebelumnya oleh

Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 500/kg dan

margin yang diperbolehkan sebesar Rp. 50/kg yang

dihitung berdasarkan 10% dari biaya yang

dikeluarkan (HPP minimum);------------------------------

9.10.37 Bahwa dari perhitungan Harga Pokok Produksi Tarif

Pemeriksaan dan Pengendalian Keamanan Kargo

dan Pos Regulated Agent yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik sebenarnya hanya sebesar

Rp. 472/kg tetapi dalam membuat usulan tarif

Regulated Agent, PT Angkasa Pura Logistik

mengajukan tarif Regulated Agent sebesar Rp.

601/kg;--------------------------------------------------------

9.10.38 Bahwa HPP sebesar RP. 472/kg membuktikan

terdapat biaya investasi yang tidak dikeluarkan oleh
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Regulated Agent ketika mulai beroperasi

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam

dokumen Risalah Rapat Sosialisasi Pelaksanaan

Regulated Agent pada hari senin/26 Mei 2014 yang

menyebutkan bahwa: ---------------------------------------

“Dalam penentuan tarif RA, Komponen komponen
yang telah ada di terminal kargo tidak akan
diperhitungkan”

9.10.39 Bahwa jika Regulated Agent mampu menekan biaya

yang dikeluarkan dalam menopang kegiatannya

dibawah standar biaya yang telah dikeluarkan oleh

Kementerian Perhubungan maka terdapat biaya

yang dikurangi atau tidak dikeluarkan untuk teknis

dan/atau operasionalnya yang telah diatur dalam

Peraturan Menteri Nomor 153 Tahun 2015; ------------

9.10.40 Bahwa berikut ini merupakan data uraian biaya

pada periode 2013 sampai dengan periode 2015

yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Logistik

dalam melakukan kegiatan operasional seluruh

bisnis perusahaan yang dirici berdasarkan biaya

pegawai, biaya pemeliharaan, biaya pemakaian

persediaan, biaya utilitas, biaya pengelolaan

terminal kargo AP 1, biaya asurasi, biaya umum,

biaya low value asset, biaya penyusutan, biaya non

operasional; (dalam satuan ribuan rupiah) -------------
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9.10.41 Bahwa rata-rata pengeluaran PT Angkasa Pura

Logistik untuk beban pegawai selama tahun 2013

sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut: --

Beban
Pegawai
(dalam ribuan
rupiah)

2013 2014 2015

418.311 430.215 379.017

9.10.42 Bahwa data diatas menunjukkan rata-rata beban

pegawai mengalami penurunan pada tahun 2015

dari Rp 430.215.000 di tahun 2014 menjadi Rp

379.017.000 ditahun 2015; -------------------------------

9.10.43 Bahwa rata-rata pengeluaran PT Angkasa Pura

Logistik untuk beban penyusutan aset tetap tahun

2013 sampai dengan tahun 2015 adalah:---------------

Beban
Penyusutan
Aset Tetap
(dalam ribuan
rupiah)

2013 2014 2015

17.567 35.020 47.618

9.10.44 Bahwa jika dilihat secara spesifik untuk beban

penyusutan bulan Maret sampai dengan Oktober

2015 adalah konstan pada nilai Rp. 47.450.000,

padahal seharusnya jika terjadi penambahan

investasi pada saat penerapan Regulated Agent

maka biaya penyusutan seharusnya cenderung

mengalami perubahan; -------------------------------------

9.10.45 Bahwa mengingat kedua beban diatas

merepresentasikan dua komponen utama dalam

pelayanan jasa Regulated Agent, dapat diambil



- 69 -

S A L I N A N

kesimpulan bahwa data diatas menunjukkan

memang benar tidak terdapat penambahan

investasi yang material/signifikan (baik itu

penambahan pegawai maupun aset tetap); ------------

9.10.46 Bahwa dengan demikian patut diduga memang

benar tidak terdapat penambahan investasi yang

besar dalam penerapan Regulated Agent terutama

untuk investasi peralatan seperti x-ray dan gedung

yang merupakan komponen investasi peralatan

yang cukup besar atau setidaknya menggunakan

investasi yang telah dilakukan sebelumnya;------------

9.10.47 Bahwa margin yang diambil oleh PT Angkasa Pura

Logistik jika dihitung berdasarkan selisih antara

Tarif Pemeriksaan dan Pengendalian Keamanan

Kargo dan Pos Regulated Agent sebesar Rp. 500/kg

dikurangi dengan Harga Pokok Produksi sebesar Rp.

472/kg adalah sebesar Rp. 78/kg atau 16,52%;-------

9.10.48 Bahwa besaran margin yang diperoleh tersebut

melebihi 10% dari batasan Pasal 46 ayat 2

Peraturan Menteri Nomor 153 Tahun 2015; ------------

9.10.49 Bahwa jika PT Angkasa Pura Logistik menerapkan

tarif Pemeriksaan dan Pengendalian Keamanan

Kargo dan Pos Regulated Agent dengan tidak

memperhitungkan komponen investasi yang telah

tersedia sebelumnya pada terminal kargo,

seharusnya PT Angkasa Pura Logistik mengambil

opsi untuk memperhitungkan ulang dan

menyesuaikan kembali tarif JKP2U yang

dikenakannya kepada Pengguna Jasa karena
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memang Tarif Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo dan Pos Regulated Agent sudah

ditentukan batas bawahnya sebesar Rp. 550/kg

sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 46 ayat

(1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153

Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos

serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos

yang Diangkut dengan Pesawat Udara; -----------------

9.10.50 Bahwa memang benar faktanya, PT Angkasa Pura

Logistik tidak melakukan penyesuaian Tarif

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(PJKP2U) ketika memberlakukan tarif Pemeriksaan

dan Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos

Regulated Agent padahal PT Angkasa Pura Logistik

tidak mengeluarkan biaya investasi yang telah ada

sebelumnya di terminal kargo dan juga jika dilihat

dari proses, fungsi Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo tidak terdapat perbedaan yang

berarti sebelum dan setelah diterapkan Regulated

Agent; ----------------------------------------------------------

9.10.51 Bahwa dengan terdapat 2 tarif yaitu Tarif Pelayanan

Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)

sebesar Rp. 500/kg dan tarif Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos Regulated

Agent sebesar Rp. 550/kg menyebabkan timbul

keberatan dari Pengguna Jasa karena terdapat

kenaikan biaya (double charge) yang harus

ditanggung oleh Pengguna Jasa; -------------------------
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9.10.52 Bahwa perhitungan yang didasarkan pada data

pendapatan periode tahun 2013-2015 yang

diperoleh oleh PT Angkasa Pura, diperoleh nilai

forecasting pendapatan untuk bulan Agustus 2015

yang merupakan periode ketika sudah diberlakukan

Regulated Agent adalah sebagai berikut: ----------------

Pendapatan Incoming
Domestik (Level) Internasional (level)

Domestik
(Level)

Domestik
(Growth-
Geometric)

Domestik
(Growth-
Arithmetic)

Internasional
(Level)

Internasional
(Growth-
Geometric)

Internasional
(Growth-
Arithmetic)

Forecast
Up
(agustus
15) 1.093.598.752 1.034.628.417 1.145.033.806 24.803.149 3.110.721 23.652.509
Forecast
Med
(agustus
15) 943.106.234 958.605.980 976.450.597 10.473.057 1.745.490 7.685.893
Forecast
Low
(agustus
15) 792.613.717 882.583.543 807.867.387 3.857.034 380.259 -8.280.723

Pendapatan Outgoing
Domestik (Level) Internasional (level)

Domestik
(Level)

Domestik
(Growth-
Geometric)

Domestik
(Growth-
Arithmetic)

Internasional
(Level)

Internasional
(Growth-
Geometric)

Internasional
(Growth-
Arithmetic)

Forecast
Up
(agustus
15) 644.569.387 984.912.612 1.165.871.413 416.193.692 353.497.400 391.726.013
Forecast
Med
(agustus
15) 527.962.584 892.169.590 938.930.918 349.866.314 980.822 335.463.064
Forecast
Low
(agustus
15) 411.355.782 814.487.485 711.990.423 283.538.937 305.885.614 279.200.115



- 72 -

S A L I N A N

9.10.53 Bahwa pemberlakukan Tarif Regulated Agent hanya

dikenakan kepada kargo yang akan dikirim melalui

terminal kargo Bandara Sultan Hasanuddin

Makasar, sehingga dalam perhitungan forecasting

pendapatan hanya mempertimbangkan kenaikan

pendapatan untuk outgoing kargo saja; -----------------

9.10.54 Bahwa nilai forecasting untuk pendapatan outgoing

level domestik periode agustus 2015 seharusnya

berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar Rp.

527.962.584 untuk yang moderat – Rp. 644.569.387

untuk yang maksimal tetapi jika melihat fakta

pendapatan dari laporan keuangan yang sebenarnya

pada periode agustus 2015 adalah Rp 787.667.314

yang berarti diatas nilai forecasting maksimal;---------

9.10.55 Bahwa nilai forecasting untuk pendapatan outgoing

level internasional periode agustus 2015 seharusnya

berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar Rp.

349.866.314 untuk yang moderat – Rp. 416.193.692

untuk yang maksimal tetapi jika melihat fakta

pendapatan dari laporan keuangan yang sebenarnya

pada periode agustus 2015 adalah Rp. 370.690.033

yang berarti berada diatas nilai forecasting moderat; -

9.10.56 Bahwa dengan demikian, fakta tersebut

memperlihatkan terjadi kenaikan pendapatan yang

diluar sewajarnya oleh PT Angkasa Pura Logistik

ketika telah diberlakukannya Regulated Agent; --------
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9.10.57 Bahwa berikut merupakan data pendapatan PT

Angkasa Pura Logistik Periode 2013-2015 (dalam

satuan rupiah); ----------------------------------------------

Periode Domestik
Incoming

Internasional
Incoming

Domestik
Outgoing

Internasional
Outgoing

Jan-13 817.662.001 836.648 341.969.158 267.484.385

Feb-13 743.688.245 9.687 358.873.819 226.833.005

Mar-13 771.093.457 387.018 388.493.866 283.311.525

Apr-13 766.460.503 11.464.096 468.917.745 302.427.868

Mei-13 861.051.818 2.158.144 478.979.645 296.265.236

Jun-13 813.340.355 3.538.949 564.480.358 300.593.379

Jul-13 1.069.042.650 22.952.793 606.343.327 286.354.313

Agust-13 638.299.145 11.945.169 412.589.273 213.335.865

Sep-13 804.747.237 6.148.113 570.980.186 278.387.607

Okt-13 824.833.356 6.615.967 507.493.020 346.142.987

Nop-13 870.655.671 6.131.706 412.372.914 401.141.097

Des-13 1.173.919.911 4.874.632 258.411.810 437.282.110

Jan-14 836.128.362 1.301.053 531.839.011 375.211.711

Feb-14 747.815.816 27.429.687 547.716.181 333.063.629

Mar-14 892.499.341 2.523.346 534.451.527 443.468.464

Apr-14 1.024.242.524 999.977 582.759.288 349.300.154

Mei-14 1.013.155.907 3.459.495 573.540.999 391.657.602
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Jun-14 1.100.996.085 17.648.007 545.627.669 356.134.965

Jul-14 1.094.094.316 3.522.826 543.157.451 352.879.558

Agust-14 856.980.910 12.486.204 496.757.320 261.168.402

Sep-14 1.099.091.135 7.734.155 578.500.819 357.897.765

Okt-14 1.047.029.544 19.388.870 605.119.180 332.474.499

Nop-14 1.048.468.405 76.307.035 542.153.271 395.486.381

Des-14 1.257.829.002 16.205.780 667.096.384 435.388.996

Jan-15 1.028.128.045 13.933.049 507.628.273 414.408.059

Feb-15 912.532.590 4.727.565 465.404.409 396.328.051

Mar-15 967.258.524 22.029.705 553.743.313 422.546.856

Apr-15 962.042.953 2.658.745 547.320.546 460.925.752

Mei-15 1.071.696.367 3.493.629 559.707.724 427.514.864

Jun-15 1.165.073.633 10.025.362 726.962.997 371.729.979

Jul-15 956.435.450 1.727.362 887.448.634 328.710.685

Agust-15 1.014.296.642 10.018.822 787.667.314 370.690.033

Sep-15 1.019.183.966 28.655.303 950.261.912 348.880.314

Okt-15 1.120.099.638 5.368.256 797.673.030 393.691.848

Nop-15 1.187.713.759 4.536.032 669.320.982 487.380.960

Des-15 1.282.007.172 1.131.664 669.634.156 519.598.493
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9.10.58 Bahwa selain sebagai Operator Terminal Kargo dan

Regulated Agent, PT Angkasa Pura Logistik juga

memiliki bisnis EMPU, sehingga dari sisi persaingan

usaha dapat berpotensi menyebabkan perilaku

diskriminasi terhadap pelaku usaha EMPU lainnya; --

9.10.59 Bahwa terdapat fakta bahwa pelayanan pengiriman

dan penerimaan kargo yang diterima oleh

Perusahaan EMPU sering mengalami keterlambatan

yang disebabkan karena PT Angkasa Pura Logisitk

lebih mengutamakan memberikan pelayanan

kepada unit usaha EMPU milik sendiri. Selain itu,

unit usaha EMPU PT Angkasa Pura Logistik

memiliki akses untuk mempercepat pelayanan; -------

9.10.60 Bahwa dengan adanya diskriminasi pelayanan

pengiriman dan penerimaan kargo maka unit usaha

EMPU PT Angkasa Pura Logistik dapat memberikan

pelayanan lebih cepat dan Perusahaan EMPU

lainnya mengalami keterlambatan 1-2 Jam

lamanya; ------------------------------------------------------

9.10.61 Bahwa dengan adanya integrasi bisnis dari

Regulated Agent, Operator Terminal Kargo, dan

Perusahaan EMPU yang dimiliki PT Angkasa Pura

Logistik, maka unit usaha Ekspedisi Muatan

Pesawat Udara dari PT Angkasa Pura Logistik

mampu memberikan tarif yang lebih murah kepada

Shipper/Pengirim Barang;----------------------------------

9.10.62 Bahwa dengan kecepatan waktu pelayanan dan tarif

pengiriman/penerimaan kargo yang lebih murah

dibandingkan dengan Perusahaan EMPU Lainnya,
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maka menyebabkan terdapatnya fakta pelanggan

perusahaan EMPU lainnya beralih dan pindah

menggunakan jasa Ekspedisi Muatan Pesawat

Udara yang ditawarkan oleh PT Angkasa Pura

Logisitk; ------------------------------------------------------

9.10.63 Bahwa beberapa perilaku bisnis yang dilakukan

oleh PT Angkasa Pura Logistik sebagaimana

dijabarkan diatas dapat disimpulkan sebagai

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

9.10.63.1 Bahwa setelah pemberlakuan Regulated

Agent, PT Angkasa Pura Logistik telah

menerapkan tarif Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos

Regulated Agent dan Tarif Jasa Kargo

dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) tanpa

memperhitungkan komponen investasi

yang telah tersedia sebelumnya pada

terminal kargo dan tidak dilakukan

penyesuaian tarif kembali; -------------------

9.10.63.2 Bahwa dengan adanya pemberlakukan

dua tarif tersebut, menimbulkan

keberatan dari Pengguna Jasa karena

terdapat tambahan biaya tarif (double

charge) yang harus ditanggung;-------------

9.10.63.3 Bahwa dengan tidak disesuaikannya 2

tarif tersebut dengan memperhitungkan

komponen investasi yang telah tersedia

sebelumnya pada terminal kargo

menyebabkan PT Angkasa Pura Logistik
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memperoleh pendapatan lebih dari yang

sewajarnya; -------------------------------------

9.10.63.4 Bahwa dengan 3 peranan sekaligus

sebagai Operator Terminal Kargo,

Regulated Agent, dan juga bisnis EMPU,

mendorong PT Angkasa Pura Logistik

melakukan perilaku diskriminasi

terhadap pelaku usaha EMPU lainnya

dari sisi pelayanan, sehingga

menyebabkan pelanggan dari

perusahaan EMPU lainnya berpindah

menggunakan pelayanan dari PT

Angkasa Pura Logistik. -----------------------

9.10.64 Bahwa dengan demikian, perilaku yang dilakukan

oleh PT Angkasa Pura Logistik telah mengandung

didalamnya unsur: (i) Pencegahan, Pembatasan, dan

Penurunan Persaingan, dan (ii) Eksploitasi sehingga

dapat disimpulkan PT Angkasa Pura Logistik telah

melakukan praktek monopoli di Terminal Kargo

Sultan Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan. ------

9.11 Analisa Dampak Negatif Praktek Monopoli ------------------------

9.11.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Nomor 11 tahun 2011 tentang

Pedoman Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999,  dampak dari perilaku praktek monopoli

dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: ------------

9.11.1.1 Bahwa perilaku ekslusif yang memiliki

dampak negatif langsung kepada
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pesaing nyata maupun pesaing

potensial; dan ----------------------------------

9.11.1.2 Bahwa perilaku eksploitasi yang

memiliki dampak negatif langsung

kepada mitra transaksi. ----------------------

9.11.2 Bahwa perilaku praktek monopoli yang dilakukan

oleh PT Angkasa Pura Logistik sebagaimana telah

dijabarkan diatas, telah menimbulkan dampak

negatif kepada pesaing nyata dari PT Angkasa Pura

Logistik dalam bisnis Ekspedisi Muatan Pesawat

Udara dalam bentuk ketidakmampuan bersaing

Perusahaan EMPU terkait Pelayanan dan Tarif yang

dikenakan kepada Pelanggan/konsumen sehingga

pelanggan beralih menggunakan jasa dari PT

Angkasa Pura Logistik; -------------------------------------

9.11.3 Bahwa perilaku praktek monopoli yang dilakukan

oleh PT Angkasa Pura Logistik sebagaimana telah

dijabarkan diatas, juga telah dampak negatif

langsung kepada mitra transaksi karena setelah

diberlakukannya Regulated Agent, PT Angkasa Pura

Logistik telah menerapkan tarif Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos Regulated

Agent dan Tarif Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(JKP2U) tanpa memperhitungkan komponen

investasi yang telah tersedia sebelumnya pada

terminal kargo dan tidak dilakukan penyesuaian

tarif kembali sehingga menimbulkan keberatan dari

Pengguna Jasa karena terdapat tambahan biaya

tarif (double charge) yang harus ditanggung; -----------
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9.11.4 Bahwa dengan memberlakukan tarif Pemeriksaan

dan Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos

(Regulated Agent) dan Tarif Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (JKP2U) seperti saat ini, PT Angkasa

Pura Logistik telah menikmati Pendapatan lebih dari

yang sewajarnya; --------------------------------------------

9.11.5 Bahwa pada akhirnya perusahaan EMPU yang

menggunakan jasa PT Angkasa Pura Logistik akan

membebankan kembali tambahan biaya tersebut

kepada Shipper/Pengirim kargo sehingga pada

akhirnya menyebabkan biaya logistik meningkat

dan masyarakat luas yang akan dirugikan;-------------

9.11.6 Bahwa dengan demikian, praktek monopoli yang

dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik telah

menimbulkan perilaku ekslusif yang memiliki

dampak negatif langsung kepada pesaing nyata

maupun pesaing potensial, dan menimbulkan

perilaku eksploitasi yang memiliki dampak negatif

langsung kepada mitra transaksi. ------------------------

9.12 Analisis Dugaan Pelanggaran ----------------------------------------

9.12.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa

dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah

dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: ----------------

Pasal 17

Ayat 1

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
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Ayat 2

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan
atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
a) Barang dan atau jasa bersangkutan belum ada substitusinya;

atau
b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang
atau jasa tertentu.

9.12.2 Bahwa pembuktian terhadap pelanggaran Pasal 17

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada

hakekatnya adalah pembuktian Posisi Monopoli dan

Praktek Monopoli; -------------------------------------------

9.12.3 Bahwa sebelum membuktikan adanya Praktek

Monopoli maka terlebih dahulu harus membuktikan

bahwa sebuah perusahaan memiliki Posisi

Monopoli. Hal ini sesuai dengan kalimat di ayat (2)

yang menyebutkan pelaku usaha patut diduga atau

dianggap melakukan penguasaan atas produksi

dan/atau pemasaran barang dan atau jasa. Kata

diduga dan dianggap juga mengimplikasikan bahwa

meskipun perusahaan terbukti memiliki Posisi

Monopoli, perusahaan tersebut belum dapat

dipersalahkan telah melakukan pelanggaran Pasal

17;--------------------------------------------------------------

9.12.3.1 Bahwa dalam pembuktian adanya

dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999,

menggunakan pendekatan rule of reason
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yang dapat dibagi kedalam beberapa

tahap yaitu:-------------------------------------

1. Pendefinisian pasar bersangkutan; ---

2. Pembuktian adanya Posisi Monopoli

di pasar bersangkutan; -----------------

3. Identifikasi Praktek Monopoli yang

dilakukan oleh pelaku usaha yang

memiliki Posisi Monopoli;---------------

4. Identifikasi dan pembuktian

dampak negatif dan pihak yang

terkena dampak dari Praktek

Monopoli tersebut. -----------------------

9.12.4 Bahwa selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur

ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai

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

9.12.4.1 Unsur Pelaku usaha --------------------------

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka

5 dalam Ketentuan Umum Undang-

Undang Nomor 5/1999, pelaku

usaha adalah: ----------------------------

“Setiap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai
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kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi”

2. Bahwa PT Angkasa Pura Logistik

merupakan Badan Usaha yang

berbentuk badan hukum dan

berusaha dalam wilayah hukum

negara Republik Indonesia yang

didirikan berdasarkan hukum

Indonesia dengan Akta Notaris

Nomor 1 tertanggal 6 Januari 2012

yang dibuat dihadapan Notaris

Nanda Fauziwan SH., MKn; ------------

3. Bahwa berdasarkan penjabaran

tersebut unsur “pelaku usaha” telah

terpenuhi. ---------------------------------

9.12.4.2 Penguasaan-------------------------------------

1. Bahwa yang dimaksudkan dengan

penguasaan adalah penguasaan

yang nyata atas suatu pasar

bersangkutan oleh satu atau lebih

pelaku usaha sehingga dapat

menentukan dan mengendalikan

harga barang dan atau jasa di

pasar; --------------------------------------

2. Bahwa berdasarkan penjabaran

mengenai analisa pasar

bersangkutan (angka 96 – 125) dan

analisa posisi monopoli (angka 126

– 138) sebagaimana diuraikan
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diatas, unsur “penguasaan” telah

terpenuhi. ---------------------------------

9.12.4.3 Barang dan atau Jasa ------------------------

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka

17 dalam Ketentuan Umum

Undang-Undang Nomor5/1999,

Jasa adalah setiap layanan yang

berbentuk pekerjaan atau prestasi

yang diperdagangkan dalam

masyarakat untuk dimanfaatkan

oleh konsumen atau pelaku usaha; --

2. Bahwa berdasarkan penjabaran

analisa pasar bersangkutan (angka

96 – 125), objek penyelidikan ini

adalah Jasa Fasilitas Terminal

Untuk Pelayanan Angkutan Kargo &

Pos dan Jasa Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo &

Pos;-----------------------------------------

3. Bahwa frase unsur Pasal 1 ayat 17

mengenai barang dan atau jasa

bersifat kumulatif maupun

alternatif, yang berarti unsur

barang dan jasa harus kedua

duanya terpenuhi atau cukup salah

satunya saja, barang atau jasa yang

terpenuhi; ---------------------------------
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4. Bahwa dengan mengacu sifat unsur

alternatif maka unsur “barang dan

atau jasa” telah terpenuhi. -------------

9.12.4.4 Praktek Monopoli ------------------------------

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2

dalam Ketentuan Umum Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1999,

Praktek monopoli adalah

pemusatan kekuatan ekonomi oleh

satu atau lebih pelaku usaha yang

mengakibatkan dikuasainya

produksi dan/atau pemasaran atas

barang dan/atau jasa tertentu

sehingga menimbulkan persaingan

usaha tidak sehat dan dapat

merugikan kepentingan umum; -------

2. Bahwa berdasarkan penjabaran

analisa praktek monopoli (angka

139 – 201) sebagaimana dijabarkan

diatas, maka unsur “praktek

monopoli” telah terpenuhi.--------------

9.12.4.5 Persaingan Usaha Tidak Sehat--------------

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6

dalam Ketentuan Umum Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1999

menyatakan bahwa persaingan

usaha tidak sehat adalah

persaingan antar pelaku usaha

dalam menjalankan kegiatan
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produksi dan/atau pemasaran

barang dan/atau jasa yang

dilakukan dengan cara tidak jujur

atau melawan hukum atau

menghambat persaingan usaha; ------

2. Bahwa berdasarkan penjabaran

analisa dampak negatif praktek

monopoli (angka 202 – 207)

sebagaimana dijabarkan diatas,

maka unsur “persaingan usaha

tidak sehat” telah terpenuhi.-----------

9.1.2 Bahwa alat bukti yang mendukung terbuktinya

pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat 1 dan 2 tersebut

adalah: --------------------------------------------------------

(sebagaimana terlampir dalam file Dokumen B dan

C Penyelidikan) ----------------------------------------------

10. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, Majelis Komisi

melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan

Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (vide

bukti B2). -------------------------------------------------------------------------

11. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh

para Investigator dan Terlapor (vide bukti B2). ----------------------------

12. Menimbang bahwa dalam tanggapan Terlapor, menyatakan pada

pokoknya hal-hal sebagai berikut (vide bukti T1.1) -----------------------

12.1 Fakta tentang kegiatan usaha pengelolaan terminal kargo

dan Regulated Agent di Terminal Kargo Bandar Udara Sultan

Hasanuddin-------------------------------------------------------------

12.1.1 Investigator dalam LDP nya menyatakan bahwa PT

Angkasa Pura Logistik merupakan pelaku usaha
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tunggal yang mendapatkan hak eksklusif untuk

melakukan jasa penyediaan fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan kargo dan pos dan juga

merupakan Regulated Agent satu-satunya yang

memberikan pelayanan jasa pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan pos di Terminal

Kargo Bandar Udara Internasional Sultan

Hasanuddin Makassar. Oleh karena itu, PT Angkasa

Pura Logistik diduga telah menerapkan perlakuan

yang diskriminatif terhadap pelaku usaha lainnya

(vide Bagian Obyek Perkara angka 3, halaman 1

LDP). ----------------------------------------------------------

12.1.2 Bahwa menanggapi pernyataan/dalil di atas,

terdapat hal yang perlu diperhatikan dan

dipertimbangkan oleh Majelis Komisi sebagai

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

12.1.2.1 Bahwa secara de jure, berdasarkan Pasal

1 ayat (17) – ayat (19) Peraturan Menteri

Perhubungan RI Nomor PM 32 Tahun

2015 sebagaimana telah diganti dengan

Peraturan Menteri Perhubungan RI

Nomor 153 Tahun 2015 tentang

Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai

Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos

yang Diangkut dengan Pesawat Udara

mengatur bahwa ada 3 (tiga) subyek

hukum yang dapat melakukan kegiatan

pemeriksaan keamanan kargo dan pos. ---
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12.1.2.2 Bahwa perlu diketahui wilayah usaha

untuk melakukan kegiatan pemeriksaan

keamanan kargo berdasarkan Pasal 26

ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan

RI Nomor PM 32 Tahun 2015

sebagaimana telah diganti dengan

Peraturan Menteri Perhubungan RI

Nomor 153 Tahun 2015 dapat dilakukan

di luar area Bandar Udara maupun di

dalam area Bandar Udara, sehingga

secara de facto maupun de jure, setiap

pelaku usaha yang akan merintis

kegiatan pemeriksaan kargo

dimungkinkan untuk membuka usaha

tersebut di luar maupun di dalam area

Bandar Udara. ---------------------------------

12.1.2.3 Bahwa sampai saat ini, secara de facto,

badan usaha yang melakukan kegiatan

jasa pengelolaan terminal kargo dan

pemeriksaan keamanan kargo dan pos

yang diangkut dengan pesawat udara

(Regulated Agent) di Terminal Kargo

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

baru ada 1 pelaku usaha yaitu PT

Angkasa Pura Logistik, dan masih

sangat dimungkinkan pelaku usaha lain

masuk untuk melakukan kegiatan

usaha yang serupa. ---------------------------
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12.1.2.4 Bahwa secara de facto maupun de jure,

PT Angkasa Pura Logistik memiliki locus

standi dalam melakukan kegiatan

sebagaimana tersebut di atas di

Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar dengan dasar

penunjukan secara langsung oleh PT

Angkasa Pura I (Persero) sebagaimana

tercantum dalam Perjanjian Kerjasama

antara PT Angkasa Pura I (Persero)

dengan PT Angkasa Pura Logistik

tentang Pengelolaan Terminal Kargo di

Bandar Udara Sepinggan, Bandar Udara

Hasanuddin, Bandar Udara Syamsudin

Noor, dan Bandar Udara Adi Sumarmo

Nomor: SP.6/HK.06.03/2-13/PD dan

Nomor: 02/APL-AP1/2013-DU tanggal

18 Januari 2013 (untuk selanjutnya

disebut PKS Pengelolaan Terminal

Kargo).-------------------------------------------

12.1.2.5 Bahwa bagian recital huruf a dalam PKS

Pengelolaan Terminal Kargo menyatakan

bahwa untuk mengoptimalisasikan

pengelolaan aset strategis untuk

menciptakan nilai tambah bagi

perusahaan Pihak Pertama (PT Angkasa

Pura I), maka Pihak Pertama (PT

Angkasa Pura I) menunjuk Pihak Kedua

(PT Angkasa Pura Logistik) untuk
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melakukan pengelolaan Terminal Kargo

di Bandar Udara Sepinggan, Bandar

Udara Hasanuddin, Bandar Udara

Syamsudin Noor, dan Bandar Udara Adi

Sumarmo (vide Bukti T-1). -------------------

12.1.2.6 Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) PKS

Pengelolaan Terminal Kargo mengatur

bahwa pihak Pertama (PT Angkasa Pura

I) menyerahkan pengelolaan Terminal

Kargo di Bandar Udara dan

pengoperasian aset yang digunakan

untuk Terminal Kargo kepada Pihak

Kedua (PT Angkasa Pura Logistik) (vide

Bukti T-1). --------------------------------------

12.1.2.7 Bahwa penunjukan langsung yang

dilakukan oleh PT Angkasa Pura I

(Persero) kepada PT Angkasa Pura

Logistik untuk mengelola Terminal Kargo

dan melakukan kegiatan Regulated

Agent di Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar melalui kerjasama dengan

maksud dan tujuan optimalisasi aset

strategis milik PT Angkasa Pura I

(Persero) telah sesuai dengan Peraturan

Menteri BUMN Nomor: PER-

06/MBU/2011 tentang Pedoman

Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN,

khususnya Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4
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ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) huruf c dan

ayat (2).------------------------------------------

12.1.2.8 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik telah

memperoleh Izin Operasional Logistik

telah memperoleh Izin Operasional

Regulated Agent Nomor:

004/PKKP.DKP/II/2015 tanggal 25

Maret 2015 dari Direktorat Keamanan

Penerbangan Kementerian Perhubungan

RI sehingga secara yuridis keberadaan

serta kegiatan yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo

Bandar Udara Sultan Hasanuddin sah

menurut hukum (vide Bukti T-7). ----------

12.1.2.9 Bahwa hak eksklusif dimaksudkan

dalam perkara ini harus didefinisikan

sebagai hak yang diberikan secara

khusus bagi PT Angkasa Pura Logistik

untuk mengelola Terminal Kargo dan

melakukan kegiatan Regulated Agent di

Bandara Sultan Hasanuddin

berdasarkan penunjukan langsung oleh

PT Angkasa Pura I (Persero) sesuai

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-

06/MBU/2011. --------------------------------

12.1.2.10 Bahwa hak eksklusif yang diberikan

kepada PT Angkasa Pura Logistik

hanyalah sebatas hak prioritas untuk

mendayagunakan aset strategis berupa
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Terminal Kargo dan aset yang digunakan

untuk Terminal Kargo milik PT PT

Angkasa Pura I (Persero) tersebut

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat

(2) Peraturan Menteri BUMN Nomor:

PER-06/MBU/2011, bukan berarti serta

merta diartikan sebagai perlakuan yang

diskriminatif terhadap pelaku usaha lain

seperti pernyataan/dalil Investigator

dalam LDP. -------------------------------------

12.1.2.11 Bahwa peluang untuk melakukan

kegiatan usaha yang sama tetap terbuka

bagi pelaku usaha lain di Terminal Kargo

Bandara Sultan Hasanuddin

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal

233 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2009 tentang Penerbangan jo.

Pasal 8 dan Pasal 36 Peraturan Menteri

Perhubungan RI Nomor PM 56 Tahun

2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di

Bandar Udara. ---------------------------------

12.1.2.12 Bahwa secara de facto, PT Angkasa Pura

Logistik memiliki pesaing dalam kegiatan

Regulated Agent di 2 (dua) bandar udara

yaitu PT Cahaya Gading Perkasa untuk

di Bandar Udara Juanda Surabaya dan

PT Khrisna Multi Sarana Indonesia

untuk di Bandar Udara Ngurah Rai Bali

(vide Bukti T-8 dan T-9a sampai dengan
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T-9c). Hal ini menunjukkan bahwa

pelaku usaha lain diberi hak dan

peluang yang sama besarnya dengan PT

Angkasa Pura Logistik untuk melakukan

kegiatan usaha yang sama di seluruh

Terminal Kargo Bandar Udara PT

Angkasa Pura I termasuk di Terminal

Kargo Bandar Udara Sultan

Hasanuddin, tentunya dengan

memenuhi seluruh persyaratan yang

telah ditentukan dalam Pasal 36-Pasal

37 Peraturan Menteri Perhubungan RI

Nomor PM 56 Tahun 2015. ------------------

12.1.2.13 Bahwa secara de facto, PT Angkasa Pura

Logistik memiliki pesaing dalam kegiatan

Regulated Agent di 2 (dua) bandar udara

yaitu PT Cahaya Gading Perkasa untuk

di Bandar Udara Juanda Surabaya dan

PT Khrisna Multi Sarana Indonesia

untuk di Bandar Udara Ngurah Rai Bali

(vide Bukti T-8 dan T-9a sampai dengan

T-9c). Hal ini menunjukkan bahwa

pelaku usaha lain diberi hak dan

peluang yang sama besarnya dengan PT

Angkasa Pura Logistik untuk melakukan

kegiatan usaha yang sama di seluruh

Terminal Kargo Bandar Udara PT

Angkasa Pura I termasuk di Terminal

Kargo Bandar Udara Sultan
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Hasanuddin, tentunya dengan

memenuhi seluruh persyaratan yang

telah ditentukan dalam Pasal 36-Pasal

37 Peraturan Menteri Perhubungan RI

Nomor PM 56 Tahun 2015. ------------------

12.1.2.14 Bahwa berdasarkan Pasal 232 ayat (2)

huruf b dan Pasal 233 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

jo. Pasal 3 huruf b dan Pasal 7 huruf a

Peraturan Menteri Perhubungan RI

Nomor PM 56 Tahun 2015 dapat

diketahui bahwa penyediaan dan/atau

pengembangan fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan kargo dan pos

masuk dalam kategori jasa

kebandarudaraan yang merupakan

wewenang mutlak dari badan usaha

bandar udara yang telah mendapat izin

dari Menteri Perhubungan, dalam hal ini

adalah PT Angkasa Pura I (Persero),

sedangkan PT Angkasa Pura Logistik

berdasarkan Pasal 232 ayat (3) huruf a

poin 7 dan Pasal 233 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 jo. Pasal 5

ayat (1) huruf g dan Pasal 8 Peraturan

Menteri Perhubungan RI Nomor PM 56

Tahun 2015 hanya diberi wewenang

sebatas untuk melakukan penanganan
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kargo dan pos di terminal kargo PT

Angkasa Pura I (Persero) tersebut.----------

12.1.2.15 Berdasarkan fakta hukum yang telah

diuraikan dalam poin di atas,

pernyataan/dalil dari Investigator yang

menduga PT Angkasa Pura Logistik

sebagai pelaku usaha tunggal di

Terminal Kargo Bandar Udara Sultan

Hasanuddin sehingga menyebabkan

terjadinya perlakuan diskriminatif

terhadap pelaku usaha lain dalam

melaksanakan kegiatan usaha yang

sama adalah tidak terbukti. -----------------

12.1.3 Investigator juga menyatakan dalam LDP nya bahwa

kegiatan pemeriksaan dan pengendalian keamanan

kargo dan pos di Bandar Udara Sultan Hasanuddin

yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik

selaku Regulated Agent pada prinsipnya merupakan

kegiatan yang sama yang telah dilakukan

sebelumnya oleh operator terminal kargo. Setelah

ada Regulated Agent, kegiatan di Terminal Kargo

hanya proses pilah-pilah barang berdasarkan

airlines dan tempat tujuannya kemudian dibawa

oleh petugas ground handling untuk dimasukkan

dalam pesawat dan kegiatan utama pemeriksaan

kargo dengan mesin X-ray di Terminal Kargo

dilakukan oleh Regulated Agent (vide Fakta tentang

Jasa Pemeriksaan dan Pengendalian Keamanan
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Kargo oleh Regulated Agent angka 71 dan 73,

halaman 20-21 LDP). ---------------------------------------

Menanggapi pernyataan/dalil pada poin 4, terdapat

hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan

oleh Majelis Komisi sebagai berikut: ---------------------

12.1.3.1 Bahwa setelah PT Angkasa Pura Logistik

masuk sebagai Regulated Agent di

Bandar Udara Sultan Hasanuddin,

pemeriksaan keamanan kargo dan pos

meliputi kegiatan: -----------------------------

1. Pemeriksaan dokumen

pemberitahuan tentang isi (PTI) dan

dokumen dangerous goods (DG);

2. Penimbangan kargo;---------------------

3. Pengecekan dengan X-ray; -------------

4. Pengecekan kesesuaian kargo

dengan dokumen;------------------------

5. Labelling; ----------------------------------

6. Penerbitan Consignment Security

Declaration (CSD) atau Deklarasi

Keamanan Kiriman; ---------------------

7. Trucking;-----------------------------------

8. Pemilahan kargo berdasarkan

maskapai dan tujuannya sebelum

masuk ke pesawat udara. --------------

12.1.3.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara

Kesepakatan Pelaksanaan Pengamanan

Regulated Agent dan Warehousing PT
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Angkasa Pura Logistik antara PT

Angkasa Pura I (Persero) dengan PT

Angkasa Pura Logistik Bandar Udara

Sultan Hasanuddin Nomor:

BA.111/HK.09.01/2015/GM.UPG

tanggal 20 Oktober 2015 dapat

diketahui bahwa pelaksanaan

pengamanan kargo dan warehousing di

Bandar Udara Sultan Hasanuddin

dilimpahkan dari PT Angkasa Pura I

(Persero) kepada PT Angkasa Pura

Logistik yang meliputi:------------------------

1. Tanggung jawab terhadap

keamanan dan ketertiban di wilayah

Regulated Agent PT Angkasa Pura

Logistik; -----------------------------------

2. Tanggung jawab terhadap

keamanan dan ketertiban di daerah

terbatas PT Angkasa Pura Logistik; ---

3. Kegiatan yang termasuk dalam Lini

1, terdiri dari:-----------------------------

a. Melakukan penjagaan dan

pemeriksaan terhadap akses

yang berhubungan langsung

dengan warehousing;

b. Pemeriksaan keamanan

terhadap barang kargo yang

akan masuk menuju
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warehousing untuk dimuat ke

dalam pesawat udara;

c. Pemberlakuan terhadap

barang/bahan yang

dikategorikan dangerous goods

dan hidden dangerous goods;

d. Melakukan pemeriksaan

terhadap orang yang akan

masuk menuju warehousing;

e. Penyusunan SOP dan instruksi

kerja sebagai pedoman dalam

pelaksanaan pemeriksaan

keamanan;

f. Memberikan salinan program

keamanan kepada Pihak

Pertama (PT Angkasa Pura I);

g. Pemenuhan sertifikat

kecakapan personil (SKP);

h. Melaporkan segala accident dan

insiden yang terjadi kepada

Pihak Pertama (PT Angkasa

Pura I) (vide Bukti T-16).

12.1.3.3 Bahwa terdapat hal khusus yang

melekat pada PT Angkasa Pura Logistik

dalam memberikan layanan Regulated

Agent yaitu dapat menerbitkan CSD

sebagai bukti tertulis yang menyatakan

kargo yang telah diperiksa melalui mesin

X-ray di Regulated Agent area sudah
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aman untuk dilanjutkan prosesnya ke

Terminal Kargo. Hal ini tidak pernah ada

sebelumnya, pada saat pemeriksaan

keamanan kargo dan pos dilakukan oleh

operator terminal kargo sehingga dilihat

dari segi layanan, penerbitan CSD oleh

PT Angkasa Pura Logistik selaku

Regulated Agent inilah yang memberikan

nilai tambah dalam kegiatan usaha

Regulated Agent di Bandara Sultan

Hasanuddin (vide Bukti T-17). --------------

12.1.3.4 Bahwa berdasarkan fakta hukum

sebagaimana diuraikan di atas, maka

pernyataan/dalil dari Investigator

mengenai kegiatan pemeriksaan dan

keamanan kargo dan pos di Bandar

Udara Sultan Hasanuddin yang

dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik

selaku Regulated Agent sama seperti

kegiatan pemeriksaan keamanan kargo

yang pernah dilakukan oleh operator

terminal kargo sebelumnya adalah tidak

benar.--------------------------------------------

12.1.4 Bahwa fakta tentang kegiatan usaha ekspedisi

muatan pesawat udara di Terminal Kargo Bandar

Udara Sultan Hasanuddin. --------------------------------

12.1.4.1 Bahwa Investigator menyatakan dalam

LDP bahwa terdapat 60 (enam puluh)

perusahaan EMPU yang beroperasi di
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Bandara Sultan Hasanuddin dan 29

(dua puluh sembilan) diantaranya

memiliki ruangan EMPU di Terminal

Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, yang

merupakan perusahaan EMPU yang

sebelumnya sudah menyewa ruangan

EMPU di bandara lama. Adapun

perpindahan lokasi EMPU tersebut

sesuai dengan Surat SBU Terminal

Kargo PT Angkasa Pura I Nomor:

API.218/KB.05/2010/GMTC-D tanggal

20 April 2010 perihal Laporan

Pelaksanaan Operasi Boyong Terminal

Kargo Bandara Sultan Hasanuddin (vide

Fakta tentang Kegiatan Usaha EMPU

angka 36-39, halaman 11-12 LDP). --------

12.1.4.2 Bahwa menanggapi pernyataan/dalil

dalam poin 1, dapat kami kemukakan

hal-hal sebagai berikut untuk

dipertimbangkan oleh Majelis Komisi: -----

1. Bahwa perpindahan lokasi ruangan

EMPU dari Bandara lama ke

Bandara baru Sultan Hasanuddin

saat ini terjadi pada tanggal 25 April

2010 berdasarkan Surat SBU

Terminal Kargo PT Angkasa Pura I

sebagaimana tersebut dalam poin 1

di atas.-------------------------------------
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2. Bahwa isi Surat SBU Terminal

Kargo PT Angkasa Pura I pada

intinya menjelaskan bahwa ruangan

yang tersedia di Terminal Kargo

Bandara baru dapat

mengakomodasi EMPU sejumlah 29

(dua puluh sembilan) yang sudah

eksisting di Bandara lama. -------------

3. Bahwa PT Angkasa Pura I

menetapkan persyaratan yang

harus dipenuhi oleh perusahaan

EMPU agar memiliki ruangan di

Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin yang didasarkan pada

Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan

dan Konsesi Usaha EMPU dengan

PT Angkasa Pura I (vide Fakta

tentang Kegiatan Usaha EMPU

angka 41, halaman 13 LDP).-----------

4. Bahwa secara de jure maupun de

facto, pihak yang berwenang penuh

untuk menentukan jumlah EMPU

eksisting yang dapat dipindah

lokasinya ke ruangan di Terminal

Kargo Bandara baru dalam hal ini

adalah PT Angkasa Pura I (Persero)
karena PT Angkasa Pura I lah yang

diberikan hak berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 jo.
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Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun

2015 untuk menyediakan fasilitas

Terminal Kargo. --------------------------

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum

sebagaimana diuraikan di atas,

menunjukkan bahwa satu-satunya

pihak yang diberi wewenang oleh

Undang-Undang untuk menentukan

perpindahan/penempatan para

EMPU yang diberi ruangan di

Terminal Kargo Bandara yang baru

hanyalah PT Angkasa Pura I

(Persero) selaku badan usaha

bandar udara. ----------------------------

12.1.4.3 Bahwa selain itu, Investigator juga

menyatakan dalam LDP nya bahwa PT

Angkasa Pura Logistik selain merupakan

operator terminal kargo di Bandara

Sultan Hasanuddin, PT Angkasa Pura

Logistik juga memiliki bisnis sebagai

perusahaan EMPU.----------------------------

1. Bahwa menanggapi

pernyataan/dalil dari Investigator

dalam poin 4 tersebut, dapat

dijelaskan bahwa keberadaan PT

Angkasa Pura Logistik dalam

menjalankan kegiatan usaha

sebagai EMPU di Bandara Sultan

Hasanuddin didasarkan pada Surat
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Izin Usaha Perusahaan EMPU (SIUP

EMPU) Nomor:

553.43/139/VIII/Dishub tanggal 1

September 2014 yang diterbitkan

oleh Dinas Perhubungan

Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan (vide Bukti T-15). Dengan

demikian, keberadaan dan kegiatan

usaha EMPU yang dilakukan oleh

PT Angkasa Pura Logistik di

Bandara Sultan Hasanuddin adalah

sah menurut hukum. -------------------

12.1.5 Bahwa fakta tentang tarif pelayanan jasa kargo dan

pos pesawat udara (PJKP2U). -----------------------------

12.1.5.1 Bahwa Investigator menyatakan dalam

LDP nya bahwa tarif PJKP2U yang

dibebankan oleh PT Angkasa Pura

Logistik kepada pengguna jasa di

Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin berdasarkan kesepakatan

antara PT Angkasa Pura Logistik dengan

para pengguna jasa, saat ini meliputi: -----

1. Tarif incoming (Tanda Terima

Barang atau disingkat TTB) dan

tarif outgoing (Bukti Terima Barang

atau disingkat BTB) untuk kargo

domestik sebesar Rp 500/kg, sudah

termasuk PPN 10%;
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2. Tarif untuk kargo impor sebesar US

0,06 $/kg/hari, belum termasuk

PPN 10%;

3. Tarif untuk kargo ekspor sebesar

US 0,05 $/kg/hari, belum termasuk

PPN 10%.

12.1.5.2 Bahwa selain itu, Investigator juga

menyatakan bahwa tarif PJKP2U untuk

kargo domestik dalam poin 1.a di atas

merupakan tarif yang telah disesuaikan

sebelumnya oleh PT Angkasa Pura

Logistik, yaitu dari sebesar Rp 400/kg

menjadi Rp 500/kg, sedangkan untuk

tarif kargo internasional dalam poin 1.b

dan 1.c tidak mengalami perubahan.

Dalam penyesuaian tarif tersebut, PT

Angkasa Pura I Bandara Sultan

Hasanuddin tidak terlibat dalam

pembuatan tarif di Terminal Kargo

Bandara Sultan Hasanuddin (vide Fakta

tentang Tarif JKP2U angka 83 dan 88,

halaman 23 LDP). -----------------------------

12.1.5.3 Bahwa menanggapi pernyataan/dalil

dari Investigator tersebut di atas, maka

hal-hal terkait Tarif PJKP2U yang perlu

diperhatikan dan dipertimbangkan oleh

Majelis Komisi adalah sebagai berikut: ----

1. Bahwa secara de jure, tarif PJKP2U

telah diatur dalam Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan, yang kemudian diatur

lebih lanjut dalam Peraturan

Menteri Perhubungan RI Nomor PM

36 Tahun 2014 tentang Tata Cara

dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa

Kebandarudaraan;

2. Bahwa pada dasarnya, tarif PJKP2U

dapat dikategorikan sebagai tarif

jasa kebandarudaraan yang

ditetapkan oleh Badan Usaha

Bandar Udara, dalam hal ini adalah

PT Angkasa Pura I (Persero)

sebagaimana tercantum dalam

Pasal 244 ayat (2) dan Pasal 246

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2009 jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan

Menteri Perhubungan RI Nomor PM

36 Tahun 2014;

3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan

Menteri Perhubungan RI Nomor PM

36 Tahun 2014 mengatur lebih

lanjut bahwa tarif PJKP2U

dibayarkan oleh pemilik dan

penerima kargo dan pos atas

pelayanan area/wilayah kargo dan

pos di bandar udara yang dihitung

selama berada dalam area/wilayah

kargo bandar udara;
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4. Bahwa secara de facto, telah

dilakukan negosiasi tarif PJKP2U

dengan para pengguna jasa yang

diwujudkan dalam suatu Tim

Peninjau Pelayanan dan Negosiasi

yang anggotanya terdiri dari DPW

ALFI/ILFA Perwakilan Udara,

ASPERINDO, dan Perwakilan EMPU

serta Tim Negosiasi Tarif PJKP2U

dari PT Angkasa Pura Logistik, di

mana hasil negosiasi dituangkan

dalam Berita Acara Kesepakatan

Nomor: BA.005/KB.09/ 2014/KCA

tanggal 25 Maret 2014 tentang

Penyesuaian Tarif PJKP2U Incoming

dan Outgoing Domestik Bandara

Sultan Hasanuddin Makassar (vide

Bukti T-11);

5. Bahwa secara de facto, tarif PJKP2U

yang saat ini diberlakukan di

Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin ditetapkan oleh PT

Angkasa Pura I (Persero) selaku

Badan Usaha Bandar Udara

sebagaimana tercantum dalam

Surat Nomor:

API.4164/KB.08/2014/PD-B

tanggal 29 Agustus 2014 perihal

Penetapan  Tarif  PJKP2U  Domestik
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Bandara  Sultan Hasanuddin

dengan rincian sebagai berikut (vide

Bukti T-13);

6. Bahwa Surat Nomor:

API.4164/KB.08/2014/PD-B

tanggal 29 Agustus 2014

sebagaimana tersebut dalam huruf

d di atas merupakan jawaban dari

Direktur Utama PT Angkasa Pura I

(Persero) atas Surat yang diajukan

oleh General Manager Bandar

Udara Sultan Hasanuddin Nomor:

API.2469/KB.03/2014/GM.UPG

tanggal 7 Agustus 2014 perihal

Tarif PJKP2U Bandara Sultan

Hasanuddin, yang pada intinya

General Manager Bandara Sultan

Hasanuddin meminta persetujuan

dari Direktur Utama PT Angkasa

Pura I (Persero) atas penyesuaian

tarif PJKP2U domestik sebagaimana

usulan Kantor Cabang Makassar

(vide Bukti T-18);

7. Bahwa secara de facto maupun de

jure, penyesuaian tarif PJKP2U

Bandara Sultan Hasanuddin

tersebut kemudian disahkan dan

dikuatkan melalui Keputusan

Direksi PT Angkasa  Pura  I



- 107 -

S A L I N A N

(Persero) Nomor:

KEP.179/KB.09/2014 tanggal 23

Desember 2014 tentang Tarif

PJKP2U di Kantor Cabang PT

Angkasa Pura I (Persero) Bandar

Udara Sultan Hasanuddin

Makassar, dengan tembusan

disampaikan kepada General

Manager Bandar Udara Sultan

Hasanuddin (vide Bukti T-10).

12.1.5.4 Bahwa berdasarkan fakta hukum

sebagaimana telah diuraikan di atas,

maka pernyataan/dalil dari Investigator

bahwa tarif PJKP2U untuk kargo

domestik dalam poin 1.a merupakan

tarif yang telah disesuaikan sebelumnya

oleh PT Angkasa Pura Logistik adalah

tidak benar, karena justru menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

kewenangan penetapan termasuk di

dalamnya penyesuaian tarif PJKP2U

merupakan kewenangan dari Badan

Usaha Bandar Udara (PT Angkasa Pura

I), yang dalam kasus ini hal tersebut

dituangkan dalam bentuk Keputusan

Direksi PT Angkasa Pura I (Persero)

Nomor: KEP.179/KB.09/2014 tanggal

23 Desember 2014 tentang Tarif PJKP2U

di Kantor Cabang PT Angkasa Pura I
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(Persero) Bandar Udara Sultan

Hasanuddin Makassar (vide Bukti T-10).--

12.1.5.5 Bahwa selain itu, pernyataan/dalil dari

Investigator yang menegaskan bahwa

dalam penyesuaian tarif PJKP2U

tersebut, PT Angkasa Pura I Bandara

Sultan Hasanuddin tidak terlibat dalam

pembuatan tarif PJKP2U di Terminal

Kargo Bandara Sultan Hasanuddin

adalah tidak benar, karena secara de

facto General Manager Bandara Sultan

Hasanuddin pernah meminta

persetujuan dari Direktur Utama PT

Angkasa Pura I (Persero) atas

penyesuaian tarif PJKP2U domestik

sebagaimana usulan Kantor Cabang

Makassar, yang termuat dalam Surat

Nomor: API.2469/KB.03/2014/GM.UPG

tanggal 7 Agustus 2014 perihal Tarif

PJKP2U Bandara Sultan Hasanuddin

(vide Bukti T-18) dan Surat tersebut

telah dijawab oleh Direktur Utama PT

Angkasa Pura I (Persero) melalui Surat

Nomor: API.4164/KB.08/2014/PD-B

tanggal 29 Agustus 2014 perihal

Penetapan Tarif PJKP2U Domestik

Bandara Sultan Hasanuddin, yang pada

intinya menyetujui penyesuaian tarif

PJKP2U domestik sebagaimana usulan
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Kantor Cabang Makassar (vide Bukti T-

13). Dengan demikian, dapat diketahui

bahwa PT Angkasa Pura I Kantor

Cabang Bandar Udara Sultan

Hasanuddin Makassar ikut terlibat

dalam penyesuaian tarif PJKP2U dalam

kasus ini. ---------------------------------------

12.1.6 Fakta tentang Tarif Regulated Agent---------------------------

Investigator menyatakan dalam LDP nya bahwa tarif

pemeriksaan kargo dan pos yang dikenakan oleh

Regulated Agent kepada pengguna jasa di Terminal

Kargo Bandara Sultan Hasanudin Makassar telah

sesuai dengan batas bawah yang diatur dalam

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 153

Tahun 2015, yaitu sebear Rp 550/kg (sudah

termasuk PPN 10%). Tarif tersebut baru dikenakan

mulai tanggal 20 Juli 2015 setelah dilakukan ujia

coba operasional Regulated Agent sejak tanggal 1

April 2015-19 Juli 2015 (vide Fakta tentang Tarif

terkait Regulated Agent angka 94 dan 95, halaman

24-25 LDP). ---------------------------------------------------

12.1.6.1 Bahwa menanggapi pernyataan/dalil

dari Investigator poin 1, maka dapat

kami jelaskan dan pertegas mengenai

tarif Regulated Agent sebagai berikut: -----

1. Bahwa secara de jure, ketentuan

mengenai tarif Regulated Agent

secara tegas telah diatur dalam

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 2009 tentang Penerbangan

jo. Pasal 46 ayat (1) Peraturan

Menteri Perhubungan RI Nomor PM

153 Tahun 2015 tentang

Pengamanan Kargo dan Pos serta

Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo

dan Pos yang Diangkut dengan

Pesawat Udara;

2. Bahwa Pasal 245 Undang-Undang

Nomor 1Tahun 2009 mengatur

bahwa besaran tarif jasa terkait

bandar udara ditetapkan oleh

penyedia jasa berdasarkan

kesepakatan antara pengguna jasa

dan penyedia jasa, sedangkan Pasal

46 ayat (1) Peraturan Menteri

Perhubungan RI Nomor PM 153

Tahun 2015 mengatur bahwa biaya

pelaksanaan pemeriksaan

keamanan kargo dan pos yang

diangkut dengan pesawat udara

ditetapkan tarif batas bawah

sebesar Rp 550/kg.

3. Bahwa Pasal 46 ayat (2) Peraturan

Menteri Perhubungan RI Nomor PM

153 Tahun 2015 mengatur lebih

lanjut bahwa komponen tarif

tersebut meliputi:

a. Personel;
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b. Operasional;

c. Persediaan;

d. Depresiasi dan amortisasi;

e. Margin paling tinggi 10% dari

total biaya belanja; dan lain-

lain.

4. Bahwa secara de facto maupun de

jure, penetapan tarif pemeriksaan

kargo dan pos di Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar yang

dikenakan kepada para pengguna

jasa didasarkan pada Berita Acara

Kesepakatan Harga Regulated Agent

PT Angkasa Pura Logistik Cabang

Makassar tanggal 24 Juni 2015,

yang ditandatangani bersama oleh

Ketua DPW ALFI/ILFA Provinsi

Sulawesi Selatan dan Kepala

Cabang PT Angkasa Pura Logistik

Makassar serta diketahui oleh

General Manager PT Angkasa Pura I

(Persero) dan Kepala Kantor

Otoritas Bandara Wilayah V

Makassar (vide Bukti T-14).

5. Bahwa Berita Acara Kesepakatan

Harga Regulated Agent PT Angkasa

Pura Logistik Cabang Makassar

yang dimaksud huruf c di atas

mencantumkan bahwa ALFI/ILFA



- 112 -

S A L I N A N

selaku asosiasi mewakili pengguna

jasa memahami dan sepakat atas

biaya pemeriksaan kargo dan pos

pada Regulated Agent PT Angkasa

Pura Logistik Makassar sebagai

berikut:

a. Kesepakatan tarif Regulated

Agent mulai diberlakukan

terhitung tanggal 20 Juli 2015

dengan besaran tarif Rp

500/kg, belum termasuk PPN

10%.

b. Keterlambatan penyerahan

barang dari Regulated Agent ke

Terminal Kargo yang

disebabkan oleh pihak

pengelola Regulated Agent,

maka biaya pemeriksaan

barang/jasa di Regulated Agent

dibebaskan sesuai level of

service yang telah disepakati.

c. Tarif pemeriksaan kargo

melalui Regulated Agent PT

Angkasa Pura Logistik akan

dilakukan peninjauan kembali

jika dikemudian hari terjadi

perubahan struktur

perundang-undangan yang

berlaku.
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12.1.6.2 Bahwa berdasarkan fakta hukum pada

poin di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa tarif pemeriksaan kargo dan pos

yang dikenakan kepada para pengguna

jasa di Regulated Agent Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar telah memenuhi

ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 maupun Peraturan

Menteri Perhubungan RI Nomor PM 153

Tahun 2015, di mana besaran tarif yang

diberlakukan adalah Rp 550/kg (sudah

termasuk PPN 10%) yang ditetapkan

berdasarkan Berita Acara Kesepakatan

Harga Regulated Agent antara PT

Angkasa Pura Logistik selaku penyedia

jasa dengan DPW ALFI/ILFA selaku

perwakilan pengguna jasa.-------------------

12.1.7 Analisa hukum tentang Pasar Bersangkutan;

Investigator dalam LDP nya menyatakan bahwa

cakupan pengertian pasar bersangkutan yang

dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 terbagi menjadi 2 (dua)

perspektif:-----------------------------------------------------

12.1.7.1 Pasar berdasarkan geografis, yaitu

wilayah di mana suatu pelaku usaha

dapat meningkatkan harganya tanpa

menarik masuknya pelaku usaha baru

atau tanpa kehilangan konsumen yang

signifikan, yang berpindah ke pelaku
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usaha lain di luar wilayah tersebut. Hal

ini terjadi karena biaya transportasi

yang harus dikeluarkan konsumen tidak

signifikan sehingga tidak mampu

mendorong terjadinya perpindahan

konsumsi produk tersebut. ------------------

12.1.7.2 Pasar berdasarkan produk, yaitu

terdapat produk dari pesaing yang bisa

menjadi substitusi sebuah produk dalam

hal konsumen menilai terdapat

kesamaan fungsi/ peruntukan/

penggunaan, karakter spesifik serta

perbandingan tingkat harga produk

tersebut dengan harga produk lainnya.

Dilihat dari sisi penawaran, barang

substitusi merupakan produk yang

potensial dihasilkan oleh pelaku usaha

yang berpotensi masuk ke dalam pasar

tersebut. ----------------------------------------

12.1.7.3 Investigator lebih lanjut menjelaskan

dalam LDP nya bahwa secara geografis,

tidak terdapat pilihan lain bagi

konsumen yang akan mengirimkan

kargo melalui pesawat udara di daerah

kota Makassar dan kabupaten/kota di

sekitarnya selain melalui Terminal Kargo

di Bandara Sultan Hasanuddin, karena

tidak terdapat bandara komersial

lainnya di daerah tersebut. Dengan
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demikian, dapat disimpulkan bahwa

pasar bersangkutan dalam perkara ini

adalah jasa penyediaan fasilitas terminal

kargo dan juga jasa pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo di

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

(vide Analisa Pasar Bersangkutan angka

124 dan 125, halaman 31 LDP). ------------

12.1.7.4 Menanggapi pernyataan/dalil dari

Investigator pada poin di atas, maka

perlu diperhatikan hal-hal sebagai

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

1) Bahwa wilayah usaha untuk

membuka kegiatan pemeriksaan

keamanan kargo dan pos secara de

jure dapat dilakukan juga di luar

area Bandar Udara sebagaimana

diatur dalam Pasal 26 ayat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan RI

Nomor PM 32 Tahun 2015

sebagaimana telah diganti dengan

Peraturan Menteri Perhubungan RI

Nomor 153 Tahun 2015 tentang

Pengamanan Kargo dan Pos serta

Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo

dan Pos yang Diangkut dengan

Pesawat Udara.

2) Bahwa Pasal 26 ayat (1) Peraturan

Menteri Perhubungan RI Nomor 153
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Tahun 2015 mengatur bahwa

pemeriksaan keamanan kargo dan

pos yang diangkut dengan pesawat

udara dilakukan di luar Bandar

Udara setelah memenuhi

persyaratan dan dilengkapi alat

angkut yang memenuhi persyaratan

keamanan penerbangan.

3) Bahwa alat angkut yang dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (1) tersebut di

atas sekurang-kurangnya 1 (satu)

unit yang harus dimiliki oleh setiap

Regulated Agent atau pengirim

pabrikan (known consignor) atau

surveyor independen serta

menggunakan logo nama Regulated

Agent atau pengirim pabrikan

(known consignor) atau surveyor

independent.

4) Bahwa meskipun secara de facto,

pelaku usaha yang menjalankan

kegiatan pemeriksaan keamanan

kargo dan pos di area Bandar Udara

Sultan Hasanuddin Makassar baru

ada 1 (satu) yaitu PT Angkasa Pura

Logistik, namun secara de jure

dimungkinkan oleh peraturan

perUndang-Undangan bagi pelaku

usaha lain untuk menjalankan



- 117 -

S A L I N A N

kegiatan usaha yang sama di luar

area Bandar Udara Sultan

Hasanuddin Makassar.

5) Bahwa secara de facto, di sekitar

area Bandar Udara Sultan

Hasanuddin Makassar terdapat

suatu kawasan industri yang

setempat dikenal dengan nama

“KIMA”, di mana kawasan tersebut

dapat dijadikan sebagai wilayah

usaha bagi pelaku usaha yang ingin

menjalankan kegiatan sebagai

Regulated Agent seperti yang telah

dilakukan oleh PT Angkasa Pura

Logistik saat ini.

12.1.7.5 Berdasarkan fakta hukum sebagaimana

diuraikan dalam poin di atas, maka

menurut kami luasan definisi pasar

bersangkutan tidak hanya mencakup

jasa penyediaan fasilitas terminal kargo

dan jasa pemeriksaan keamanan kargo

di Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar, tetapi juga termasuk area di

luar Bandara Sultan Hasanuddin seperti

kawasan industri KIMA tersebut karena

batasan wilayah usaha jasa pemeriksaan

kargo dan pos memang dimungkinkan

oleh per-Undang-Undang-an untuk

dilakukan di luar area Bandara. ------------
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12.1.7.6 Di samping itu, Investigator juga

menyatakan dalam LDP-nya bahwa

kenaikan tarif PJKP2U dan pengenaan

tambahan tarif Regulated Agent tidak

mempengaruhi jumlah kargo yang

dilayani oleh Terminal Kargo Bandara

Sultan Hasanuddin, di mana

berdasarkan perhitungan elastisitas

harga dari permintaan diperoleh nilai

elastisitas harga sebesar 0,62 ketika

terjadi kenaikan tarif PJKP2U dan 0,04

ketika terjadi penambahan tarif

Regulated Agent. Dengan demikian,

elastisitas harga dari perubahan tarif

tersebut berada di bawah elastisitas 1

(e<1) sehingga menunjukkan

barang/jasa tersebut inelastis terhadap

perubahan harga yang terjadi karena

tidak terdapat substitusi terhadap

barang/jasa tersebut (vide Analisa Pasar

Bersangkutan angka 114 dan 115,

halaman 29 LDP). -----------------------------

12.1.7.7 Menanggapi pernyataan/dalil dari

Investigator dalam poin 5, maka

terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan

dan dipertimbangkan oleh Majelis

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

1) Bahwa terkait substitusi

barang/jasa dalam hal pengiriman
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kargo, jika dilihat dari segi jenis

transportasi yang dapat digunakan

oleh konsumen/customer untuk

mengirim kargo dari dan menuju ke

Makassar terdapat beberapa opsi

pilihan yaitu menggunakan pesawat

udara, kapal laut, truk dan/atau

transportasi lainnya yang

memungkinkan.

2) Bahwa opsi jenis transportasi

tersebut sepenuhnya ditentukan

oleh dan merupakan pilihan pribadi

dari masing-masing

konsumen/customer.

3) Bahwa secara de facto, mayoritas

konsumen/customer lebih memilih

mengirim kargo dengan

menggunakan pesawat udara,

dengan pertimbangan waktu yang

dibutuhkan untuk pengiriman

kargo sampai ke tempat tujuan

lebih singkat dibandingkan dengan

menggunakan jenis transportasi

lainnya, meskipun dengan

harga/biaya yang lebih tinggi.

4) Bahwa berdasarkan data Realisasi

Produksi Tahun 2014 dan Tahun

2015 yang kami peroleh dari PT

Angkasa Pura Logistik Kantor
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Cabang Makassar, maka dapat

diketahui jumlah produksi kargo

incoming dan outgoing baik

domestik maupun internasional di

Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar sepanjang tahun 2014

dan 2015 adalah sebagai berikut:

Periode
Produksi Incoming (kg)

Tahun 2014
Produksi Incoming (kg)

Tahun 2015
Bulan Domestik Inter Domestik Inter

Januari 2.349.221 1.058 2.317.080 5.745

Februari 2.039.115 2.431 1.911.725 7.102

Maret 2.537.136 2.983 2.118.401 1.545

April 2.112.040 1.545 2.107.674 2.955

Mei 2.251.585 3.839 2.333.462 3.270

Juni 2.491.697 1.943 2.475.773 3.644

Juli 2.229.560 4.152 2.074.715 1.229

Agustus 1.966.966 3.661 2.198.576 2.527

September 2.257.994 4.206 2.229.196 2.637

Oktober 2.296.371 5.749 2.442.255 3.362

November 2.376.219 2.841 2.588.999 2.766

Desember 2.559.533 3.107 2.785.233 925
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Sumber data: Laporan Realisasi Produksi Tahun
2014 dan   Tahun 2015 PT Angkasa Pura Logistik

Kantor Cabang Makassar

Periode Produksi Outgoing (kg) Produksi Outgoing (kg)
Tahun 2014 Tahun 2015

Bulan Domestik Internasional Domestik
Internasiona

l

Januari 1.529.253 609.162 1.150.506 675.730

Februari 1.457.580 549.170 999.137 622.429

Maret 1.532.428 734.343 1.228.847 663.827

April 1.288.881 616.207 1.221.194 710.084

Mei 1.272.827 658.912 1.234.931 665.748

Juni 1.181.270 651.300 1.606.003 555.306

Juli 1.230.036 564.900 1.941.215 492.188

Agustus 1.119.533 462.901 1.748.254 548.618

September 1.255.579 614.545 2.088.496 491.112

Oktober 1.308.007 533.341 1.754.271 560.368

November 1.227.958 655.017 1.460.627 714.386

Desember 1.413.048 712.514 1.465.236 750.608

Sumber data: Laporan Realisasi Produksi Tahun
2014 dan Tahun 2015 PT Angkasa Pura Logistik

Kantor Cabang Makassar
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12.1.8 Bahwa secara de facto, jumlah produksi kargo

incoming domestik di Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar terhitung sejak bulan April 2014

(kenaikan tarif PJKP2U untuk kargo domestik

diberlakukan) berdasarkan tabel di atas mengalami

kenaikan dan juga penurunan jumlah pada

beberapa periode, di antaranya: --------------------------

1. Bulan April 2014 – Mei 2014: jumlah kargo

mengalami kenaikan sebesar 139.545 kg;

2. Bulan Mei 2014 – Juni 2014: jumlah kargo

mengalami kenaikan sebesar 240.112 kg;

3. Bulan Juni 2014 – Juli 2014: jumlah kargo

mengalami penurunan sebesar 262.137 kg;

4. Bulan Juli 2014 – Agustus 2014: jumlah kargo

mengalami penurunan sebesar 262.594 kg;

5. Bulan Agustus 2014 – September 2014: jumlah

kargo mengalami kenaikan sebesar 291.028 kg;

6. Bulan September 2014 – Oktober 2014: jumlah

kargo mengalami kenaikan sebesar 38.377 kg;

7. Bulan Oktober 2014 – November 2014: jumlah

kargo mengalami kenaikan sebesar 79.848 kg;

8. Bulan November 2014 – Desember 2014: jumlah

kargo mengalami kenaikan sebesar 183.314 kg;

9. Bulan Desember 2014 – Januari 2015: jumlah

kargo mengalami penurunan sebesar 242.453

kg;

10. Bulan Januari 2015 – Februari 2015: jumlah

kargo mengalami penurunan sebesar 405.355

kg, dan seterusnya.
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11. Bahwa secara de facto, jumlah produksi kargo

outgoing domestik di Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar terhitung sejak bulan

April 2014 (kenaikan tarif PJKP2U untuk kargo

domestik diberlakukan) berdasarkan tabel di

atas juga mengalami kenaikan dan penurunan

jumlah pada beberapa periode, diantaranya:

12. Bulan April 2014 – Mei 2014: jumlah kargo

mengalami penurunan sebesar 16.054 kg;

13. Bulan Mei 2014 – Juni 2014: jumlah kargo

mengalami penurunan sebesar 91.557 kg;

14. Bulan Juni 2014 – Juli 2014: jumlah kargo

mengalami kenaikan sebesar 48.766 kg;

15. Bulan Juli 2014 – Agustus 2014: jumlah kargo

mengalami penurunan sebesar 110.503 kg;

16. Bulan Agustus 2014 – September 2014: jumlah

kargo mengalami kenaikan sebesar 136.046 kg;

17. Bulan September 2014 – Oktober 2014: jumlah

kargo mengalami kenaikan sebesar 52.428 kg;

18. Bulan Oktober 2014 – November 2014: jumlah

kargo mengalami penurunan sebesar 80.049 kg;

19. Bulan November 2014 – Desember 2014: jumlah

kargo mengalami kenaikan 185.090 kg;

20. Bulan Desember 2014 – Januari 2015: jumlah

kargo mengalami penurunan sebesar 262.542

kg;

21. Bulan Januari 2015 – Februari 2015: jumlah

kargo mengalami penurunan sebesar 151.369

kg, dan seterusnya.
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22. Bahwa salah satu faktor utama yang

mempengaruhi naik turunnya jumlah produksi

kargo baik incoming maupun outgoing di

seluruh Bandar Udara termasuk di dalamnya

Bandar Udara Sultan Hasanuddin adalah

jumlah/frekuensi penerbangan yang dilakukan

baik berangkat dari maupun menuju ke Bandar

Udara Sultan Hasanuddin. Kapasitas angkut

keseluruhan yang ditawarkan kepada pasar

dalam satu waktu turut ditentukan oleh

ketersediaan pesawat terbang saat itu.

23. Bahwa secara de facto, berdasarkan Statistik

Lalu Lintas Angkutan Udara PT Angkasa Pura I

(Persero) Bandar Udara Sultan Hasanuddin

Tahun 2014 dan Tahun 2015 dapat kita ketahui

jumlah/frekuensi penerbangan dari dan menuju

ke Makassar tiap-tiap bulan adalah sebagai

berikut:

Periode
Kedatangan Keberangkatan
Tahun 2014 Tahun 2014

Bulan Domestik Internasional Domestik
Internasiona

l
Januari 3.779 30 3.779 30

Februari 2.979 29 2.979 29

Maret 3.319 30 3.319 30

April 3.133 29 3.133 29

Mei 3.355 31 3.355 30
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Juni 3.408 29 3.408 30

Juli 3.263 29 3.263 29

Agustus 3.671 29 3.671 29

September 3.448 57 3.448 57

Oktober 3.661 50 3.662 49

November 3.581 37 3.581 37

Desember 3.726 33 3.726 33
Sumber data: Statistik Lalu Lintas Angkutan Udara PT

Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sultan
Hasanuddin Tahun 2014

Periode Kedatangan
Tahun 2015

Keberangkatan
Tahun 2015

Bulan Domestik Inter Domestik Inter

Januari 3.406 29 3.406 29

Februari 3.034 28 3.035 27

Maret 3.516 36 3.516 36

April 3.476 51 3.475 52

Mei 3.688 46 3.687 47

Juni 3.560 38 3.561 37

Juli 3.918 37 3.919 36

Agustus 3.919 42 3.918 43
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September 3.633 53 3.633 53

Oktober 3.799 55 3.801 54

November 3.800 27 3.800 27

Desember 4.038 45 4.037 46

Sumber data: Statistik Lalu Lintas Angkutan Udara PT
Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sultan

Hasanuddin Tahun 2015

12.1.9 Bahwa penggunaan data produksi kargo incoming

dan kargo outgoing Terminal Kargo semata-mata

untuk menentukan elastisitas permintaan dan

penawaran dalam Pasar Bersangkutan yang

dirumuskan oleh Investigator adalah tidak dapat

diandalkan validitasnya, karena data tersebut tidak

memuat variabel-variabel yang menjelaskan

mekanisme permintaan dan penawaran secara

akurat, termasuk terjadinya keputusan pembelian

yang dibuat oleh customer/konsumen. Hal mana

sejalan dengan Lampiran Peraturan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha nomor 3 tahun 2009

tentang Pedoman Pasal 1 angka 10 tentang Pasar

Bersangkutan halaman 16 dan 17 angka 4.3

Penentuan Definisi Pasar bersangkutan dalam

menjelaskan penentuan Pasar Bersangkutan, yang

antara lain menyebutkan:----------------------------------

“Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan, di
antaranya dilakukan melalui pendekatan yang
menggunakan elastisitas permintaan dan
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penawaran. Dalam prakteknya relatif sulit untuk
melakukan pengukuran terhadap elastisitas
permintaan dan penawaran. Hal tersebut
dikarenakan pengukuran elastisitas membutuhkan
data serta informasi yang dapat mencerminkan
daya beli (ability to pay) serta keinginan untuk
membeli (willingness to buy) dari konsumen.”

12.1.10 Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan

dalam poin 6, maka pernyataan/dalil dari

Investigator mengenai kenaikan tarif PJKP2U dan

pengenaan tambahan tarif Regulated Agent tidak

mempengaruhi jumlah kargo yang dilayani oleh

Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin adalah

tidak relevan. Hal tersebut dikarenakan naik

turunnya jumlah produksi kargo PT Angkasa Pura

Logistik dalam perkara ini turut dipengaruhi oleh

naik turunnya jumlah penerbangan dari dan

menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Begitu juga dengan pernyataan/dalil dari

Investigator bahwa elastisitas harga dari perubahan

tarif tersebut berada di bawah elastisitas 1 (e<1)

menunjukkan barang/jasa tersebut inelastis

terhadap perubahan harga yang terjadi karena tidak

terdapat substitusi terhadap barang/jasa tersebut

adalah tidak benar. -----------------------------------------

12.2 Analisa hukum tentang Dugaan Pelanggaran Praktik

Monopoli dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999.---------------------------------------------------------------------

12.2.1 Investigator dalam LDP nya menjelaskan bahwa

unsur Monopoli dalam Pasal 17 Undang-Undang
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Nomor 5 Tahun 1999 dapat dibagi menjadi 3 (tiga)

bentuk, yaitu: ------------------------------------------------

1) Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum

ada substitusinya, artinya terdapat suatu

kondisi di mana perusahaan

memproduksi/menjual produk yang tidak

memiliki barang pengganti terdekat sehingga

tidak adanya barang pengganti terdekat

menunjukkan produk tersebut belum ada

substitusinya;

2) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat

masuk ke dalam persaingan usaha barang

dan/atau jasa yang sama. Kekuatan monopoli

ini tidak hanya terbatas pada kemampuannya

menentukan harga, tetapi juga memiliki

kemampuan untuk mengurangi/meniadakan

tekanan persaingan karena perusahaan

monopoli dilindungi oleh sebuah hambatan yang

dapat mencegah masuknya perusahaan ke

dalam pasar (barriers to entry). Dengan adanya

hambatan masuk ini, perusahaan tidak

memiliki pesaing nyata dan pesaing potensial;

atau

3) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku

usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh

persen) pangsa pasar satu jenis barang/jasa

tertentu. Kekuatan monopoli ini tidak harus

muncul karena perusahaan merupakan satu-

satunya penjual di pasar, melainkan dapat
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muncul apabila perusahaan tersebut

merupakan perusahaan yang berada di posisi

dominan pasar (vide Analisa Posisi Monopoli

angka 126, halaman 31-32 LDP).

12.2.2 Investigator kemudian menyimpulkan dalam LDP

nya bahwa PT Angkasa Pura Logistik merupakan

pelaku usaha tunggal yang mendapatkan hak

eksklusif untuk melakukan jasa penyediaan fasilitas

terminal kargo dan pos dan merupakan Regulated

Agent satu-satunya sehingga menguasai 100%

(seratus persen) jasa pemeriksaan keamanan kargo

dan pos di Bandar Udara Sultan Hasanuddin

Makassar (vide Analisa Posisi Monopoli angka 138,

halaman 35 LDP). -------------------------------------------

12.2.3 Menanggapi pernyataan/dalil dari Investigator di

atas, dapat kami kemukakan hal-hal sebagai

berikut, bahwa terkait unsur monopoli yang berupa

barang/jasa yang bersangkutan belum ada

substitusinya, yang menurut Investigator bahwa

apabila tidak terdapat barang pengganti terdekat

menunjukkan produk yang bersangkutan belum

ada substitusinya.-------------------------------------------

12.2.4 Bahwa jika dikaitkan dengan perkara ini, perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut: --------------------

1) Dilihat dari segi jenis transportasi untuk

mengirim kargo yang dapat digunakan oleh

konsumen/customer dari dan menuju ke

Makassar, maka terdapat beberapa opsi pilihan

jenis transportasi berupa pesawat udara, kapal
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laut, truk, dan lain-lain, di mana opsi tersebut

sepenuhnya menjadi hak konsumen/customer

untuk memilihnya. Hal ini berarti kapal laut,

truk maupun jenis transportasi lainnya

merupakan barang substitusi dari pesawat

udara untuk mengirim kargo, dan selera atau

kebiasaan konsumen/customer dalam memilih

moda transportasi guna pengiriman barang

dalam hal ini tidak dapat diabaikan.

2) Dilihat dari segi wilayah usaha untuk

melakukan jasa pemeriksaan keamanan kargo

dan pos yang dikirim dengan pesawat udara,

maka telah diuraikan sebelumnya bahwa secara

yuridis kegiatan usaha jasa pemeriksaan

keamanan kargo dan pos (Regulated Agent)

tidak hanya dilakukan di area Bandar Udara,

melainkan dapat juga dilakukan di luar area

Bandar Udara. Hal ini berarti perUndang-

Undangan membolehkan pelaku usaha

membuka Regulated Agent di dalam area

Bandar Udara maupun di luar area Bandar

Udara dengan memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 1

Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 153 Tahun 2015. Hanya saja, secara

de facto sampai saat ini baru PT Angkasa Pura

Logistik saja yang melakukan usaha Regulated

Agent di area Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar dan fakta tersebut tidak berarti
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menutup/membatasi/mencegah pelaku usaha

lain untuk melakukan kegiatan usaha yang

sama di dalam maupun di luar area Bandara

Sultan Hasanuddin, misalnya: di kawasan

industri KIMA yang letaknya di sekitar Bandara

Sultan Hasanuddin. Jika di kemudian hari,

terdapat pelaku usaha yang membuka

Regulated Agent di kawasan KIMA maka pelaku

usaha tersebut menjadi pesaing dari PT Angkasa

Pura Logistik.

12.2.5 Bahwa terkait unsur monopoli yang berupa

mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat

masuk ke dalam persaingan usaha barang

dan/atau jasa yang sama, karena perusahaan

monopoli dilindungi oleh sebuah hambatan yang

dapat mencegah masuknya perusahaan ke dalam

pasar (barriers to entry) sehingga menurut

Investigator bahwa dengan adanya hambatan

masuk. --------------------------------------------------------

12.2.6 Bahwa jika dikaitkan dengan perkara ini, perlu

dipahami bahwa kewenangan untuk menentukan

dapat/tidaknya suatu pelaku usaha masuk untuk

menjadi Regulated Agent di area Bandara Sultan

Hasanuddin sepenuhnya berada pada Kementerian

Perhubungan. Hal ini secara tegas diatur dalam

Pasal 33 jo. Pasal 38 Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 153 Tahun 2015 yang

pada intinya mengatur bahwa pemeriksaan

keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan
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pesawat udara dapat dilakukan oleh Badan Hukum

Indonesia selain Badan Usaha Angkutan Udara

dengan syarat: memiliki sertifikat Regulated Agent

atau sertifikat sebagai pengirim pabrikan (known

consignor), di mana permohonan sertifikat

Regulated Agent atau sertifikat sebagai pengirim

pabrikan (known consignor) diajukan secara tertulis

kepada Menteri Perhubungan dengan tembusan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Permohonan

yang dinyatakan memenuhi persyaratan setelah

dilakukan evaluasi dan verifikasi akan diajukan

kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan

persetujuan. --------------------------------------------------

12.2.7 Bahwa dengan penjelasan di atas, telah nyata

bahwasanya PT Angkasa Pura Logistik tidak berada

dalam posisi untuk menghalangi masuknya pelaku

usaha lain yang menjalankan atau bermaksud

menjalankan usaha Regulated Agent pada lokasi

manapun, termasuk pada lokasi Pasar

Bersangkutan yang dimaksudkan Investigator. --------

12.2.8 Bahwa sebagai  contoh nyata, di Bandara Juanda

Surabaya terdapat PT Cahaya Gading Perkasa dan

demikian pula di Bandara Ngurah Rai Bali terdapat

PT Khrisna Multi Sarana Indonesia yang melakukan

kegiatan usaha sebagai Regulated Agent, dan

keduanya merupakan pesaing nyata serta pesaing

potensial dari PT Angkasa Pura Logistik sampai saat

ini (vide Bukti T-8 dan T-9a sampai dengan T-9c). ----
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12.2.9 Bahwa terkait unsur monopoli yang berupa satu

pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen)

pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu

sehingga menurut Investigator pelaku usaha

tersebut merupakan perusahaan yang berada di

posisi dominan pasar. --------------------------------------

12.2.10 Bahwa jika dikaitkan dengan perkara ini, perlu

diketahui dan diperhatikan proses pengiriman dan

penerimaan kargo dari hulu ke hilir secara garis

besar digambarkan dalam bagan di bawah ini: --------

Pemilik

barang EMPU Regulated Terminal

Ground

handling

company

Penerima EMPU Terminal

Ground

handling Maskapai

barang Kargo Company (airline)

12.2.11 Bahwa berdasarkan bagan di atas, dalam proses

pengiriman kargo serta pemeriksaan keamanan

kargo yang diangkut dengan pesawat udara, maka

PT Angkasa Pura Logistik hanya berperan sebagai

EMPU, Regulated Agent, serta pengelola terminal

kargo sebelum barang dimasukkan/diangkut ke

dalam pesawat udara. Hal ini menunjukkan bahwa

PT Angkasa Pura Logistik tidak berada dalam posisi
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dominan pasar karena masih ada pelaku usaha lain

yang juga berperan dalam kegiatan tersebut. ----------

12.2.12 Bahwa hak eksklusif yang diberikan melalui

penunjukan langsung oleh PT Angkasa Pura I

kepada PT Angkasa Pura Logistik untuk mengelola

Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin dan

menjadi Regulated Agent di Bandara Sultan

Hasanuddin dilakukan dalam rangka

mendayagunakan aset strategis milik PT Angkasa

Pura I tersebut melalui kerjasama sesuai dengan

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor:

PER-06/MBU/2011. ----------------------------------------

12.2.13 Investigator lebih lanjut menyatakan dalam LDP nya

bahwa penyalahgunaan posisi monopoli secara

teoritis mengandung unsur sebagai berikut: -----------

1. Pencegahan, pembatasan, dan penurunan

persaingan;

2. Eksploitasi.

12.2.14 Unsur pencegahan, pembatasan, dan penurunan

persaingan adalah upaya perusahaan monopoli

untuk mengurangi atau meniadakan tekanan

persaingan, di mana perusahaan tersebut

melakukan strategi untuk mengusir pesaing nyata

keluar dari pasar atau mencegah masuknya pesaing

potensial masuk ke dalam pasar, sedangkan

penyalahgunaan posisi monopoli dalam bentuk

eksploitasi dilakukan dengan cara menerapkan

harga jual yang tinggi melalui pembatasan jumlah

produksi atau melalui penurunan kualitas
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pelayanan barang/jasa yang dipasok (vide Analisa

Praktik Monopoli angka 139-141, halaman 35 LDP).--

12.2.15 Menanggapi pernyataan/dalil dari Investigator

dalam poin 4 terkait penyalahgunaan posisi

monopoli secara teroritis, maka dapat kami

tegaskan kembali hal-hal sebagai berikut: --------------

1. Bahwa baik secara de facto maupun de jure, PT

Angkasa Pura Logistik tidak memiliki ruang

serta tidak pernah bertindak secara aktif

dan/atau eksklusif guna

mencegah/membatasi/menurunkan persaingan

yang dimaksudkan untuk mengusir pesaing

nyata keluar dari pasar atau mencegah

masuknya pesaing potensial masuk ke dalam

pasar.

2. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara ini, telah

dijelaskan sebelumnya pada huruf F poin 3d dalam

Tanggapan/Pembelaan ini yaitu kewenangan untuk

menentukan dapat/tidaknya suatu pelaku usaha

masuk untuk menjadi Regulated Agent di area

Bandara Sultan Hasanuddin sepenuhnya berada

pada Kementerian Perhubungan. Hal ini secara tegas

diatur dalam Pasal 33 jo. Pasal 38 Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 153 Tahun 2015.

3. Bahwa terdapat contoh nyata yang telah disebutkan

dalam huruf F poin 3e pada Tanggapan/Pembelaan

ini yaitu di Bandara Juanda Surabaya terdapat PT

Cahaya Gading Perkasa dan di Bandara Ngurah Rai

Bali terdapat PT Khrisna Multi Sarana Indonesia
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yang melakukan kegiatan usaha sebagai Regulated

Agent dan keduanya merupakan pesaing nyata serta

pesaing potensial dari PT Angkasa Pura Logistik

sampai saat ini (vide Bukti T-8 dan T-9a sampai

dengan T-9c).

4. Bahwa baik secara de facto maupun de jure, PT

Angkasa Pura Logistik tidak memiliki ruang serta

tidak pernah menyalahgunakan posisi monopoli

dalam bentuk eksploitasi konsumen dengan cara

menerapkan harga jual yang tinggi.

5. Bahwa terkait tarif PJKP2U secara yuridis telah

dijelaskan pada huruf C poin 3b dalam

Tanggapan/Pembelaan ini yaitu tarif PJKP2U dapat

dikategorikan sebagai tarif jasa kebandarudaraan

yang ditetapkan oleh Badan Usaha Bandar Udara,

dalam hal ini adalah PT Angkasa Pura I (Persero)

sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 ayat (2)

dan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan

RI Nomor PM 36 Tahun 2014.

6. Bahwa secara de facto, telah dijelaskan dalam huruf

C poin 3d – 3g pada Tanggapan/Pembelaan ini

sehingga diketahui telah dilakukan negosiasi tarif

PJKP2U dengan para pengguna jasa yang hasilnya

dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor:

BA.005/KB.09/2014/KCA tanggal 25 Maret 2014

tentang Penyesuaian Tarif PJKP2U Incoming dan

Outgoing Domestik Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar (vide Bukti T-11).
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7. Bahwa kemudian tarif PJKP2U yang saat ini

diberlakukan di Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin ditetapkan oleh PT Angkasa Pura I

(Persero) selaku Badan Usaha Bandar Udara

sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor:

API.4164/KB.08/2014/PD-B tanggal 29 Agustus

2014 perihal Penetapan Tarif PJKP2U Domestik

Bandara Sultan Hasanuddin, yaitu sebesar Rp

500/kg sudah termasuk PPN 10% (vide Bukti T-13).

Surat tersebut merupakan jawaban dari Direktur

Utama PT Angkasa Pura I (Persero) atas Surat yang

diajukan oleh General Manager Bandar Udara

Sultan Hasanuddin Nomor: API.2469/KB.03/

2014/GM.UPG tanggal 7 Agustus 2014 perihal Tarif

PJKP2U Bandara Sultan Hasanuddin, yang pada

intinya General Manager Bandara Sultan

Hasanuddin meminta persetujuan dari Direktur

Utama PT Angkasa Pura I (Persero) atas penyesuaian

tarif PJKP2U domestik sebagaimana usulan Kantor

Cabang Makassar (vide Bukti T-18).

8. Bahwa secara de facto maupun de jure, penyesuaian

tarif PJKP2U Bandara Sultan Hasanuddin tersebut

pada akhirnya disahkan dan dikuatkan melalui

Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero)

Nomor: KEP.179/KB.09/2014 tanggal 23 Desember

2014 tentang Tarif PJKP2U di Kantor Cabang PT

Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Sultan

Hasanuddin Makassar, dengan tembusan
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disampaikan kepada General Manager Bandar Udara

Sultan Hasanuddin (vide Bukti T-10).

9. Bahwa terkait tarif pemeriksaan keamanan kargo

dan pos secara yuridis telah dijelaskan pada huruf D

poin 2b dan 2d dalam Tanggapan/Pembelaan ini

yaitu berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2009 menentukan besaran tarif jasa terkait

bandar udara ditetapkan oleh penyedia jasa

berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan

penyedia jasa, kemudian diatur lebih lanjut dalam

Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan RI

Nomor PM 153 Tahun 2015, di mana biaya

pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos

yang diangkut dengan pesawat udara ditetapkan

tarif batas bawah sebesar Rp 550/kg (sudah

termasuk PPN 10%).

10. Bahwa secara de facto, penetapan tarif pemeriksaan

kargo dan pos di Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar yang dikenakan kepada para pengguna

jasa didasarkan pada Berita Acara Kesepakatan

Harga Regulated Agent PT Angkasa Pura Logistik

Cabang Makassar tanggal 24 Juni 2015, yang

ditandatangani bersama oleh Ketua DPW ALFI/ILFA

Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Cabang PT

Angkasa Pura Logistik Makassar serta diketahui oleh

General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) dan

Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Makassar

(vide Bukti T-14).
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12.2.16 Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan

dalam poin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

unsur pencegahan, pembatasan, penurunan

persaingan dan unsur eksploitasi adalah tidak

terpenuhi atau dengan kata lain, PT Angkasa Pura

Logistik tidak melakukan penyalahgunaan posisi

monopoli dalam kegiatan mengelola Terminal Kargo

maupun kegiatan pemeriksaan keamanan kargo

dan pos di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. ---

12.2.17 Berdasarkan pernyataan/dalil dari Investigator

dapat kita ketahui bahwa materi pokok perkara ini

adalah adanya keberatan dari para pengguna jasa

dengan berlakunya 2 (dua) macam tarif, yaitu tarif

PJKP2U sebesar Rp 500/kg (sudah termasuk PPN

10%) dan tarif Regulated Agent sebesar Rp 550/kg

(sudah termasuk PPN 10%) atas kargo yang

dikirimkan melalui Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin (vide Analisa Praktik Monopoli angka

168 dan 188, halaman 42 dan 48 LDP). -----------------

12.2.18 Terlapor telah menanggapi secara tegas mengenai

penetapan kedua macam tarif tersebut baik dari

segi yuridisnya maupun dari segi prakteknya

sebagaimana tercantum dalam huruf C dan D pada

Tanggapan/Pembelaan ini. Sehubungan dengan hal

tersebut, pada dasarnya jika materi pokok perkara

ini adalah mengenai penetapan dan pemberlakuan

tarif PJKP2U dan tarif Regulated Agent yang

menimbulkan keberatan bagi para pengguna jasa,

maka peraturan perUndang-Undangan telah
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memberikan langkah hukum yang dapat digunakan

oleh para pengguna jasa yaitu dalam hal ini

mengajukan gugatan atas Keputusan Direksi PT

Angkasa Pura I (Persero) Nomor:

KEP.179/KB.09/2014 tanggal 23 Desember 2014

tentang Tarif PJKP2U di Kantor Cabang PT Angkasa

Pura I (Persero) Bandar Udara Sultan Hasanuddin

Makassar dan/atau mengajukan uji materi (judicial

review) ke Mahkamah Agung RI atas Pasal 46 ayat

(1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153

Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2009. Hal ini dikarenakan tarif PJKP2U

ditetapkan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) selaku

badan usaha bandar udara, sedangkan tarif

Regulated Agent ditetapkan oleh penyedia jasa

berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa

dengan pengguna jasa, yang dalam praktik tarif

Regulated Agent ini ditetapkan berdasarkan

kesepakatan antara PT Angkasa Pura Logistik

dengan ALFI selaku perwakilan para pengguna jasa

dengan diketahui oleh PT Angkasa Pura I (Persero)

dan Kepala Otoritas Bandara setempat. -----------------

12.2.19 Selain menyatakan keberatan atas diberlakukannya

tarif PJKP2U dan tarif Regulated Agent di Bandara

Sultan Hasanuddin, Investigator juga menyatakan

dalam LDP nya bahwa margin yang diambil oleh PT

Angkasa Pura Logistik jika dihitung berdasarkan

selisih antara tarif Regulated Agent sebesar Rp

500/kg dikurangi dengan harga pokok produksi
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sebesar Rp 472/kg adalah sebesar Rp 78/kg atau

16,52%. Besaran margin tersebut melebihi batas

10% dari yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153

Tahun 2015 (vide Analisa Praktik Monopoli angka

184-185, halaman 47 LDP).--------------------------------

12.2.20 Terlapor menganalisa bahwa terdapat kesalahan

dalam perhitungan margin yang dibuat oleh

Investigator yang tercantum dalam poin i di atas, di

mana seharusnya perhitungan margin yang diambil

oleh PT Angkasa Pura Logistik adalah sebagai

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

12.2.20.1 Terkait tarif PJKP2U, Investigator

menjelaskan bahwa seharusnya PT

Angkasa Pura Logistik mengambil opsi

untuk memperhitungkan ulang dan

menyesuaikan kembali tarif PJKP2U

yang dikenakan kepada pengguna jasa,

sedangkan untuk tarif Regulated Agent

memang sudah ditentukan batas

bawahnya sebesar Rp 550/kg

sebagaimana tercantum dalam Pasal 46

ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 153 Tahun 2015 (vide Analisa

Praktik Monopoli angka 186, halaman

47 LDP)------------------------------------------

12.2.20.2 Menanggapi pernyataan/dalil dari

Investigator pada poin k, maka perlu

kami tegaskan kembali bahwa tarif
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PJKP2U dikategorikan sebagai tarif jasa

kebandarudaraan yang ditetapkan oleh

Badan Usaha Bandar Udara, dalam hal

ini adalah PT Angkasa Pura I (Persero)

sebagaimana tercantum dalam Pasal

244 ayat (2) dan Pasal 246 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 jo. Pasal 3

ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan

RI Nomor PM 36 Tahun 2014 sehingga

kewenangan untuk menentukan besaran

tarif PJKP2U termasuk di dalamnya

mengadakan penghitungan

ulang/penyesuaian tarif PJKP2U berada

di pihak PT Angkasa Pura I selaku

Badan Usaha Bandar Udara, bukan PT

Angkasa Pura Logistik. -----------------------

12.3 Investigator dalam LDPnya menyatakan bahwa perilaku

praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura

Logistik telah menimbulkan dampak negatif sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: --------

12.3.1 Perilaku praktik monopoli yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik telah menimbulkan dampak

negatif langsung kepada pesaing nyata dari PT

Angkasa Pura Logistik dalam bisnis EMPU sehingga

konsumen/customer beralih menggunakan jasa

EMPU dari PT Angkasa Pura Logistik; -------------------



- 143 -

S A L I N A N

12.3.2 Perilaku praktik monopoli yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik juga telah menimbulkan

dampak negatif langsung kepada mitra transaksi

karena setelah diberlakukannya Regulated Agent,

PT Angkasa Pura Logistik menerapkan tarif PJKP2U

dan tarif Regulated Agent sehingga menimbulkan

keberatan dari pengguna jasa karena terdapat

tambahan biaya tarif (double charges) yang harus

ditanggung dan ini berarti PT Angkasa Pura Logistik

telah menikmati pendapatan lebih dari yang

sewajarnya (vide Analisa Dampak Negatif Praktik

Monopoli angka 202-205, halaman 52-53 LDP). -------

12.3.3 Berdasarkan analisa di atas, maka Investigator

mengambil kesimpulan bahwa diduga telah terjadi

pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh

PT Angkasa Pura Logistik. ---------------------------------

12.3.4 Menanggapi pernyataan/dalil tentang dampak

negatif praktik monopoli sebagaimana diuraikan

oleh Investigator dalam poin 13 di atas, maka dapat

kami sampaikan bahwa unsur-unsur dampak

negatif praktik monopoli sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

adalah tidak terpenuhi, dengan dasar sebagai

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

12.3.5 Unsur-unsur posisi monopoli sebagaimana diatur

dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
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Tahun 1999 dalam perkara ini tidak terpenuhi

berdasarkan analisa dan fakta hukum yang telah

kami uraikan dalam huruf F poin 1 – 3 pada

Tanggapan/Pembelaan ini; --------------------------------

12.3.6 Unsur-unsur praktik monopoli dalam perkara ini

juga tidak terpenuhi berdasarkan analisa dan fakta

hukum yang telah kami uraikan dalam huruf F poin

4 – 6 pada Tanggapan/Pembelaan ini; -------------------

12.3.7 Oleh karena unsur-unsur posisi monopoli dan

praktik monopoli tidak terpenuhi, maka tidak ada

dampak negatif pula yang ditimbulkan secara

langsung kepada konsumen/customer. ----------------------

12.3.8 Kesimpulan dan Rekomendasi; Berdasarkan analisa

dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan secara

rinci di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak

terdapat pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang

dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik. --------------

12.4 Dengan ini, kami merekomendasikan kepada Majelis Komisi

yang terhormat hal-hal sebagai berikut: ---------------------------

12.4.1 Menyatakan bahwa unsur-unsur praktik monopoli

sebagaimana dimaksud dalam Laporan Dugaan

Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator

tidak terpenuhi;----------------------------------------------

12.4.2 Memutuskan bahwa dugaan pelanggaran Pasal 17

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura

Logistik tidak diteruskan ke dalam tahap
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Pemeriksaan Lanjutan; atau mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aquo et bono). --------------------------

13. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi,

selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

50/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016 (vide bukti

A12). -------------------------------------------------------------------------------

14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan,

Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor

71/KPPU/Kep.3/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016 (vide bukti

A14). -------------------------------------------------------------------------------

15. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-

L/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor

52/KMK/Kep/XII/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan

Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka

waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak

tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017

(vide bukti A16). -----------------------------------------------------------------

16. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan

Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan

Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi

tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Penyesuaian

Jangka Waktu Penanganan Perkara (vide bukti A13, A17, A18). -------

17. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis

Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan

Pemeriksaan sebagai berikut: -------------------------------------------------
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17.1 Saudara Katimin PT Duta Farah Abadi sebagai saksi pada

tanggal 26 Januari 2017 (vide bukti B7) ---------------------------

17.2 Saudara Muhammad Satir PT Royal Express sebagai saksi

pada tanggal 26 Januari 2017 (vide buktiB8)---------------------

17.3 Saudara Honest Rawung PT Bawakaraeng Makmur sebagai

saksi pada tanggal 26 Januari 2017 (vide buktiB9)--------------

17.4 Saudara Sugondo PT Kerta Gaya Pusaka sebagai saksi pada

tanggal 26 Januari 2017 (vide bukti B10) -------------------------

17.5 Saudara Jamaluddin PT Dwi Upaya Sukses sebagai saksi

pada tanggal 23 Februari 2017 (vide bukti B11) -----------------

17.6 Saudara Rismawati PT Belolangi Expressindo sebagai saksi

pada tanggal 23 Februari 2017 (vide bukti B12) -----------------

17.7 Saudara Rudolf DPW Asprerindo Sulawesi Selatan sebagai

saksi pada tanggal 23 Februari 2017 (vide bukti B13) ----------

17.8 Saudara Iriana Hermawati PT Monang Sianipar Abadi

sebagai saksi pada tanggal 24 Februari 2017 (vide bukti

B14) ----------------------------------------------------------------------

17.9 Saudara Syafrudin PT Celebes Angkasa Samudra sebagai

saksi pada tanggal 2 Maret 2017 (vide bukti B16) ---------------

17.10 Saudara Sariati Silele PT Ritra Cargo sebagai saksi pada

tanggal 2 Maret 2017 (vide bukti B18) -----------------------------

17.11 Saudara Mursalim PT Agung Panca Mulia Cargo sebagai

saksi pada tanggal 3 Maret 2017 (vide bukti B19) ---------------

17.12 Saudara Sahir PT Scargo Indonesia sebagai saksi pada

tanggal 3 Maret 2017 (vide bukti B20) -----------------------------

18. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi,

selanjutnya Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor

15/KMK/Kep/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-
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L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja terhitung sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal

12 Mei 2017 (vide bukti A68)--------------------------------------------------

19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi

Nomor 20/KPPU/Kep.3/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-

L/2016 (vide bukti A70). -------------------------------------------------------

20. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan

Keputusan Ketua Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan

Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016 kepada Terlapor (vide

bukti A69).------------------------------------------------------------------------

21. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan

Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi

untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut: --------------------------

21.1 Saudara Akhmad Munir selaku General Manager PT

Angkasa Pura 1 sebagai saksi pada tanggal 4 April 2017

(vide bukti B21) --------------------------------------------------------

21.2 Saudara Dadi selaku Supervisor Operasional PT Dwi Upaya

Sukses sebagai saksi pada tanggal 6 April 2017 (vide bukti

B24) ----------------------------------------------------------------------

21.3 Saudara Normayunita selaku Manager Operasional PT Sekar

Asih Cargo sebagai saksi pada tanggal 6 April 2017 (vide

bukti B25)---------------------------------------------------------------

21.4 Saudara Anhar Fauzan sebagai Ahli pada tanggal 12 April

2017 (vide bukti B28) -------------------------------------------------

21.5 Saudara Ivan Yudianto sebagai Ahli pada tanggal 12 April

2017 (vide bukti B29) -------------------------------------------------
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21.6 Saudara Agustono selaku Kepala Sub Direktorat &

Pelayanan Bandar Udara sebagai saksi pada tanggal 17 April

2017 (vide bukti B30) -------------------------------------------------

21.7 Saudara Dwi Afriyanto selaku Kepala Sub Direktorat

Standarisasi Direktorat Keamanan Penerbangan sebagai

saksi pada tanggal 17 April 2017 (vide bukti B31) ---------------

21.8 Saudara Ahmad Syaugi selaku Aviation Marketing Group

Head PT Angkasa Pura 1 sebagai saksi pada tanggal 17 April

2017 (vide bukti B32) -------------------------------------------------

21.9 Saudara Udik Novianto & Dudi Nopiadi sebagai Ahli

Direktorat Kemanan Penerbangan pada tanggal 20 April

2017 (vide bukti B34) -------------------------------------------------

21.10 Saudara Fritz Partologi selaku Commercial Analyst of

Garuda Indonesia sebagai saksi pada tanggal 25 April 2017

(vide bukti B35) --------------------------------------------------------

21.11 Saudara Prof. Hikmanto Juwana sebagai Ahli pada tanggal

25 April 2017 (vide bukti B37)---------------------------------------

21.12 Saudara Prof. Ahmadi Miru sebagai Ahli pada tanggal 26

April 2017 (vide bukti B38)-------------------------------------------

21.13 Saudara Andrianto Soedjarwo selaku Ketua Umum Asosiasi

Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo & Pos (APPKINDO)

sebagai saksi pada tanggal 26 April 2017 (vide bukti B39) -----

21.14 Saudara Muhammad Djamal selaku Terlapor sebagai saksi

pada tanggal 3 Mei 2017 (vide bukti B40) -------------------------

21.15 Saudara Muhammad Djamal selaku Terlapor sebagai saksi

pada tanggal 3 Mei 2017 (vide bukti B40) -------------------------

22. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Mei 2017, Majelis Komisi

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan
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Alat Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik dari

Investigator maupun Terlapor (vide bukti B41, B42). ---------------------

23. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, Majelis Komisi

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan

Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun

Terlapor (vide bukti B43). ------------------------------------------------------

24. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti I.6):

24.1 Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. -------------------------

24.1.1 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik merupakan

Pelaku Usaha tunggal yang mendapatkan hak

ekslusif untuk melakukan jasa penyediaan

fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan

kargo dan pos dan juga PT Angkasa Pura Logistik

merupakan Regulated Agent satu satunya yang

memberikan pelayanan jasa pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan pos di

Terminal Kargo Bandar Udara Internasional

Sultan Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan.---

24.1.2 Bahwa sebagai Monopolist di bidang jasa

penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos dan juga jasa

pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo

dan pos, PT Angkasa Pura Logistik diduga telah

menerapkan tarif yang eksesif kepada pengguna

jasa yang melakukan pengiriman kargo melalui

pesawat udara. Sehingga karena tidak terdapat

pilihan lain dalam melakukan pengiriman kargo,

maka Pengguna Jasa terpaksa untuk menerima
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tarif eksesif yang diterapkan oleh PT Angkasa

Pura Logistik.---------------------------------------------

24.1.3 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik juga

mempunyai bidang usaha yang bersaing dengan

Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara

(EMPU) yang notabene sebagai Pengguna Jasa

dari layanan yang diberikannya. Oleh karena itu,

dengan memiliki bidang usaha Ekspedisi Muatan

Pesawat Udara (EMPU), PT Angkasa Pura

Logistik diduga telah menerapkan perlakuan

yang diskriminatif terhadap Perusahaan EMPU

lainnya dengan memberikan pelayanan yang

ekslusif terhadap unit usaha EMPU yang

dimilikinya. Dalam hal ini, Perusahaan EMPU

merasakan penurunan kualitas pelayanan yang

diberikan oleh PT Angkasa Pura Logistik dan

berdampak tidak mampu bersaing dalam hal

kecepatan pelayanan kepada konsumen dengan

unit usaha EMPU dari PT Angkasa Pura Logistik. -

24.1.4 Dugaan Pelanggaran: Pasal 17 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 -----------------------------------

Pasal 17

Ayat 1

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan
atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau
jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Ayat 2

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap



- 151 -

S A L I N A N

melakukan penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) apabila:
d) Barang dan atau jasa bersangkutan belum ada

substitusinya; atau
e) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat

masuk ke dalam persaingan usaha barang dan
atau jasa yang sama; atau

f) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku
usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar
satu jenis barang atau jasa tertentu.

24.2 Fakta Persidangan.

24.2.1 Tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara---------

24.2.1.1 Bahwa dalam Pasal 232 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penerbangan telah diatur

mengenai jenis kegiatan pengusahaan di

Bandar Udara yang terdiri dari:-------------

2. Pelayanan Jasa Kebandaraudaraan

3. Pelayanan Jasa Terkait Bandar

Udara ------------------------------------

24.2.1.2 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Ahmad

Syaugi Shahab yang merupakan

Aviation Marketing Group Head of PT

Angkasa Pura I (Persero) dalam

persidangan:------------------------------------

Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Terlapor I

Apa yang Saudara ketahui terkait
kegiatan jasa kebandarudaraan dan jasa
lain terkait kebandarudaraan? Dimana
letak perbedaan diantara keduanya?



- 152 -

S A L I N A N

Jawaban Dalam UNDANG-UNDANG Nomor
1/2009 Pasal 232 dan Pasal 233
menyebutkan bahwa terdapat jasa
kebandarudaraan dan jasa lain terkait
kebandarudaraan. Jasa
kebandarudaraan itu adalah pengelolaan
terminal kargo, sedangkan jasa lain
terkait adalah penanganan atau
membantu dalam pengelolaan barang-
barang. Jadi, istilahnya jasa terminal
hanya dimiliki oleh badan usaha Bandar
udara, sedangkan jasa terkait dapat
diselenggarakan oleh badan usaha
manapun yang mendapat izin usaha jasa
terkait.

24.2.1.3 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Agustono,

S.Sos., M.MTr yang merupakan Kepala

Sub Direktorat Penyelenggaraan dan

Pelayanan Bandar Udara, Direktorat

Bandar Udara Kementerian

Perhubungan dalam persidangan;----------

Pertanyaan/Ja
waban

Uraian

Pertanyaan
Majelis Komisi

Kaitan dengan logistik sebagaimana
obyek perkara a quo, ada standar
khusus dalam hal pelayanan dan
keselamatan yang diberikan untuk
angkutan udara, bagaimana? Bisa
tolong dirincikan!
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Jawaban Berdasarkan UNDANG-UNDANG
Nomor 1/2009 Pasal 232, di Bandar
Udara itu ada 2 jenis jasa di
dalamnya, yaitu pelayanan jasa
kebandarudaraan dan pelayanan jasa
terkait. Pelayanan jasa
kebandarudaraan ini dilaksanakan
oleh unit penyelenggara Bandar udara
dibawah Kementerian Perhubungan
atau badan usaha Bandar udara yang
izinnya dikeluarkan oleh Menteri
Perhubungan. Jasa kebandarudaraan
itu sendiri mempunyai fungsi
menyediakan fasilitas sebagaimana isi
Pasalnya, yaitu jasa pesawat udara,
penumpang, barang, dan pos yang
terdiri atas penyediaan dan/atau
pengembangan: a. fasilitas untuk
kegiatan pelayanan pendaratan, lepas
landas manual, parkir dan
penyimpanan pesawat udara yang kita
kenal dengan airsite ada runway, taxi
way, apron, kemudian fasilitas
terminal dan untuk pelayanan
terminal penumpang, kargo, dan pos,
yang dikenal sebagai terminal
penumpang dan terminal kargo.

24.2.1.4 Bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan

meliputi pelayanan jasa pesawat udara,

penumpang, barang, dan pos yang

terdiri atas penyediaan dan/atau

pengembangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 232 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah: -----

1. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan

pendaratan, lepas landas, manuver,
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parkir, dan penyimpanan pesawat

udara-------------------------------------

2. Fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan penumpang, kargo, dan

pos----------------------------------------

3. Fasilitas elektronika, listrik, air, dan

instalasi limbah buangan; dan

4. Lahan untuk bangunan, lapangan,

dan industri serta gedung atau

bangunan yang berhubungan

dengan kelancaran angkutan udara.

24.2.1.5 Bahwa terkait dengan pengertian

mengenai jasa kebandarudaraan, Prof.

Hikmahanto Juwana selaku Ahli yang

diajukan oleh Terlapor menjelaskan

pengetahuannya yang terbatas pada fee

parkir pesawat, sewa ruang untuk

restaurant, security dan yang utama

adalah soal pesawat; --------------------------

Pertanyaan
Investigator

Berdasarkan UNDANG-UNDANG
Nomor 1/2009 ada berapa kegiatan
kebandarudaraan?

Jawaban Pesawat mendarat maka parkir akan
dikenakan fee, didalam bandar udara
ada tempat makan/restoran menjadi
usaha penyewaan bandar udara,
terkait dengan security, tetapi yang
paling utama adalah pesawat.

24.2.1.6 Bahwa pelayanan jasa terkait bandar

udara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 232 Ayat (3) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 meliputi kegiatan: --
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1. Jasa Terkait untuk menunjang

kegiatan pelayanan operasi pesawat

udara di bandar udara, terdiri atas:

a. Penyediaan hangar pesawat

b. Perbengkelan pesawat udara

c. Pergudangan

d. Catering pesawat

e. Pelayanan teknis penangan

pesawat udara didarat (ground

handling)

f. Pelayanan penumpang dan

bagasi; serta

g. Penanganan kargo dan pos

2. Jasa terkait untuk menunjang

pelayanan penumpang dan barang

terdiri atas:

a. Penyediaan penginapan/hotel

dan transit hotel;

b. Penyediaan took dan restoran;

c. Penyimpanan kendaraan;

d. Penyimpanan kendaraan;

e. Perbankan dan/atau

penukaran uang; dan

f. Perbankan dan/atau

penukaran uang; dan

3. Jasa terkait untuk memberikan

nilai tambah bagi pengusahaan

bandar udara atas: --------------------
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a. Penyediaan tempat bermain

dan rekreasi;

b. Penyediaan fasilitas

perkantoran;

c. Penyediaan fasilitas olahraga;

d. Penyediaan fasilitas pendidikan

dan pelatihan;

e. Pengisian bahan bakar

kendaraan bermotor;

f. Periklanan.

24.2.1.7 Bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009,

untuk pelayanan jasa kebandarudaraan

dapat diselenggarakan oleh: -----------------

1. Badan usaha bandar udara

untuk bandar yang diusahakan

secara komersial setelah

memperoleh izin dari Menteri --------

2. Unit penyelenggara bandar udara

untuk bandar udara yang belum

diusahakan secara komersial yang

dibentuk oleh dan bertanggung

jawab kepada pemerintah dan/atau

pemerintah daerah.--------------------

24.2.1.8 Unit penyelenggara bandar udara untuk

bandar udara yang belum diusahakan

secara komersial yang dibentuk oleh dan

bertanggung jawab kepada pemerintah

dan/atau pemerintah daerah----------------
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24.2.1.9 Terkait dengan perjanjian pengelolaan

kargo yang dibuat oleh PT Angkasa Pura

1 dan Terlapor yang dikaitkan dengan

ketentuan Pasal 233 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Penerbangan, Prof. Hikmahanto Juwana

selaku Ahli yang diajukan Terlapor

menyatakan bahwa perjanjian yang

dibuat tidak bisa menjawab karena

diluar kompetensi yang bersangkutan; ----

Pertanyaan
Investigator

Bagaimana tanggapan Ahli terkait perjanjian yang sudah kami
tunjukkan kepada Ahli tentang bandar udara mengenai
pengelolaan jika dihubungkan dengan UNDANG-UNDANG
1/2009?

Jawaban Pertama, saya harus tahu siapa yang membuat perjanjian apakah
ahli hukum atau bukan, bisa saja dalam membuat perjanjian
yang membuat perjanjian tersebut tidak menguasai masalah
teknis sebagaimana istilah yang orang awam pahami padahal
kalau kita membuat kontrak konsekuensi kata atau kalimat itu
mempunyai makna secara hukum
Hal kedua terkait pertanyaan apakah pengelolaan ini seolah-0lah
pindah tangan, harus dilihat sebab musabab dari kegiatan ini
karena kita tahu bahwa pada masa lalu semua dipegang oleh AP,
kalau ini merupakan kegiatan, dalam bahasa hukum perusahaan,
kemudian dari pemahaman pelaku bisnis karena tidak melihat
peraturan itu harus dilihat dulu sebab-sebabnya dan rujukannya.
Ketiga, menurut saya ini yang seringkali terjadi di BUMN, jika
BUMN memiliki anak perusahaan yang dimiliki 100% dan ada
usaha untuk melakukan spin of dia menganggap anak
perusahaan itu adalah bagian dari perusahaan tersebut.

Saya tidak akan menjawab pertanyaan karena diluar kopentensi
saya, saya tidak mengetahui banyak tentang tiga hal ini maka
pertanyaan ini sebenarnya harus dijawab oleh majelis, untuk
menentukan apakah yang membuat ini paham masalah hukum
dan perjanjian ini bagaimana sebab musababnya dari BUMN ini
terus kemudian sekarang ada APlog, kemudian yang terakhir
adalah konteks pada waktu AP menyerahkan kepada APlog seperti
apa sehingga Majelis memiliki pandangan yang cukup terhadap
permasalahan ini.
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24.2.1.10 Bahwa untuk pelayanan jasa terkait

dengan bandar udara sebagaimana

dapat diselenggarakan oleh orang

perseorangan warga negara Indonesia

dan/atau badan hukum Indonesia

sebagaimana diatur dalam Pasal 233

ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2009 Tentang Penerbangan; -----------------

24.2.2 Tentang Tarif Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(JKP2U) di Bandar Udara Sultan Hasanuddin

Makasar ----------------------------------------------------------

24.2.2.1 Bahwa setiap pelayanan jasa

kebandarudaraan dan jasa terkait

bandar udara dikenakan tarif sesuai

dengan jasa yang disediakan

sebagaimana diatur dalam Pasal 243

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penerbangan;-------------------------

24.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 244 ayat (1)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penerbangan, struktur dan

golongan tarif jasa kebandarudaraan

ditetapkan oleh Menteri; ---------------------

24.2.2.3 Bahwa besaran tarif jasa

kebandarudaraan pada bandar udara

yang telah diusahakan secara komersil

ditetapkan oleh Badan Usaha Bandar

Udara sebagaimana diatur dalam Pasal
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244 ayat (2) Undang Undang Nomor 1

Tahun 2009 Tentang Penerbangan; --------

24.2.2.4 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan

Prosedur Pengenaan Tarif Jasa

Kebandarudaraan, mengatur mengenai

tarif pelayanan jasa kebandarudaraan

yang terdiri dari: -------------------------------

1. Tarif jasa pendaratan pesawat

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

2. Tarif jasa penempatan pesawat

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

3. Tarif jasa penyimpanan pesawat

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

4. Tarif jasa penumpang pesawat

udara (JP2U); ---------------------------

5. Tarif jasa kargo dan pos pesawat

udara (JKP2U); -------------------------

6. Tarif jasa pemakaian tempat

pelaporan keberangkatan (check in

counter); ---------------------------------

7. Tarif jasa pemakaian garbarata

(aviobrige);-------------------------------

24.2.2.5 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Agustono,

S.Sos., M.MTr yang merupakan Kepala

Sub Direktorat Penyelenggaraan dan

Pelayanan Bandar Udara, Direktorat
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Bandar Udara Kementerian

Perhubungan dalam persidangan;----------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Terlapor I

Dalam menyelenggarakan terminal kargo
dijumpai bahwa terminal kargo ini kemudian
memberlakukan tarif. Apa dasar hukumnya dan
bagaimana justifikasinya bagi penyelenggara
terminal kargo yang melakukan pemungutan tarif
dari pengguna jasanya?

Jawaban Soal tarif di dalam terminal kargo ada yang
namanya PJKP2U (Pelayanan Jasa Kargo dan Pos
Pesawat Udara) yang dipungut oleh badan usaha
Bandar udara atau unit penyelenggara Bandar
udara. Untuk unit penyelenggara Bandar udara
mengacu pada PP Nomor 16/2016 tentang PNBP.
Kalau di lingkungan AP I atau AP II atau badan
usaha Bandar udara terkait tarif tata caranya
diatur dalam PM Nomor 36/2014 dan PM Nomor
179/2015.

Pertanyaan
Terlapor I

Berdasarkan regulasi sebagai payung hukum,
siapa yang berwenang menetapkan tarif PJKP2U
di terminal kargo suatu Bandar udara?

Jawaban Peran Kemenhub dalam hal ini hanya sebagai
pemberi rekomendasi, sedangkan yang
menetapkan adalah Direksinya dengan
sebelumnya telah berkonsultasi dengan para
stakeholder terkait penggunaan terminal kargo.
Contoh seperti YLKI, INAKA.

Pertanyaan
Terlapor I

Yang dimaksud Direksi disini siapa? Apakah
Badan usaha Bandar udara nya?

Jawaban Iya, badan usaha Bandar udara yang memiliki
hak untuk menarik PJKP2U.

24.2.2.6 Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

26 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan

Prosedur Pengenaan Tarif Jasa

Kebandarudaraan, mengatur bahwa tarif

jasa kargo dan pos pesawat udara
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merupakan besaran satuan biaya yang

dibayarkan oleh pemilik dan penerima

kargo dan pos atas pelayanan area/

wilayah kargo dan pos di bandar udara

yang dihitung selama berada dalam

area/ wilayah kargo bandar udara; --------

24.2.2.7 Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

26 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan

Prosedur Pengenaan Tarif Jasa

Kebandarudaraan, tatanan waktu dan

satuan ukuran tarif jasa kargo dan pos

pesawat udara yaitu:--------------------------

1. Satuan waktu penanganan kargo

dihitung untuk satu kali kegiatan

penanganan penerimaan (Incoming)

kargo atau kegiatan penanganan

pengiriman (outgoing) kargo; dan----

2. Satuan ukuran adalah per kilogram

(Kg) dengan tarif minimal yang

dikenakan 10 Kg; ----------------------

24.2.2.8 Bahwa terdapat 2 (dua) Jenis Tarif Jasa

Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U)

yang dikenakan di terminal kargo

Bandara Internasional Sultan

Hasanuddin yaitu tarif incoming (TTB)

dan tarif outgoing (BTB); ---------------------

24.2.2.9 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Rudolf Andrianto
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Reich selaku Sekretariat Asperindo DPW

Sulawesi Selatan-------------------------------

Pertanyaan
Investigator

Terkait perhitungan tarif sebelum adanya RA, dari
pihak Asperindo bisa diceritakan awal mula
pembentukan tarif di WH bagaimana?

Jawaban Pembentukan tarif berawal dari negosiasi yang
terjadi antara pihak Angkasa Pura I atau Angkasa
Pura Logistik saya lupa tepatnya, dengan ALFI
dan Asperindo, dan betul kami bersepakat
mengenai tarif. Namun ada satu yang mengganjal
bahwa ada banyak pernyataan dalam presentasi
mereka mengenai overhead kantor pusat yang
sebenarnya dalam hitungan bisnis itu masalah
internal mereka. Kami didesak untuk menyadari
bahwa seiring berjalannya waktu pasti cost akan
bertambah, akhirnya kami sepakat tarif incoming
dan outgoing 500/kg dengan berbagai komponen
yang di breakdown oleh Angkasa Pura pada
waktu itu yang presentasinya ada. Walaupun
kami tanda tanya bahwa itu bukan data yang
diberikan oleh akuntan publik, namun show must
go on kami akhirnya menyepakati tarif tersebut.
Kalau untuk pengenaan tarif di RA kami tidak
pernah menyepakati sama sekali.

24.2.2.10 Bahwa Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan

Pos Pesawat Udara (PJKP2U) juga biasa

dikenal dengan nama tarif Warehousing; --

24.2.2.11 Bahwa fakta ini berkesesuaian dengan

keterangan Saksi Sdr. Andrianto

Soedjarwo selaku Ketua APPKINDO; -------

Pertanyaan
Investigator

Apakah fungsi keamanan yang dulu ada di
terminal kargo itu juga dikenakan biaya?
Apakah biaya tersebut dinamakan PJKP2U?
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Jawaban Yang saya tahu namanya Cargo Service
Charges (CSC), itu biaya fasilitas yang ada di
area kargo dan sampai sekarang masih ada.

24.2.2.12 Bahwa besaran tarif yang dibebankan PT

Angkasa Pura Logistik kepada pengguna

jasa di terminal kargo (Tarif Pelayanan

Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(PJKP2U)), untuk barang Tanda Terima

Barang (TTB) dan Bukti Timbang Barang

(BTB) saat ini sebesar Rp. 500,-/kg

(termasuk PPN 10%) untuk kargo

domestik dan USD 0,06 $/kg/hari

(belum termasuk PPN 10%) untuk kargo

impor, serta USD 0,05 $/kg/hari (belum

termasuk PPN 10%) untuk kargo ekspor;

(vide C11, C35, C36, C38, C40, C41,

C44, C47) ---------------------------------------

24.2.2.13 Bahwa terkait pengenaan tariff Tanda

Terima Barang (TTB) dan Bukti Timbang

Barang (BTB) saat ini sebesar Rp. 500,-

/kg (termasuk PPN 10%) ini

berkesesuaian dengan keterangan Saksi

Sdr. Jamaluddin dari PT Dwi Upaya

Sukses;------------------------------------------

Pertanyaan
Majelis Komisi

Berapa biaya yang PT DUS keluarkan dalam
proses penyerahan barang kepada APlog?

Jawaban Rp 1.050,- dengan rincian biaya WH Rp
550,-/kg dan biaya RA sebesar Rp 500,-
/kg.

Pertanyaan
Majelis Komisi

Ketika Saksi membayar Rp 550 untuk WH,
apakah ada bukti bayar yang Saksi terima?
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Jawaban Saya terima BTB (bukti timbang barang)
yang saya terima di RA.

Pertanyaan
Majelis Komisi

Bukti apa yang Saksi terima setelah
membayarkan biaya RA Rp 500,-?

Jawaban Bukti yang saya terima berupa kuintansi,
bukti kuitansi bayar WH dan RH hampir
sama semua.

24.2.2.14 Bahwa hal ini juga berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdri.

Normayunita Djalil dari PT Sekar Asih

Cargo; -------------------------------------------

Pertanyaan
Majelis Komisi

Bagaimana proses pengiriman dan penerimaan
barang? Jelaskan!

Jawaban Yang saya tahu dari penimbangan, yaitu dari
customer yang akan mengirim barang, kami
timbang kemudian masuk ke x-ray melalui RA
yang dikenakan biaya 550/kg setelah di RA,
setahu saya tidak dikenakan biaya lagi, namun di
lapangan dikenakan biaya yang bernama BTB,
jadi dikenakan double biaya.

Pertanyaan
Investigator

Apakah ada proses timbang dan x-ray juga di
dalamnya?

Jawaban Iya. Setelah penimbangan dilakukan check list
oleh pihak RA, kami bayar 550/kg, setelah
melalui RA masuk ke WH ditimbang namun saya
lihat tidak ada timbangan di dalamnya, namun
kami membayar lagi 500/kg.

Pertanyaan
Majelis Komisi

Diterima oleh Saudara pada saat kapan kuitansi
500/kg?

Jawaban Dari kuitansi RA muncul juga kuitansi BTB yang
kami bayarkan ke kasir.

Pertanyaan
Majelis Komisi

Menunggu berapa lama untuk menerima kuitansi
kedua?

Jawaban Penerbitan bukti pembayaran 500 rupiah 2
menit.
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24.2.2.15 Bahwa hal ini juga berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdri.

Rismawati dari PT Belolangi

Expressindo;------------------------------------

Pertanyaan
Majelis
Komisi

Setelah 2 pembayaran Rp. 550,-, BTB apakah
Saudara kena biaya lagi?

Jawaban Ya, Rp.500,-. Nanti ada namanya tagihan
konsesi sebesar Rp.45,-/kg setiap akhir bulan.
Ditagih oleh Angkasa Pura (AP).

Pertanyaan
Majelis
Komisi

Jelaskan beda aktivitas incoming dengan
outgoing!

Jawaban Outgoing: barang dimasukan diberi label,
melalui RA, bukti BTB, warehousing, masuk ke
pesawat. Biaya yang dikenakan Rp.550,- dan
Rp. 500,- jadi total Rp.1050,- dengan 2 invoice.
Sedangkan incoming: barang masuk, turun
pesawat, checklist oleh AP Log, dimasukan ke
Customer Service datanya, kami ambil DO lalu
cocokan dengan nomor resi untuk ambil barang
di gudang/warehouse, biaya yang dibayarkan
sebesar Rp.500,-.

Pertanyaan
Majelis
Komisi

Ada kenaikan incoming sebelum dengan setelah
adanya RA?

Jawaban Belum ada.
Pertanyaan
Majelis
Komisi

Dari dulu Rp.500,-, semenjak ada RA?

Jawaban Dahulu dibawah Rp.500,-, sempat pada harga
Rp.400,-.

24.2.2.16 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Rudolf Andrianto
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Reich selaku Sekretariat Asperindo DPW

Sulawesi Selatan;------------------------------

Pertanyaan
Majelis Komisi

500/kg biaya incoming, dan outgoing 500/kg
ditambah 110% RA bisa dikatakan totalnya
outgoing dari RA 1100/kg, dari Asosiasi sendiri
menyikapi hal ini bagaimana?

Jawaban Menurut Skep 152/2015 harus ada kesepakatan
antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam
menentukan besaran tarif.

Pertanyaan
Investigator

Terkait perhitungan tarif sebelum adanya RA, dari
pihak Asperindo bisa diceritakan awal mula
pembentukan tarif di WH bagaimana?

Jawaban Pembentukan tarif berawal dari negosiasi yang
terjadi antara pihak Angkasa Pura I atau Angkasa
Pura Logistik saya lupa tepatnya, dengan ALFI
dan Asperindo, dan betul kami bersepakat
mengenai tarif. Namun ada satu yang mengganjal
bahwa ada banyak pernyataan dalam presentasi
mereka mengenai overhead kantor pusat yang
sebenarnya dalam hitungan bisnis itu masalah
internal mereka. Kami didesak untuk menyadari
bahwa seiring berjalannya waktu pasti cost akan
bertambah, akhirnya kami sepakat tarif incoming
dan outgoing 500/kg dengan berbagai komponen
yang di breakdown oleh Angkasa Pura pada
waktu itu yang presentasinya ada. Walaupun
kami tanda tanya bahwa itu bukan data yang
diberikan oleh akuntan publik, namun show must
go on kami akhirnya menyepakati tarif tersebut.
Kalau untuk pengenaan tarif di RA kami tidak
pernah menyepakati sama sekali.

Pertanyaan
Investigator

Kesepakatan tarif 500/kg ini, terjadi di bandara
baru?

Jawaban Iya 500/kg incoming dan outgoing dengan ppn.

24.2.2.17 Bahwa besaran tarif incoming (TTB) dan

tarif outgoing (BTB) yang merupakan

tarif Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(JKP2U) sebagaimana disebutkan diatas
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merupakan tarif berdasarkan

kesepakatan antara PT Angkasa Pura

Logistik selaku operator terminal kargo

dengan para penyedia jasa; ------------------

24.2.2.18 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Rudolf Andrianto

Reich selaku Sekretariat Asperindo DPW

Sulawesi Selatan;------------------------------

Pertanyaan
Investigator

Terkait perhitungan tarif sebelum adanya RA,
dari pihak Asperindo bisa diceritakan awal
mula pembentukan tarif di WH bagaimana?

Jawaban Pembentukan tarif berawal dari negosiasi
yang terjadi antara pihak Angkasa Pura I
atau Angkasa Pura Logistik saya lupa
tepatnya, dengan ALFI dan Asperindo, dan
betul kami bersepakat mengenai tarif.
Namun ada satu yang mengganjal bahwa ada
banyak pernyataan dalam presentasi mereka
mengenai overhead kantor pusat yang
sebenarnya dalam hitungan bisnis itu
masalah internal mereka. Kami didesak untuk
menyadari bahwa seiring berjalannya waktu
pasti cost akan bertambah, akhirnya kami
sepakat tarif incoming dan outgoing 500/kg
dengan berbagai komponen yang di
breakdown oleh Angkasa Pura pada waktu itu
yang presentasinya ada. Walaupun kami
tanda tanya bahwa itu bukan data yang
diberikan oleh akuntan publik, namun show
must go on kami akhirnya menyepakati tarif
tersebut. Kalau untuk pengenaan tarif di RA
kami tidak pernah menyepakati sama sekali.

24.2.2.19 Bahwa tarif Jasa Kargo dan Pos Pesawat

Udara (JKP2U) sebagaimana disebutkan

diatas merupakan tarif yang telah
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disesuaikan sebelumnya oleh PT

Angkasa Pura Logistik yaitu dari sebesar

Rp. 400/kg (termasuk PPN 10%) menjadi

Rp. 500,-/kg (termasuk PPN 10%); (vide

C13, C14, C16)---------------------------------

24.2.2.20 Terkait fakta penyesuaian tariff dari

sebesar Rp. 400/kg (termasuk PPN 10%)

menjadi Rp. 500,-/kg (termasuk PPN

10%) berkesesuaian dengan keterangan

dari Saksi Sdri. Rismawati dari PT

Belolangi Expressindo; -----------------------

Pertanyaan
Investigator

BTB tahun 2014 apakah berubah harganya?

Jawaban Ada, dari awalnya Rp.250,- selisih sekitar 10
persen. Sekarang menjadi Rp. 400,- kemudian naik
lagi menjadi Rp. 500,-.

Pertanyaan
Investigator

Kenaikan itu terjadi dalam periode berapa lama?

Jawaban Dari tahun 2014-2015, kenaikannya berangsur.
Pertanyaan
Investigator

Terkait kenaikan tarif BTB dan TTB dari Rp.400,- ke
Rp.500,-, sebagai EMPU apakah perusahaan
Saudara diajak berunding oleh AP Log pada saat
itu?

Jawaban Tidak.

24.2.2.21 Bahwa Tarif Jasa Kargo dan Pos Pesawat

Udara (JKP2U) untuk kargo outcoming

dan incoming internasional tidak

dilakukan perubahan oleh PT Angkasa

Pura Logistik; ----------------------------------

24.2.2.22 Bahwa dalam penyesesuaian tarif

tersebut, PT Angkasa Pura Logistik

melakukan sosialisasi penyesuaian tarif
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Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat

Udara (PJKP2U) Terminal Kargo Bandara

Udara Sultan Hasanuddin kepada

seluruh pengguna jasa Terminal Kargo

pada tanggal 5 Februari 2014; (vide C13) -

24.2.2.23 Bahwa terkait sosialisasi penyesuaian

tariff PJKP2U ini berkesesuaian dengan

keterangan Saksi Sdri. Rismawati dari

PT Belolangi Expressindo;--------------------

Pertanyaan
Investigator

Dari asosiasi apakah sudah ada sosialisasi
mengenai kenaikan tarif tersebut diatas?

Jawaban Sering ada undangan sosialisasi.
Pertanyaan
Investigator

Pada 5 Februari 2014 saat ada rapat
pembahasan kenaikan tarif BTB dari Rp.400,-
ke Rp.500,- apakah Saudara ikut datang?

Jawaban Ya, saya ikut rapat.
Pertanyaan
Investigator

Apa saja yang dibahas pada saat rapat itu?

Jawaban Kenaikan biaya.
Pertanyaan
Investigator

Ada keberatan terhadap kenaikan biaya BTB
pada saat itu?

Jawaban Setiap ada kenaikan biaya pasti ada yang
keberatan.

24.2.2.24 Bahwa hal ini juga berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Jamaluddin dari PT Dwi Upaya Sukses;---

Pertanyaan
Majelis Komisi

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara
(PJKP2U).

Pernahkan ada diskusi antara penyedia dan
pengguna mengenai besaran Rp 500,-.

Jawaban Pernah.
Pertanyaan
Majelis Komisi

Apakah Saksi ikut?

Jawaban Ya.
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24.2.2.25 Bahwa saat sosialisasi usulan Tarif

PJKP2U dari PT Angkasa Pura Logistik

adalah sebesar Rp. 538 belum termasuk

didalamnya pajak 10%; (vide C13)----------

24.2.2.26 Bahwa pada akhirnya, tarif saat ini telah

disepakati antara penyedia dan

pengguna jasa melalui Berita Acara

Kesepakatan Nomor

BA.005/KB.09/2014/KCA tentang

Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Kargo

dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)

Incoming dan Outgoing Domestik yang

berlaku mulai 1 April 2014; (vide C14) ----

24.2.3 Tentang Kegiatan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

terkait Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan

kargo dan pos di Bandar Udara Internasional Sultan

Hasanuddin Makassar yang dipindahtangankan PT

Angkasa Pura I  (Persero) kepada PT Angkasa Pura

Logistik------------------------------------------------------------

24.2.3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009,

untuk pelayanan jasa kebandarudaraan

dapat diselenggarakan oleh: -----------------

24.2.3.2 Badan usaha bandar udara untuk

bandar yang diusahakan secara

komersial setelah memperoleh izin dari

Menteri; atau -----------------------------------
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24.2.3.3 Unit penyelenggara bandar udara untuk

bandar udara yang belum diusahakan

secara komersial yang dibentuk oleh dan

bertanggung jawab kepada pemerintah

dan/atau pemerintah daerah.---------------

24.2.3.4 Bahwa Badan Usaha Bandar Udara yang

telah mendapatkan ijin Menteri untuk

mengelola atau mengoperasikan

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

adalah PT Angkasa Pura I (Persero); (vide

C4, C10)-----------------------------------------

24.2.3.5 Bahwa dalam mengelola atau

mengoperasikan Terminal Kargo

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar,

PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan

kerjasama pengelolaan terminal kargo

dengan menunjuk anak perusahaannya

PT Angkasa Pura Logistik sebagai

operator terminal kargo sejak 1 Februari

2012 – saat ini; (vide C4, C10) --------------

24.2.3.6 Bahwa fakta tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Andrianto

Soedjarwo selaku Ketua APPKINDO; -------

Pertanyaan
Investigator

Fungsi keamanan itu sebelumnya
seharusnya menjadi tanggungjawab
forwarder, dan operator terminal sebelum
ada RA. Saat itu sebelum ada RA fungsi
keamanan dihandle oleh operator atau
forwarder?

Jawaban Fungsi keamanan dulu dilakukan oleh
terminal kargo.
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Pertanyaan
Investigator

Kalau begitu fungsi itu dulu dilakukan oleh
Angkasa Pura, ya?

Jawaban Iya.

24.2.3.7 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Katimin

yang merupakan Pimpinan Cabang PT

Duta Fara Abadi dalam persidangan; ------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Investigator

Siapa pengelola terminal kargo di Bandara Sultan
Hasanuddin (selanjutnya disebut SH)?

Jawaban Yang menjadi kuasa usaha terminal kargo di SH
adalah AP. Untuk pengoperasian, AP Logistik
(selanjutnya disebut APlog) adalah kuasa AP,
pengelolaannya tidak berdiri sendiri.  Kegiatan
APlog yang mungkin diperdebatkan oleh asosiasi
adalah kegiatan Regulated Agent (selanjutnya
disebut RA) yang saat ini ditangani oleh APlog
yang sebelumnya adalah terminal kargo tanpa RA.
Saya setuju dengan adanya RA tetapi mungkin
pelaksanaan dilapangan perlu dilakukan
perubahan atau pelaksanaan tidak sesuai dengan
aturan RA.

24.2.3.8 Bahwa kerjasama pengelolaan terminal

kargo antara PT Angkasa Pura I (Persero)

dengan PT Angkasa Pura Logistik

dituangkan melalui Perjanjian

Kerjasama Pengelolaan Terminal Kargo

Nomor SP.6/HK.06.03/213/PD dan

Nomor 02/APL-AP1/2013-DU tertanggal

18 Januari 2013; (vide C4, C10) ------------

24.2.3.9 Bahwa tujuan perjanjian kerjasama

kedua belah pihak dilatarbelakangi
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adanya tujuan untuk mengoptimalkan

aset strategis sehingga menciptakan

nilai tambah bagi PT Angkasa Pura I

(Persero). oleh karena itu, PT Angkasa

Pura I (Persero) menunjuk PT Angkasa

Pura Logistik untuk melakukan

pengelolaan terminal kargo tidak hanya

untuk bandara Sultan Hasanuddin

Makassar tetapi juga untuk 3 Bandara

Lain yaitu bandara Sepinggan

Balikpapan, Bandara Syamsudin Noor

Banjarmasin, dan Bandara Adi

Sumarmo Surakarta; (vide C10) ------------

24.2.3.10 Bahwa terdapat nilai kontribusi yang

harus disetorkan oleh PT Angkasa Pura

Logistik kepada PT Angkasa Pura I

(Persero) tiap tahunnya dengan besaran

kontribusi yang berbeda beda antara

bandara udara yang satu dengan yang

lainnya; (vide C10)-----------------------------

24.2.3.11 Bahwa untuk Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar, nilai kontribusi

yang harus disetorkan oleh PT Angkasa

Pura Logistik kepada PT Angkasa Pura I

(Persero) adalah sebesar Rp.

4.406.998.436; (vide C4, C10)---------------

24.2.3.12 Bahwa besaran kontribusi tersebut

dapat berubah tiap tahunnya

berdasarkan kesepakatan kedua belah
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pihak dan dituangkan dalam addendum

perjanjian kerjasama; (vide C10)------------

24.2.3.13 Bahwa dalam perjanjian Kerjasama

Pengelolaan Terminal Kargo Nomor

SP.6/HK.06.03/213/PD dan Nomor

02/APL-AP1/2013-DU tersebut juga

menerangkan terkait objek perjanjian

dimana disebutkan bahwa pihak

pertama dalam hal ini PT Angkasa Pura I

(Persero) dengan ini menyerahkan

pengelolaan terminal kargo di Bandar

Udara kepada pihak kedua dalam hal ini

adalah PT Angkasa Pura Logistik; (vide

C10)----------------------------------------------

24.2.3.14 Bahwa kewajiban PT Angkasa Pura

Logistik yang timbul dari perjanjian ini

adalah: (vide C10) -----------------------------

1. Mengelola terminal kargo sesuai

dengan ketentuan menurut

perjanjian ini dengan aman tanpa

gangguan dari Pihak Pertama dalam

hal ini PT Angkasa Pura I (Persero)

maupun pihak ketiga sesuai dengan

perjanjian;-------------------------------

2. Menerapkan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pengelolaan

Terminal Kargo dan Logistik dengan

standar kelas dunia; ------------------
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3. Menyampaikan laporan tertulis

produksi dan pendapatan kepada

PT Angkasa Pura I (Persero) setiap

bulannya dan menjamin kebenaran

laporan atas data dimaksud; --------

4. Mengasuransikan bangunan

terminal kargo atas nama PT

Angkasa Pura I (Persero) dengan

beban PT Angkasa Pura Logistik; ---

5. Memeliharan bangunan, sarana,

dan prasarana selama jangka waktu

perjanjian;-------------------------------

6. Menyampaikan laporan tentang

kondisi dan/atau perbaikan

bangunan/aset terminal kargo

secara periodik; ------------------------

7. Melakukan pengurusan sertifikat

Terminal Kargo, Tera, Timbangan,

Tempat Penimbunan Sementara,

dan lainnya atas nama PT Angkasa

Pura I (Persero); ------------------------

24.2.3.15 Bahwa kewajiban yang timbul bagi PT

Angkasa Pura Logistik dari perjanjian

tersebut merupakan bentuk prestasi

yang harus dijalankan oleh PT Angkasa

Pura Logistik; ----------------------------------

24.2.3.16 Bahwa hal ini berkesesuaian dengan

keterangan Ahli Hukum Prof. Ahmadi
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Miru dari Universitas Hasanuddin

Makassar;---------------------------------------

Pertanyaan
Majelis Komisi

Jelaskan dan elaborasi lebih lanjut dengan
contohnya.

Jawaban Jika dalam suatu perjanjian sudah disebutkan
prestasi maka sudah merupakan perjanjian.
Misalnya jika dalam perjanjian jual beli sudah
ada barang yang mau dijual, maka hal tersebut
sudah perjanjian jual beli. Adapun masalah-
masalah lain tentang dimana dibayar, kapan
dibayar, berapa cicilannya dan lainnya diatur di
dalam UNDANG-UNDANG.

24.2.3.17 Bahwa dalam kewajiban sebagaimana

diatur dalam Perjanjian Kerjasama

Pengelolaan Terminal Kargo Nomor

SP.6/HK.06.03/213/PD dan Nomor

02/APL-AP1/2013-DU tertanggal 18

Januari 2013 disebutkan bahwa PT

Angkasa Pura Logistik memiliki

kewajiban untuk mengelola terminal

kargo. Terminologi Pengelolaan Terminal

Kargo tidak dapat disamakan artinya

dengan Penanganan Kargo yang

merupakan jasa terkait untuk

menunjang kegiatan pelayanan operasi

pesawat udara di bandar udara; (vide

C4, C10)-----------------------------------------

24.2.3.18 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Ahmad

Syaugi Shahab yang merupakan

Aviation Marketing Group Head of PT
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Angkasa Pura I (Persero) dalam

persidangan;------------------------------------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Terlapor I

Jadi, harus dibedakan antara jasa terkait dengan
penanganan kargo itu tidak sama dengan fasilitas
penanganan kargonya?

Jawaban Iya. (Saksi membacakan mengenai substansi
kontrak).
Pelayanan jasa kebandarudaraan adalah jasa
pesawat udara penumpang, barang, dan pos, yang
terdiri atas penyediaan dan/atau fasilitas
pengembangan: a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan
pendaratan atau lepas landas (untuk di aero), b.
fasilitas terminal kargo untuk pelayanan angkutan
penumpang kargo dan pos. Disini ada jasa terkait
yaitu penanganan kargo dan pos. Terdapat di
dalam Pasal 232 dan Pasal 233 UNDANG-UNDANG
Nomor 1/2009.

Pertanyaan
Investigator

Bahasa pengelolaan apakah sama dengan bahasa
penanganan terminal kargo?

Jawaban Berbeda.
Pertanyaan
Investigator

Artinya kontrak yang terjadi selama kurun waktu
tahun 2013-2015 masih menggunakan judul
pengelolaan terminal kargo, bukan penanganan
kargo, lalu apa perbedaan antara pengelolaan dan
penanganan?

Jawaban Pengelolaan itu terkait jasa kebandarudaraan,
sedangkan untuk penanganan itu terkait jasa terkait
kebandarudaraan.

24.2.3.19 Bahwa penanganan kargo hanya sebatas

untuk mengurusi kargo mulai dari kargo

diterima di terminal kargo sampai

dengan kargo naik ke pesawat,

sedangkan pengelolaan terminal kargo

tidak hanya menangani kargo tetapi

menangani seluruh aktivitas yang ada di
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terminal kargo termasuk tarif di terminal

kargo;--------------------------------------------

24.2.3.20 Bahwa terdapat bukti, PT Angkasa Pura

Logistik yang merumuskan besaran tarif

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat

Udara (PJKP2U) Terminal Kargo Bandara

Udara Sultan Hasanuddin yaitu dengan

adanya usulan tarif yang disampaikan

PT Angkasa Pura Logistik dalam

kegiatan sosialisasi penyesuaian tarif

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat

Udara (PJKP2U) yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik kepada seluruh

pengguna jasa Terminal Kargo pada

tanggal 5 Februari 2014.  Selain itu

dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor

BA.005/KB.09/2014/KCA tentang

Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Kargo

dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)

Incoming dan Outgoing Domestik yang

berlaku mulai 1 April 2014

ditandatangani oleh PT Angkasa Pura

Logistik dan Pengguna Jasa; ----------------

24.2.3.21 Bahwa juga terdapat bukti, tarif

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat

Udara (PJKP2U) atau BTB/TTB dipungut

oleh PT Angkasa Pura Logistik karena

kuitansi tarif tersebut tercantum
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lambang atau logo dari perusahaan PT

Angkasa Pura Logistik. -----------------------

24.2.3.22 Bahwa hal ini berkesesuaian dengan

keterangan Saksi Sdri. Normayunita

Djalil dari PT Sekar Asih Cargo;-------------

Pertanyaan
Majelis Komisi

Apakah buktinya sama antara kuitansi di WH
dengan bukti kuitansi di RA?

Jawaban Di RA ada tertulis RA, sedangkan yang di WH
hanya tertulis bukti timbang barang.

Pertanyaan
Majelis Komisi

Kop atasnya tertulis apa?

Jawaban Angkasa Pura Logistik.

24.2.3.23 Bahwa hal ini berkesesuaian juga

dengan keterangan Saksi Sdri.

Rismawati dari PT Belolangi

Expressindo;------------------------------------

Pertanyaan
Investigator

Setelah ada RA, siapa yang melakukan
penagihan biaya sebesar Rp. 550,- dan Rp. 500,-
?

Jawaban 1 pintu, oleh Angkasa Pura Logistik (AP Log).
Pertanyaan
Majelis Komisi

Jadi pertama Saudara menerima BTB, yang
kedua baru PJKP2U, tapi sama-sama dari AP
Log?

Jawaban Ya.

24.2.3.24 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Rudolf Andrianto

Reich selaku Sekretariat Asperindo DPW

Sulawesi Selatan;------------------------------

Pertanyaan
Majelis Komisi

Ketidaksetujuan Saudara ini lebih kepada
kehadiran AP Logistik sebagai badan usaha yang
bergerak di bidang kebandarudaraan?
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Jawaban Kehadiran AP Logistik yang mengambil mandat
Angkasa Pura I sebagai fungsi pelayanan
Terminal Kargo yang sesuai amanat Undang-
Undang tidak membolehkan itu. Buktinya ada
pada BTB dan TTB yang di print out oleh AP
Logistik Terminal Kargo. Terminal Kargo adalah
Badan Usaha Bandar Udara, bukan Badan Usaha
penunjang kebandarudaraan. Jadi, telah terjadi
perpindahan tangan izin atau mandat tanpa
ditenderkan dari pihak Angkasa Pura I ke AP
Logistik yang menurut UNDANG-UNDANG Nomor
1/2009 hal itu tidak boleh dilakukan, sehingga
izin ini harus dicabut.

24.2.3.25 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Ahmad

Syaugi Shahab yang merupakan

Aviation Marketing Group Head of PT

Angkasa Pura I (Persero) dalam

persidangan;------------------------------------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Terlapor I

Dari penjelasan Saudara tersebut menyatakan
bahwasanya yang mengelola terminal kargo saat ini
adalah PT AP I, berarti dalam hal ini pendapatan
yang berupa PJPKP2U ditarik oleh PT AP I?

Jawaban Iya, ditagih oleh PT AP I.
Pertanyaan
Investigator

Yang memungut tarif PJKP2U itu seharusnya AP I,
namun faktanya tidak seperti itu karena kuitansi
yang kami terima tertulis AP Logistik.
(Investigator menunjukkan dokumen faktur atau
kuitansi kepada Saksi 25 September 2015)

Jawaban Kalau di tahun 2016 sudah AP I.

24.2.3.26 Bahwa jika mengacu pada Pasal 3 ayat

(2) Peraturan Menteri Perhubungan
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Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata

Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa

Kebandarudaraan, Tarif pelayanan jasa

kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U)

merupakan tarif yang timbul karena

adanya pelayanan jasa

kebandarudaraan yang telah diberikan

kepada Pengguna Jasa; ----------------------

24.2.3.27 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Ahmad

Syaugi Shahab yang merupakan

Aviation Marketing Group Head of PT

Angkasa Pura I (Persero) dalam

persidangan;------------------------------------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Investigator

Untuk tarif pengelolaan jasa kebandarudaraan
dikenakan tarif apa?

Jawaban PJKP2U.

24.2.3.28 Bahwa dengan demikian, jelas bahwa

kegiatan pengelolaan terminal kargo

serta perumusan dan pemungutan tarif

pelayanan jasa kargo dan pos pesawat

udara (PJKP2U) yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik bertentangan

dengan Peraturan perundang undangan

karena yang berhak mengelola terminal

kargo dan menarik tarif tersebut adalah

Badan Usaha Bandar Udara dalam hal

ini adalah PT Angkasa Pura I (Persero);----
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24.2.3.29 Bahwa fakta ini berkesesuaian dengan

keterangan Ahli Hukum Prof. Ahmadi

Miru dari Universitas Hasanuddin

Makassar;---------------------------------------

Pertanyaan
Investigator

Terkait kausa halal, diduga suatu perjanjian
dibuat melanggar UNDANG-UNDANG.
Bagaimana dan seperti apa konsekuensinya??

Jawaban Jika suatu perjanjian melawan UNDANG-
UNDANG maka batal demi hukum  karena hal
itu yang disebut dengan kausa tidak halal.

Pertanyaan
Investigator

Apa yang dimaksud dengan batal demi
hukum?

Jawaban Maka perjanjian tersebut dianggap tidak
pernah ada.

Pertanyaan
Investigator

Jika suatu perjanjian melawan UNDANG-
UNDANG meskipun sudah ada kewajiban-
kewajiban yang dilaksanakan oleh masing-
masing pihak. Apa konsekuensi terhadap
kewajiban-kewajiban yang sudah
dilaksanakan?

Jawaban Walaupun perjanjian dikatakan batal demi
hukum, saya lebih cenderung mengatakan
perjanjian gugur. Gugur yang saya maksud
adalah semua yang sudah berlalu tidak
dianggap lagi, karena masing-masing pihak
sudah memperoleh apa yang diinginkan pada
waktu itu, sehingga  setelah terjadi atau
ketika diketahui bahwa perjanjian tersebut
melawan UNDANG-UNDANG maka yang
sesudahnya saja yang kita hitung. Sama
seperti ketika kita menyewa rumah, manfaat
dari rumah sudah dinikmati karena sebagian
biaya sewa sudah dibayar, kemudian terjadi
sesuatu tidak mungkin kita kembali ke awal
perjanjian karena manfaat dari rumah sudah
dinikmati. Hal tersebut berlaku jika perjanjian
berjangka seperti itu.
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24.2.3.30 Bahwa salah satu syarat sah nya sebuah

perjanjian adalah kausa yang halal atau

tidak melawan hukum atau tidak

melanggar Undang-Undang; -----------------

24.2.3.31 Bahwa fakta ini berkesesuaian dengan

keterangan Ahli Hukum Prof. Ahmadi

Miru dari Universitas Hasanuddin

Makassar;---------------------------------------

Pertanyaan
Investigator

Apa saja yang menjadi syarat sahnya suatu
perjanjian?



- 184 -

S A L I N A N

Jawaban Kesepakatan, kecapakan, hal tertentu, kausa
atau sebab yang halal.

1. Kesepakatan; dapat dicapai jika satu pihak
melakukan penawaran dan pihak lain
melakukan penerimaan atas penawaran
tersebut.

2. Kecakapan; dalam BW tidak disebutkan
kecakapan, yang disebutkan adalah tidak
cakap. Yang disebut cakap adalah jika sudah
berusia 21 tahun tetapi dalam UNDANG-
UNDANG Jabatan Notari dan beberapa
Undang-Undang lain, 18 Tahun. Menurut saya
dalam membuat perjanjian batas usia tetap 21
tahun kecuali perjanjian di hadapan notaris
minimal usia adalah 18 tahun. Jika mewakili
badan hukum bukan cakap tetapi kewenangan
.

3. Hal tertentu; apa yang menjadi objek
perjanjian harus ditentukan dan harus
diperjelas. Jika objek tidak jelas karena hanya
genusnya yang disebut maka berlaku asas
“tidak wajib yang terbaik tetapi tidak boleh
yang terburuk”.

4. Kausa yang halal; suatu perjanjian tidak boleh
melanggar UNDANG-UNDANG, kesusilaan dan
ketertiban umum, dalam UNDANG-UNDANG
banyak hal yang masuk dalam kausa yang
halal yaitu bukan tanpa kausa,bukan kausa
palsu atau bukan kausa terlarang, tetapi yang
banyak kita bahas adalah kausa yang
terlarang.

24.2.3.32 Bahwa hal tersebut diakui oleh Saksi

Sdr. Ahmad Syaugi Shahab yang

merupakan Aviation Marketing Group

Head of PT Angkasa Pura I (Persero)

dalam persidangan; ---------------------------
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Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Investigator

Di dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1/2009
sudah jelas menyebutkan bahwa yang bisa
menarik tarif PJKP2U adalah badan usaha
Bandar udara dimana dalam hal ini adalah AP I,
namun sebaliknya yang kami peroleh bukti faktur
yang penarikannya dilakukan oleh AP Logistik.
Bukankah penarikan tarif tersebut merupakan
kewenangan yang sudah melekat yang diberikan
oleh Undang-Undang kepada AP I, tetapi justru
didelegasikan oleh AP I ke AP Logistik? (kemudian
baru disesuaikan setelah ada PM Nomor
156/2015)

Jawaban Kronologisnya terkait pengelolaan terminal
kargo sejak UNDANG-UNDANG Nomor 1/2009,
PT AP I mendelegasikan kewenangan
pengelolaannya kepada AP Logistik. Jadi, di
Makassar yang sebelumnya terminal kargo,
Balikpapan, Manado, Jogjakarta, Solo, Denpasar,
Biak sebelumnya Gapura, tahun 2015 mengalami
kendala karena AP Logistik merupakan jasa
terkait. Setelah awal 2017 kami semua telah
mengembalikan fungsi terminal kargo ke AP I
selaku fungsi dari badan usaha Bandar udara,
sebagaimana PM Nomor 156/2015 termasuk
juga di Bandar udara Makassar. Bukti faktur
atau kuitansi yang Investigator tadi tunjukkan
di tahun 2015 memang masih dikerjakan oleh
AP Logistik, ketika ada pembenahan sesuai PM
Nomor 156/2015 kami mengembalikan
perlahan ke AP I, termasuk juga yang dahulu
tertulis dikelola oleh AP Logistik kembali
semua ke AP I. Dan semua itu membutuhkan
proses waktu. Kontrak antara AP I dengan AP
Logistik berubah dari pengelolaan menjadi
penanganan.

Pertanyaan
Investigator

Apakah Saudara ikut terlibat dalam
penyusunannya atau paham terhadap
substansinya?
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Jawaban Kalau sebelum tahun 2016 kontraknya masih
pengelolaan terminal kargo.

Pertanyaan
Majelis Komisi

Jadi, khusus untuk jasa kebandarudaraan di
terminal kargo hanya dapat dilakukan oleh badan
usaha Bandar udara?

Jawaban Iya.
Pertanyaan
Majelis Komisi

Kalau pengelolaan di terminal kargo terkait jasa
kebandarudaraan hanya dapat dilakukan oleh
badan usaha Bandar udara, lalu jika yang
melakukan adalah AP Logistik apakah
diperbolehkan?

Jawaban Tidak boleh.

24.2.3.33 Bahwa hal tersebut diakui oleh Saksi

Sdr. I Wayan Sutawijaya  yang

merupakan Head of Legal PT Angkasa

Pura I (Persero) dalam persidangan;--------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Investigator

Jadi, yang dilimpahkan ke anak perusahaan
adalah tugas pengelolaan terminal kargonya?

Jawaban Iya.
Pertanyaan
Investigator

Apakah sebelumnya fungsi pengelolaan terminal
kargo ini menjadi beban oleh AP sehingga fungsi
tersebut dilimpahkan oleh AP ke anak perusahaan
yakni AP Log?

Jawaban Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kami
dapat melakukan penunjukan langsung ke anak
perusahaan. Fungsi pengelolaan tersebut dapat
kami lakukan sendiri, namun karena keterbatasan
yang kami miliki, kami tidak mampu mengelola
secara menyeluruh tugas-tugas tersebut, oleh
karena itu kami delegasikan ke AP Log.
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Pertanyaan
Investigator

Persetujuan bersama diantara Terminal Kargo
Bandar Udara di Balikpapan, Makassar,
Banjarmasin, Solo, yang ditandatangani di tahun
2012 obyek kerjasama operasionalnya adalah
Terminal Kargo, yang bertandatangan adalah
pihak AP Log yang bertindak atas nama AP I.
Sebenarnya konsepnya bagaimana kerjasama
antara AP I dengan AP log yang dilimpahkan fungsi
pengelolaan terminal kargo?

Jawaban Jadi, kami bekerjasama dengan anak
perusahaan, yang memiliki izin adalah AP I
karena AP I ini tidak mampu mengelola secara
menyeluruh maka didelegasikan ke anak
perusahaan, maka anak perusahaan ini menjadi
satu kesatuan di dalam bubu, dalam hal ini AP I.
Kalau secara menyeluruh kekayaan anak
perusahaan merupakan kekayaan induk
perusahaan.

24.2.3.34 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Agustono,

S.Sos., M.MTr yang merupakan Kepala

Sub Direktorat Penyelenggaraan dan

Pelayanan Bandar Udara, Direktorat

Bandar Udara Kementerian

Perhubungan dalam persidangan;----------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Terlapor I

Dalam menyelenggarakan terminal kargo
dijumpai bahwa terminal kargo ini kemudian
memberlakukan tarif. Apa dasar hukumnya dan
bagaimana justifikasinya bagi penyelenggara
terminal kargo yang melakukan pemungutan tarif
dari pengguna jasanya?
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Jawaban Soal tarif di dalam terminal kargo ada yang
namanya PJKP2U (Pelayanan Jasa Kargo dan Pos
Pesawat Udara) yang dipungut oleh badan usaha
Bandar udara atau unit penyelenggara Bandar
udara. Untuk unit penyelenggara Bandar udara
mengacu pada PP Nomor 16/2016 tentang PNBP.
Kalau di lingkungan AP I atau AP II atau badan
usaha Bandar udara terkait tarif tata caranya
diatur dalam PM Nomor 36/2014 dan PM Nomor
179/2015.

24.2.3.35 Bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

Tentang Penerbangan, disebutkan

bahwa ijin menteri yang telah diberikan

terhadap Badan Usaha Bandar Udara

yang diusahakan secara komersial tidak

dapat dipindahtangankan;-------------------

24.2.3.36 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Rudolf Andrianto

Reich selaku Sekretariat Asperindo DPW

Sulawesi Selatan;------------------------------

Pertanyaan
Majelis Komisi

Ketidaksetujuan Saudara ini lebih kepada
kehadiran AP Logistik sebagai badan usaha
yang bergerak di bidang kebandarudaraan?
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Jawaban Kehadiran AP Logistik yang mengambil mandat
Angkasa Pura I sebagai fungsi pelayanan
Terminal Kargo yang sesuai amanat Undang-
Undang tidak membolehkan itu. Buktinya ada
pada BTB dan TTB yang di print out oleh AP
Logistik Terminal Kargo. Terminal Kargo adalah
Badan Usaha Bandar Udara, bukan Badan
Usaha penunjang kebandarudaraan. Jadi, telah
terjadi perpindahan tangan izin atau mandat
tanpa ditenderkan dari pihak Angkasa Pura I ke
AP Logistik yang menurut UNDANG-UNDANG
Nomor 1/2009 hal itu tidak boleh dilakukan,
sehingga izin ini harus dicabut.

Pertanyaan
Majelis Komisi

Terminal Kargo sebenarnya pengelolaannya
tidak bisa dipindahtangankan ke pihak
siapapun. Lalu menurut Saudara siapa yang
seharusnya bisa mengelola Terminal Kargo?

Jawaban Iya. Satu Bandar udara itu ada 2 kategori, yaitu
Bandar udara yang dikelola oleh UPT (dari
Kementerian Perhubungan) dan Bandar udara
yang dikelola oleh swasta (biasanya BUMN,
Angkasa Pura atau swasta lainnya). Yang terjadi
sekarang, begitu masuk  Angkasa Pura mereka
mau semua, tidak memberikan kompetisi,
sementara aturan perhubungan membolehkan
kompetisi itu ada, namun kenyataannya yang
saya ketahui bahwa Kementerian Perhubungan
melalui KP 125/2012 tentang masterplan
Bandara Sultan Hasanuddin tidak terbuka
secara umum, sehingga orang tidak tahu
dimana wilayah untuk berusaha itu, kecuali
Angkasa Pura yang tahu, mereka yang membeli
tanahnya, mereka membuka kerjasama konsesi
lagi seperti biasa.

24.2.3.37 Bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

Tentang Penerbangan, disebutkan

bahwa Badan usaha bandar udara yang
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memindahtangankan izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikenakan

sanksi administratif berupa pencabutan

izin; ----------------------------------------------

24.2.3.38 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Rudolf Andrianto

Reich selaku Sekretariat Asperindo DPW

Sulawesi Selatan;------------------------------

Pertanyaan
Majelis Komisi

Ketidaksetujuan Saudara ini lebih kepada
kehadiran AP Logistik sebagai badan usaha
yang bergerak di bidang kebandarudaraan?

Jawaban Kehadiran AP Logistik yang mengambil mandat
Angkasa Pura I sebagai fungsi pelayanan
Terminal Kargo yang sesuai amanat Undang-
Undang tidak membolehkan itu. Buktinya ada
pada BTB dan TTB yang di print out oleh AP
Logistik Terminal Kargo. Terminal Kargo adalah
Badan Usaha Bandar Udara, bukan Badan
Usaha penunjang kebandarudaraan. Jadi, telah
terjadi perpindahan tangan izin atau mandat
tanpa ditenderkan dari pihak Angkasa Pura I
ke AP Logistik yang menurut UNDANG-
UNDANG Nomor 1/2009 hal itu tidak boleh
dilakukan, sehingga izin ini harus dicabut.

24.2.3.39 Dengan fakta sebagaimana dijelaskan

diatas, terbukti bahwa telah terjadi

pemindahtanganan ijin menteri terhadap

Badan Usaha Bandar Udara yang

diusahakan secara komersial;---------------

24.2.4 Tentang Alur dan Jenis Kegiatan Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan terkait Fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan kargo dan pos di Bandar Udara



- 191 -

S A L I N A N

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebelum

diberlakukan Regulated Agent; ---------------------------------------

24.2.4.1 Bahwa Terminal Kargo Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin terbagi

menjadi 2 Lini, yaitu Lini I Gudang

Keamanan Terbatas dan Lini II sebagai

Daerah Pelayanan  EMPU dan PT POS

Indonesia; (vide C3) ---------------------------

24.2.4.2 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Rudolf Andrianto

Reich selaku Sekretariat Asperindo DPW

Sulawesi Selatan;------------------------------

Pertanyaan
Investigator

Sebelum ada RA, apakah sudah ada pembagian
lini I dan lini II?

Jawaban Iya, sudah ada.

24.2.4.3 Bahwa untuk kegiatan jasa penyediaan

fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos dilakukan di

Lini I dari Terminal Kargo Bandara

Sultan Hasanuddin Makassar; -------------

24.2.4.4 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Rudolf Andrianto

Reich selaku Sekretariat Asperindo DPW

Sulawesi Selatan;------------------------------

Pertanyaan
Investigator

Kalau di lini I siapa operatornya?

Jawaban Terminal Kargo.
Pertanyaan
Investigator

Maksudnya Angkasa Pura Logistik?

Jawaban Iya.
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24.2.4.5 Bahwa di Lini II Terminal Kargo Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar merupakan daerah tempat

beroperasinya pelayanan jasa terkait

bandar udara seperti fasilitas pelayanan

penumpang dan bagasi, pergudangan,

perkantoran; -----------------------------------

24.2.4.6 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Sugondo selaku

Kepala Cabang PT Kerta Gaya Pusaka; ----

Pertanyaan

Investigator

Dimana posisi RA di SH, terminal kargo

dibagi dua yaitu lini 1 (area terbatas) dan 2

(EMPU atau daerah umum)?

Jawaban Saya tidak tahu, saya belum pernah masuk.

Untuk lini 1 tentu saya tidak bisa masuk.

Secara umum ke RA tidak boleh masuk.

24.2.4.7 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Katimin

yang merupakan Pimpinan Cabang PT

Duta Fara Abadi dalam persidangan; -----------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Investigator

Apakah posisi RA dan WH dengan barang milik
Saksi berada pada lini yang sama?

Jawaban Posisi kami dilini 2.

24.2.4.8 Bahwa aktivitas jasa penyediaan fasilitas

terminal untuk pelayanan angkutan

kargo dan pos terdiri dari dua pelayanan
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yaitu pelayanan untuk kargo outgoing

dan kargo incoming; --------------------------

24.2.4.9 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Rudolf Andrianto

Reich selaku Sekretariat Asperindo DPW

Sulawesi Selatan;------------------------------

Pertanyaan
Investigator

Terkait perhitungan tarif sebelum adanya
RA, dari pihak Asperindo bisa diceritakan
awal mula pembentukan tarif di WH
bagaimana?

Jawaban Pembentukan tarif berawal dari negosiasi
yang terjadi antara pihak Angkasa Pura I
atau Angkasa Pura Logistik saya lupa
tepatnya, dengan ALFI dan Asperindo, dan
betul kami bersepakat mengenai tarif.
Namun ada satu yang mengganjal bahwa
ada banyak pernyataan dalam presentasi
mereka mengenai overhead kantor pusat
yang sebenarnya dalam hitungan bisnis
itu masalah internal mereka. Kami
didesak untuk menyadari bahwa seiring
berjalannya waktu pasti cost akan
bertambah, akhirnya kami sepakat tarif
incoming dan outgoing 500/kg dengan
berbagai komponen yang di breakdown
oleh Angkasa Pura pada waktu itu yang
presentasinya ada. Walaupun kami tanda
tanya bahwa itu bukan data yang
diberikan oleh akuntan publik, namun
show must go on kami akhirnya
menyepakati tarif tersebut. Kalau untuk
pengenaan tarif di RA kami tidak pernah
menyepakati sama sekali.

Pertanyaan
Majelis Komisi

Apakah Saudara yakin bahwa penentuan
tarif BTB setelah RA itu tidak ada dasar
hukumnya dan Saudara anggap itu suatu
pungutan yang liar?
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Jawaban Iya, saya yakin. Ketika hanya outgoing
saja atau incoming saja kami, baik ALFI
dan ASPERINDO nyatanya bersepakat,
sedangkan pengenaan tarif di RA tidak
pernah kami sepakati. Jadi, ini adalah 2
hal yang berbeda. Surat kami yang sudah
kami kirimkan ke Bapak Presiden dan
Menhub pun meminta untuk
mengembalikan fungsi Terminal outgoing.
Pihak Airlines pun menyatakan hal yang
sama, cukup check security label, semua
sudah dilakukan di terminal outgoing.
Kami dari Asperindo ingin mengangkat
dari segi aspek hukumnya. Kalau itu tidak
diawasi maka menyebabkan multitafsir,
itu yang menyebabkan biaya mahal.

24.2.4.10 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Sugondo selaku

Kepala Cabang PT Kerta Gaya Pusaka; ----

17. Pertanyaan
Investigator

Jelaskan proses dari mulai menerima
barang sampai barang dikirimkan pesawat.

Jawaban EMPU menerima barang dari ekspedisi,
kalau kami pengumpul barang dari
masyarakat kemudian kami gabung di
kantor bandara karena ada barang transit
yang harus kami pisahkan sesuai dengan
kota tujuan. Setelah diangkut ke bandara
kami masukkan ke RA, saya tidak pernah
masuk ke RA.

Untuk incoming setelah barang turun dari
pesawat kami langsung bayar ke kasir.

24.2.4.11 Bahwa kargo outgoing merupakan kargo

yang akan dikirim dari Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar, sedangkan

untuk kargo incoming merupakan kargo
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yang diterima atau datang ke Bandara

Sultan Hasanuddin Makassar; --------------

24.2.4.12 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Sugondo selaku

Kepala Cabang PT Kerta Gaya Pusaka; ----

Pertanyaan
Investigator

Jelaskan proses dari mulai menerima barang
sampai barang dikirimkan pesawat.

Jawaban EMPU menerima barang dari ekspedisi, kalau
kami pengumpul barang dari masyarakat
kemudian kami gabung di kantor bandara
karena ada barang transit yang harus kami
pisahkan sesuai dengan kota tujuan. Setelah
diangkut ke bandara kami masukkan ke RA,
saya tidak pernah masuk ke RA.

Untuk incoming setelah barang turun dari
pesawat kami langsung bayar ke kasir.

24.2.4.13 Bahwa untuk Kargo Outgoing dan Kargo

Incoming dibedakan lagi berdasarkan

tujuan/asal kargo tersebut yaitu

domestik maupun internasional; -----------

24.2.4.14 Bahwa berikut merupakan data bulanan

kargo outgoing dan kargo incoming

periode 2013-2015 (dalam satuan

Kilogram/Kg) yang ditangani oleh

Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar yang dirinci

menurut tujuan atau asal kargo

(domestik maupun internasional); (vide

C12)----------------------------------------------

Periode Produksi Incoming
2013

Produksi Incoming
2014

Produksi Incoming
2015
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Bulan Domestik Inter domestik Inter Domestik Inter
Januari 2.265.573 788 2.349.221 1.058 2.317.080 5.745
Februari 2.075.257 290 2.039.115 2.431 1.911.725 7.102
Maret 2.197.196 2.395 2.537.136 2.983 2.118.401 1.545
April 2.106.696 4.616 2.112.040 1.545 2.107.674 2.955
Mei 2.496.295 1.469 2.251.585 3.839 2.333.462 3.270
Juni 2.443.554 1.732 2.491.697 1.943 2.475.773 3.644
Juli 2.906.638 4.863 2.229.560 4.152 2.074.715 1.229
Agustus 1.787.481 2.920 1.966.966 3.661 2.198.576 2.527
September 2.301.953 3.769 2.257.994 4.206 2.229.196 2.637
Oktober 2.265.938 3.096 2.296.371 5.749 2.442.255 3.362
Nopember 2.444.383 474 2.376.219 2.841 2.588.999 2.766
Desember 2.582.556 1.702 2.559.533 3.107 2.785.233 925

24.2.4.15 Bahwa proses pengiriman kargo outgoing

sebelum diberlakukan Regulated Agent

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

1. Unloading Process yaitu pengawasan

bongkar barang, mengatur antrian

truck, menyiapkan tenaga porter,

mengawasi proses bongkar

shipment; -------------------------------

2. Acceptance Process yaitu

Pemeriksaan kelayakan packing,

memeriksa marking dan label,

memastikan jumlah koli sesuai

dengan Surat Muatan Udara (SMU),

menginput data kargo dan

menimbang barang; -------------------

3. X-ray Process yaitu Memeriksa

barang lewat X-ray, memasang label
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security, memeriksa barang yang

tidak memenuhi syarat; --------------

4. Pembayaran PJKP2U yaitu

Melakukan pembayaran timbangan

kargo untuk dilakukan pengiriman,

meminta bukti timbangan barang;--

5. Built up or Cargo Release yaitu

Melakukan pemeriksaan barang

yang akan dikirim, menyiapkan

porter, membuat checklist kargo

sekaligus formulir serah terima

kargo dan siap dikirim; ---------------

24.2.4.16 Bahwa proses penerimaan kargo

incoming sebelum diberlakukan

Regulated Agent adalah sebagai berikut: --

1. Breakdown Process yaitu Petugas

menerima dokumen pengangkutan,

melakukan checklist kargo tiba

secara bersama-sama pihak

airlines, memeriksa pihak kargo

tiba, membuat berita acara kargo

rusak atau lost label;------------------

2. Storage yaitu Memastikan kargo

sesuai dengan tempatnya, dan

melakukan penanganan khusus; ---

3. Acceptance Proccess yaitu

Melakukan input data kargo tiba

berdasarkan hasil verifikasi

checklist dan manifest (SMU); -------
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4. Pembayaran PJKP2U yaitu

Mengurus nota pengantar, tanda

terima barang, dan kwitansi

pembayaran;----------------------------

5. Delivery or Cargo Release yaitu

Mengeluarkan dan menyerahkan

kargo kepada pihak penerima;-------

24.2.4.17 Bahwa terkait alur proses pengiriman

kargo dan pos (outgoing) sebelum

diberlakukan Regulated Agent di

Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin adalah sebagai berikut: -------

1. Pada lini II, Perusahaan EMPU

melakukan penimbangan dan

mengeluarkan Dokumen Pernyataan

Tentang Isi (PTI) dan/atau

Statement Dangerous Goods

terhadap kargo yang dikirimkan

oleh Shipper/Forwarder (Sub Agent);

2. Selanjutnya kargo dipindahkan ke

Lini I untuk diserahkan kepada

Operator Terminal dilakukan

penimbangan kargo dan dilakukan

pengecekan terhadap kelengkapan

dokumen; -------------------------------

3. Kemudian kargo tersebut dilakukan

pengecekan dengan menggunakan

x-ray; -------------------------------------
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4. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan

kesesuaian dokumen kargo dengan

isi dari kargo tersebut; ----------------

5. Setelah dinyatakan sesuai, maka

kargo tersebut diberikan labeling; --

6. Setelah diberi label, kargo

dipindahkan (trucking) ke

warehousing/tempat penyimpanan

kargo yang merupakan tempat

penampungan sementara,

kemudian dilakukan pemilahan

kargo menurut tujuan dan

maskapai sebelum kargo dinaikan

ke pesawat udara; ---------------------

24.2.4.18 Bahwa terkait alur proses penerimaan

kargo dan pos (incoming) sebelum

diberlakukan Regulated Agent di

Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin adalah sebagai berikut: -------

1. Setelah kargo diturunkan dari

pesawat kemudian kargo diangkut

ke Lini I untuk dilakukan

pemilahan terhadap kargo tersebut

dan dibuat berita acara, kemudian

dilakukan pengecekan dokumen

dengan ketersesuaian isi dan

dilakukan pengecekan kondisi dari

packing kargo;--------------------------
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2. Ketika terdapat kerusakan pada

packing kargo maka akan dilakukan

penimbangan kembali; ----------------

3. Selanjutnya kargo didistribusikan

ke lini II untuk diserahterimakan ke

perusahaan EMPU yang menerima

kargo tersebut; -------------------------

24.2.4.19 Bahwa jasa penyediaan fasilitas terminal

untuk pelayanan angkutan kargo dan

pos untuk pengiriman kargo outgoing

sebelum diberlakukan Regulated Agent

telah mencakup didalamnya kegiatan

pemeriksaan keamanan kargo yaitu:-------

1. Acceptance Process yaitu

Pemeriksaan kelayakan packing,

memeriksa marking dan label,

memastikan jumlah koli sesuai

dengan Surat Muatan Udara (SMU),

menginput data kargo dan

menimbang barang; -------------------

2. X-ray Process yaitu Memeriksa

barang lewat X-ray, memasang label

security, memeriksa barang yang

tidak memenuhi syarat; --------------

24.2.5 Tentang Jasa Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo setelah diberlakukannya Regulated

Agent di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar----------

24.2.5.1 Bahwa Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo dan Pos yang
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dilakukan oleh Regulated Agent berlaku

di Indonesia dilatarbelakangi oleh

keanggotaan Indonesia pada

International Civil Aviation Organization

(ICAO); ------------------------------------------

24.2.5.2 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Udik Novianto dan

Dudi Nopiadi Perwakilan Direktorat

Keamanan Penerbangan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara; --------------

Pertanyaan
Investigator

Jelaskan pengetahuan Saksi terkait
keamanan penerbangan.

Jawaban Menindaklanjuti dari hasil investigasi di
Jakarta, posisi saya saat itu sebagai
inspektur keamanan penerbangan, tugas
kami adalah melaksanakan Tupoksi dalam
keamanan penerbangan. RA dibawah
regulasi PM 153 Tahun 2015, untuk
memenuhi pemeriksaan kemanan kargo
yang dipersyaratakan ICAO pada Annex
17 – Security termasuk Indonesia sebagai
anggota untuk mengikuti regulasi yang
ada.  Sebelum diterapkan pemeriksaan
kemanan kargo melalui RA, pemeriksaan
kemanan kargo dilakukan oleh Bandar
udara. Airlines sebagai penanggungjawab
pemeriksaan keamanan kargo dapat
mendelegasikan pemeriksaan keamanan
kargo kepada RA yang telah mendapat
sertifikasi dari Kemenhub. Persyaratan
untuk mendapat sertifikat RA sebagaimana
diatur pada PM 153 Tahun 2015.

24.2.5.3 Bahwa International Civil Aviation

Organization (ICAO) telah mengeluarkan

Annex 17 amandemen ke-11 pada tahun
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2006, yang mengatur negara anggota

untuk memberikan jaminan keamanan

untuk setiap kargo yang akan dikirim

melalui pesawat dari suatu bandara ke

bandara lain baik untuk penerbangan

domestik maupun internasional; -----------

24.2.5.4 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala Sub

Direktorat Standarisasi, Direktorat

Keamanan Penerbangan, Kementerian

Perhubungan; ----------------------------------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Terlapor

Terkait kronologis perkara a quo, dahulu di
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
(selanjutnya disebut SH) lebih dulu ada
terminal kargo lalu kemudian dioperasikan RA.
Jelaskan apa fungsi RA dan dimana letak
urgensinya dan perbedaannya dengan terminal
kargo?

Jawaban Alasan RA diberlakukan di Indonesia karena
International Civil Aviation Organization
(selanjutnya disebut ICAO) lewat Annex 17
memberikan aturan kepada Negara anggota
ICAO diseluruh dunia untuk jaminan keamanan
khususnya untuk kiriman kargo yang sangat
besar di suatu airport dan tidak mungkin
dilakukan pemeriksaan secara konvesional di
WH karena keterbatasan area, sehingga sejak
amandemen Annex 17 tahun 2006 mulai
menggulirkan aturan tentang penggunaan RA
dan known consignor untuk membantu
mempermudah pelaksanaan pemeriksaan kargo
dan pos dengan jaminan yang ditingkatkan.
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24.2.5.5 Bahwa sebelum diterapkan Regulated

Agent di Bandara Sultan Hasanuddin

Makasar, pemeriksaan keamanan kargo

dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik

(Operator Bandara) / Warehousing (WH)

berdasarkan delegasi dari Badan Usaha

Angkutan Udara (Airlines);-------------------

24.2.5.6 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Udik Novianto dan

Dudi Nopiadi Perwakilan Direktorat

Keamanan Penerbangan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara; --------------

Pertanyaan
Investigator

Jelaskan pengetahuan Saksi terkait
keamanan penerbangan.

Jawaban Menindaklanjuti dari hasil investigasi di
Jakarta, posisi saya saat itu sebagai
inspektur keamanan penerbangan, tugas
kami adalah melaksanakan Tupoksi dalam
keamanan penerbangan. RA dibawah regulasi
PM 153 Tahun 2015, untuk memenuhi
pemeriksaan kemanan kargo yang
dipersyaratakan ICAO pada Annex 17 –
Security termasuk Indonesia sebagai anggota
untuk mengikuti regulasi yang ada. Sebelum
diterapkan pemeriksaan kemanan kargo
melalui RA, pemeriksaan kemanan kargo
dilakukan oleh Bandar udara. Airlines
sebagai penanggungjawab pemeriksaan
keamanan kargo dapat mendelegasikan
pemeriksaan keamanan kargo kepada RA
yang telah mendapat sertifikasi dari
Kemenhub. Persyaratan untuk mendapat
sertifikat RA sebagaimana diatur pada PM
153 Tahun 2015.
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24.2.5.7 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala Sub

Direktorat Standarisasi, Direktorat

Keamanan Penerbangan, Kementerian

Perhubungan; ----------------------------------

Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Investigator

Jika melihat pada UNDANG-UNDANG 1/2009, sebelum
ada RA, apa yang menjadi dasar sehingga fungsi
keamanan kargo dilakukan juga oleh usaha bandara
udara?

Jawaban Sebelumnya sudah sampaikan diawal sejak RA ada
sejak Annex 17 amandemen ke-11 pada tahun 2006,
sebelumnya pemeriksaan kargo dilakukan secara
konvensional oleh bandar udara.
Perlu diketahui bahwa aturan kami termasuk
internasional, tanggungjawab keamanan ada di airline,
jadi airline yang memiliki kewenangan untuk
melakukan pemeriksaan barang. Kami juga
memberikan keleluasaan kepada airline tetapi airline
tidak mau sehingga diserahkan ke airport dan WH.

24.2.5.8 Bahwa Pemerintah Indonesia sebagai

negara anggota International Civil

Aviation Organization (ICAO) telah

menerbitkan aturan teknis mengenai

pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo penerbangan

sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Perhubungan perubahan

terakhir Nomor 153 Tahun 2015 tentang

Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai
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Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos

Yang Diangkut dengan Pesawat Udara;----

24.2.5.9 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Udik Novianto dan

Dudi Nopiadi Perwakilan Direktorat

Keamanan Penerbangan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara; --------------

Pertanyaan
Investigator

Jelaskan pengetahuan Saksi terkait
keamanan penerbangan.

Jawaban Menindaklanjuti dari hasil investigasi di
Jakarta, posisi saya saat itu sebagai
inspektur keamanan penerbangan, tugas
kami adalah melaksanakan Tupoksi dalam
keamanan penerbangan. RA dibawah
regulasi PM 153 Tahun 2015, untuk
memenuhi pemeriksaan kemanan kargo
yang dipersyaratakan ICAO pada Annex
17 – Security termasuk Indonesia sebagai
anggota untuk mengikuti regulasi yang
ada.  Sebelum diterapkan pemeriksaan
kemanan kargo melalui RA, pemeriksaan
kemanan kargo dilakukan oleh Bandar
udara. Airlines sebagai penanggungjawab
pemeriksaan keamanan kargo dapat
mendelegasikan pemeriksaan keamanan
kargo kepada RA yang telah mendapat
sertifikasi dari Kemenhub. Persyaratan
untuk mendapat sertifikat RA sebagaimana
diatur pada PM 153 Tahun 2015.

24.2.5.10 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala Sub

Direktorat Standarisasi, Direktorat

Keamanan Penerbangan, Kementerian

Perhubungan; ----------------------------------
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Pertanyaan/Jawaban Uraian
Pertanyaan
Terlapor

Terkait kronologis perkara a quo, dahulu di
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
(selanjutnya disebut SH) lebih dulu ada
terminal kargo lalu kemudian dioperasikan
RA.
Jelaskan apa fungsi RA dan dimana letak
urgensinya dan perbedaannya dengan
terminal kargo?

Jawaban RA pertama kali muncul tahun 2012 dengan
keluarkannya Peraturan Dirjen
Perhubungan Udara KP 152/2015 saat itu
hanya Bandara Soekarno-Hatta (selanjutnya
disebut Soetta) yang memiliki RA.

24.2.5.11 Bahwa pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos bertujuan

untuk mencegah disusupkannya bom

dan barang berbahaya diangkut dalam

pesawat udara sebagaimana tujuan

tersebut diatur dalam Pasal 6 Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun

2015; --------------------------------------------

24.2.5.12 Bahwa fakta ini berkesesuaian dengan

keterangan Saksi Sdr. Andrianto

Soedjarwo selaku Ketua APPKINDO; -------

16. Pertanyaan
Terlapor I

Mohon dijelaskan mengenai apa
sesungguhnya fungsi RA dan mengapa
fungsi itu tidak bisa dihilangkan dan
dirangkap dengan entitas lain sehingga
memang harus dilakukan oleh RA itu
sendiri?
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Jawaban Fungsi RA itu menjaga keamanan
penerbangan, disatu sisi ada pihak yang
diuntungkan yaitu pihak airlines, dan satu
sisi ada pihak yang dirugikan yaitu
pengirim barang yang selama ini tidak
pernah dicek menggunakan SOP yang baik.
Kami setiap hari di lapangan menemukan
barang yang tidak sesuai dengan dokumen
atau yang tidak diperbolehkan untuk
diangkut.

24.2.5.13 Bahwa badan usaha angkutan udara

dan perusahaan angkutan udara asing

hanya dapat mengangkut kargo dan pos

yang telah dilakukan pemeriksaaan

keamanan sebagaimana diatur dalam

Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 153 Tahun 2015; ---------------------

24.2.5.14 Bahwa mengacu pada Pasal 11

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

153 Tahun 2015, Badan Usaha

Angkutan Udara dan Perusahaaan

Angkutan Udara Asing bertanggung

jawab terhadap keamanan

pengangkutan kargo dan pos. Tetapi

dalam pelaksanaan tanggung jawab

tersebut dapat bekerjasama atau

mendelegasikan pelaksanaan langkah

langkah keamanan pada: --------------------

1. Regulated Agent; -----------------------

2. Pengirim Pabrikan (Known

Consignor); ------------------------------
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24.2.5.15 Bahwa yang dimaksud dengan Regulated

Agent berdasarkan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015

Pasal 1 angka (19) adalah: -------------------

“Regulated Agent adalah badan hukum
Indonesia berupa agen kargo, freight
forwarder atau bidang lainnya yang
disertifikasi Menteri Perhubungan yang
melakukan kegiatan bisnis dengan
Badan Usaha Angkutan Udara atau
perusahaan Angkutan Udara Asing
untuk melakukan pemeriksaan
keamanan terhadap kargo dan pos yang
ditangani atau yang diterima dari
pengirim.”

24.2.5.16 Bahwa yang dimaksud dengan Pengirim

Pabrikan (Known Consignor)

berdasarkan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015

Pasal 1 angka (17): ----------------------------

“Pengirim Pabrikan (Known Consignor)
adalah Badan Hukum Indonesia  yang
disertifikasi Menteri Perhubungan untuk
melakukan pengendalian kemanan
terhadap barang produksinya secara
regular dan sejenis untuk dikirim
melalui badan usaha angkutan udara
atau perusahaan angkutan udara asing”

24.2.5.17 Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun

2015, Regulated Agent, Pengirim

Pabrikan (Known Consignor) harus
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membuat program keamanan kargo dan

pos yang sekurang kurangnya memuat:---

1. Personel; ---------------------------------

2. Fasilitas peralatan untuk

penanganan kargo dan pos;----------

3. Langkah langkah keamanan kargo

dan pos; dan----------------------------

4. Peta daerah keamanan terbatas dan

daerah terbatas; -----------------------

24.2.5.18 Bahwa dalam Pasal 33 Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun

2015, pemeriksaan keamanan kargo dan

pos yang diangkut dengan pesawat

udara dapat dilakukan oleh Badan

Hukum Indonesia selain Badan Usaha

Angkutan Udara atau perusahaan

Angkutan Udara Asing, setelah memiliki: -

1. Sertifikat Regulated Agent untuk

badan hukum agen kargo, freight

forwarder atau bidang lainnya;------

2. Sertifikat sebagai pengirim pabrikan

(known consignor) untuk badan

hukum yang bergerak dibidang

produksi barang yang bersifat

regular; ----------------------------------

24.2.5.19 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Udik Novianto dan

Dudi Nopiadi Perwakilan Direktorat
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Keamanan Penerbangan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara; --------------

Pertanyaan
Investigator

Jelaskan pengetahuan Saksi terkait
keamanan penerbangan.

Jawaban Menindaklanjuti dari hasil investigasi di
Jakarta, posisi saya saat itu sebagai
inspektur keamanan penerbangan, tugas
kami adalah melaksanakan Tupoksi dalam
keamanan penerbangan. RA dibawah
regulasi PM 153 Tahun 2015, untuk
memenuhi pemeriksaan kemanan kargo
yang dipersyaratakan ICAO pada Annex 17 –
Security termasuk Indonesia sebagai
anggota untuk mengikuti regulasi yang ada.
Sebelum diterapkan pemeriksaan kemanan
kargo melalui RA, pemeriksaan kemanan
kargo dilakukan oleh Bandar udara. Airlines
sebagai penanggungjawab pemeriksaan
keamanan kargo dapat mendelegasikan
pemeriksaan keamanan kargo kepada RA
yang telah mendapat sertifikasi dari
Kemenhub. Persyaratan untuk mendapat
sertifikat RA sebagaimana diatur pada PM
153 Tahun 2015.

24.2.5.20 Bahwa sertifikat Regulated Agent dan

sertifikat Pengirim Pabrikan (Known

Consignor) diberikan oleh Menteri untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun

sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat

(1) Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 153 Tahun 2015; ---------------------

24.2.5.21 Bahwa meskipun diberikan kebebasan

kepada pelaku usaha untuk mendirikan

Regulated Agent maupun Pengirim

Pabrikan (Known Consignor) tapi
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terdapat persyaratan persyaratan yang

harus dipenui sebagaimana diatur

dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun

2015, dimana untuk mendapatkan

sertifikat Regulated Agent atau sertifikat

Pengirim Pabrikan (Known Consignor)

harus memenuhi persyaratan: --------------

1. Administrasi; ---------------------------

2. Teknis; -----------------------------------

24.2.5.22 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala Sub

Direktorat Standarisasi, Direktorat

Keamanan Penerbangan, Kementerian

Perhubungan dalam Persidangan;----------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Terlapor

Sebelumnya saksi katakan bahwa yang
menentukan diterbitkan atau ditolaknya ijin
adalah melalui adalah Kemenhub melalui
Direktorat Perhubungan Udara
Apakah peraturan yang berlaku sekarang
menganut atau memberlakukan sistem
pembatasan atau kuota berdirinya RA?

Jawaban Dalam PM 153 tidak ada satupun Pasal yang
mengatur mengenai pembatasan maupun
kuota, kami mempersilahkan siapa saja untuk
mendirikan RA.

24.2.5.23 Bahwa syarat administrasi yang harus

dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi
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Regulated Agent atau Pengirim Pabrikan

berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun

2015 adalah: -----------------------------------

1. Akta perusahaan yang telah

disahkan oleh Kementerian Hukum

dan HAM;--------------------------------

2. Surat keterangan domisili; -----------

3. Bukti penguasaan lahan;-------------

4. Asuransi terhadap tanggung jawab

atas kerusakan, musnah atau

kehilangan kargo dan pos, khusus

untuk Regulated Agent;

5. Kontrak kerjasama dengan Badan

Usaha Angkutan Udara atau

Perusahaan Angkutan Udara Asing;

6. Struktur organisasi yang

bertanggung jawab terhadap

keamanan kargo dan pos dan

pengawsan internal; -------------------

7. Memiliki modal disetor sekurang-

kurangnya Rp. 25.000.000.000

(Dua Puluh Lima Miliar Rupiah);----

8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

dan ---------------------------------------

9. Laporan keuangan 1 (satu) tahun

terakhir yang telah diaudit instansi

yang berwenang atau kantor

akuntan publik; ------------------------
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24.2.5.24 Bahwa persyaratan teknis yang harus

dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi

Regulated Agent atau Pengirim Pabrikan

berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015

adalah: ------------------------------------------

1. Memiliki personel sekurang-

kurangnya terdiri dari: ----------------

a. (satu) orang berlisensi Senior

Avsec;

b. 3 (tiga) orang berlisensi Junior

Avsec;

c. 2 (dua) orang berlisensi Basic

Avsec;

d. 1 (satu) orang berlisensi

Dangerous Goods Tipe A;

e. 1 (satu) orang pengemudi; dan

f. 1 (satu) orang petugas

administrasi;

2. Memiliki fasilitas dan peralatan,

sekurang-kurangnya terdiri dari: ---

a. Prasarana untuk kegiatan

penerimaan, pemeriksaan, dan

penumpukan kargo dan pos;

b. Peralatan pengendalian dan/

atau pemeriksaan serta

pengawasan keamanan kargo

dan pos meliputi:
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c. Sekurang-kurangnya 2 unit

mesin x-ray cargo;

d. Pendeteksi bahan peledak;

e. Detector logam genggam (hand

held metal detector);

f. Gawang detektor logam (walk

through metal detector);

g. Peralatan pengujian peralatan

keamanan seperti Large Tunnel

Combined Test Piece (LTCTP),

Object Test Piece (OTP);

h. Kaca detektor (Mirror detector);

i. Pagar pembatas daerah

keamanan;

j. Sekurang-kurangnya 6 (enam)

titik kamera pemantau

keamanan (close circuit

television/CCTV);

k. Label dan segel pemeriksaan

keamanan

3. Memiliki prasarana untuk

penanganan kargo dan pos

sekurang-kurangnya terdiri dari: ---

a. Lahan sekurang-kurangnya

500m2 yang dimiliki atau

dikuasai sekurang-kurangnya 2

tahun kedepan, yang

didalmnya terdapat gedung

fasilitas Regulated Agent;



- 215 -

S A L I N A N

b. Area yang ditetapkan sebagai

daerah keamanan terbatas;

c. Memiliki Manual/dokumen

d. Program keamanan kargo dan

pos;

e. Standart operasi prosedur;

f. penanganan barang berbahaya;

g. Pengawasan internal;

h. Pelatihan;

i. Pengoperasian dan

pemeliharaan peralatan;

j. Peraturan PerUndang-

Undangan lain yang terkait

dengan tata cara dan

persyaratan pengiriman kargo

dan Pos;

24.2.5.25 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Udik Novianto dan

Dudi Nopiadi Perwakilan Direktorat

Keamanan Penerbangan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara; --------------

Pertanyaan
Investigator

Apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika
ingin mengajukan permohonan sebagai RA?

Jawaban Kemampuan personil, fasilitas yang dimiliki,
dan sistem operasi yang dilaksanakan.

24.2.5.26 Bahwa penerapan Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos

Regulated Agent di Indonesia pertama

kali diterapkan di Bandara Soekarno
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Hatta, Jakarta pada tahun 2012. Saat

pertama kali diterapkan, di Bandara

Soekarno Hatta telah terdapat 3

Regulated Agent yaitu PT Gita Avia

Trans, PT Fajar Anugerah Semesta, dan

PT Duta Prima Kargo dan sampai saat

ini semakin berkembang menjadi 14

Regulated Agent; -------------------------------

24.2.5.27 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Udik Novianto dan

Dudi Nopiadi Perwakilan Direktorat

Keamanan Penerbangan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara; --------------

Pertanyaan
Investigator

Apakah pada saat itu banyak badan usaha
yang mengajukan menjadi RA?

Jawaban Pada mulai penerapan RA di Bandar Udara
Soekarno-Hatta sebagai pilot project banyak
perusahaan yang mengajukan sebagai RA,
namun saat itu baru 3 yang sudah memenuhi
persyaratan sebagai RA. Setelah penerapan
RA di Bandar Udara Soekarno-Hatta
kemudian dilanjutkan penerapan RA di
Bandar udara lain.

24.2.5.28 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala Sub

Direktorat Standarisasi, Direktorat

Keamanan Penerbangan, Kementerian

Perhubungan; ----------------------------------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian
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Pertanyaan
Terlapor

Terkait kronologis perkara a quo, dahulu di
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
(selanjutnya disebut SH) lebih dulu ada
terminal kargo lalu kemudian dioperasikan
RA.
Jelaskan apa fungsi RA dan dimana letak
urgensinya dan perbedaannya dengan
terminal kargo?

Jawaban Saat itu Soetta sudah memiliki 3 RA, kami
berikan kesempatan kepada siapa saja yang
mengajukan permohonan sepanjang
memenuhi persyaratan. Saat itu sertifikasi
masih ditangani oleh Dirjen Kemenhub. Dari
mulai 3 RA sampai akhirnya berkembang
menjadi 14 RA.

24.2.5.29 Bahwa Regulated Agent saat ini di

Indonesia sudah terdapat di beberapa

Bandara Internasional diantaranya

adalah Bandara Soekarno Hatta Jakarta,

Bandara Kualanamo Medan, Bandara

Adi Soecipto Yogyakarta, Bandara

Djuanda Surabaya, Bandara Sepinggan

Balikpapan, Bandara Ngurah Rai

Denpasar, Bandara Husein Sastranegara

Bandung, Bandarda Sultan Hasanuddin

Makasar; ----------------------------------------

24.2.5.30 Bahwa fakta tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Andrianto

Soedjarwo selaku Ketua APPKINDO; -------
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Pertanyaan
Majelis Komisi

Berapa jumlah anggota APPKINDO?

Jawaban Ada 19 perusahaan. Namun ada perusahaan
yang sedang mengajukan lagi cabang RA nya
di Jayapura, Surabaya, Makassar. Sampai
saat ini RA yang menjadi anggota kami
sudah beroperasi di Medan sampai di
Sentani, Jayapura.

24.2.5.31 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Udik Novianto dan

Dudi Nopiadi Perwakilan Direktorat

Keamanan Penerbangan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara; --------------

Pertanyaan
Investigator

Ada berapa BU di Indonesia yang masuk
klasifikasi BU Internasional?

Jawaban Bandara Soetta, Bandara Kualanamu,
Bandara Husen Sastranegara, Bandara
Sultan Hasanuddin, Bandara Ngurah Rai,
Bandara Juanda, dan Bandara Sepinggan.
Rata-rata yang dikelola AP 1 dan AP 2
adalah Bandara Internasional.
Yang dikelola Kemenhub juga sudah ada
sebagai contoh Bandara Tanjung Pandan
tidak menutup kemungkinan daerah lain
yang terklasifikasi besar juga akan
diklasifikasikan sebagai BU Internasional.

24.2.5.32 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala Sub

Direktorat Standarisasi, Direktorat

Keamanan Penerbangan, Kementerian

Perhubungan; ----------------------------------
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Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Terlapor

Terkait kronologis perkara a quo, dahulu di
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
(selanjutnya disebut SH) lebih dulu ada
terminal kargo lalu kemudian dioperasikan
RA.
Jelaskan apa fungsi RA dan dimana letak
urgensinya dan perbedaannya dengan
terminal kargo?

Jawaban RA tidak hanya di Soetta tetapi juga di Bali,
Medan,dan Surabaya Awalnya hanya satu
RA yang muncul meskipun kami bebaskan
untuk mengajukan permohonan.

24.2.5.33 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik

merupakan satu satunya perusahaan

yang berperan sebagai Regulated Agent

untuk melakukan Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos

di Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar;---------------------------------------

24.2.5.34 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik telah

mendapatkan izin operasional sebagai

Regulated Agent dari Direktorat

Kemananan Penerbangan, Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara,

Kementerian Perhubungan melalui Surat

Ijin Operasional Regulated Agent Nomor

004/PKKP.DKP/II/2015 dan berlaku

efektif sejak diterbitkan pada tanggal 25

Maret 2015; (vide C17) -----------------------



- 220 -

S A L I N A N

24.2.5.35 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik Cabang

Makassar beroperasi sebagai Regulated

Agent di Bandara Internasional Sultan

Hasanuddin pada tanggal 20 Juli 2015,

tetapi sebelumnya telah melakukan

shadow operation/uji coba operasional

Regulated Agent yang dimulai sejak

tanggal 1 April 2015 – 19 Juli 2015;

(vide C25, C26, C27, C33)--------------------

24.2.5.36 Bahwa setelah Regulated Agent

beroperasi di Terminal Kargo Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin,

Terminal Kargo yang sebelumnya terbagi

menjadi 2 Lini, yaitu Lini I Gudang

Keamanan Terbatas dan Lini II sebagai

Daerah Pelayanan EMPU dan PT POS

Indonesia kemudian ditambahkan

Area/gudang Regulated Agent yang

letaknya diantara daerah Lini I dan Lini

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

24.2.5.37 Bahwa kegiatan Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos

di Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar yang dilakukan Regulated

Agent pada prinsipnya merupakan

kegiatan yang sebelumnya telah

dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik

sebagai Operator Terminal Kargo

(warehouse) yang telah termasuk dalam
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kegiatan jasa penyediaan fasilitas

terminal untuk pelayanan kargo dan pos

yaitu melakukan pemeriksaan dokumen

seperti dokumen Pembertahuan Tentang

Isi (PTI) dan dokumen Dangerous Good

(DG), penimbangan kargo, pengecekan

dengan X-ray, pengecekan kesesuaian

kargo dengan dokumen, labeling,

penerbitan sertifikat jaminan Regulated

Agent, trucking, pemilahan Kargo

berdasarkan maskapai dan tujuan kargo

sebelum dinaikan ke pesawat udara; ------

24.2.5.38 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Udik Novianto dan

Dudi Nopiadi Perwakilan Direktorat

Keamanan Penerbangan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara; --------------

Pertanyaan
Investigator

Berdasarkan pengetahuan Ahli, apa perbedaan
handling kargo sebelum dan sesudah adanya
RA?

Jawaban Sebelum ada RA, penanganan kargo dilakukan
oleh WH, diterima diperiksa melalui x-ray
kemudian disiapkan sebelum diangkut ke
pesawat.
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Jawaban Latar belakang secara umum awalnya kami
melihat di Soetta, saat itu kargo sangat banyak
sekali dimana jumlah kargo yang masuk
dengan fasilitas dan orang yang memeriksa
tidak memadai sehingga pemeriksaan menjadi
tidak maksimal. Kargo akhirmya ditumpuk dan
tidak dapat dilihat apa isinya, berdasarkan
kejadian tersebut kami akhirnya melakukan
penataan dengan melakukan  pemeriksaan
terpisah dan dibuatlah RA. Pemeriksaan harus
diluar sehingga pada saat masuk WH
kondisinya sudah steril dan aman.

Pertanyaan
Majelis Komisi

Bagaimana proses pengiriman kargo dari mulai
barang diterima EMPU sampai masuk pesawat
sebelum dan sesudah RA?

Jawaban (Keterangan Sdr. Dudi)
Sebelum RA : setelah EMPU menerima barang
kemudian  dilakukan proses packing,
melengkapi dokumen kemudian dibawa ke WH
untuk dilakukan penimbangan dan x-ray
setelah itu kargo masuk pesawat

Setelah ada RA : dari EMPU, dibawa ke RA
untuk ditimbang dan x-ray, setelah aman
disegel lalu dibawa ke BU dengan pengamanan
di kendaraan sesuai standar, kemudian
dilakukan serah terima dengan WH dan
diangkut oleh ground handling.

(Keterangan Sdr. Udik)
Barang diterima di RA kemudian dilakukan
proses timbang dan x-ray, kemudian diberi
label lalu diangkut oleh kendaraan yang
pengawalannya dilakukan oleh security sampai
masuk ke daerah lini satu.
Di WH terdapat pihak airline yang akan
menerima barang. Sebelum menunggu
pengangkutan ke pesawat ada penumpukan
barang di WH. Untuk proses pengangkutan ke
pesawat dilakukan oleh groundhandling atas
nama airline.
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24.2.5.39 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Sugondo selaku

Kepala Cabang PT Kerta Gaya Pusaka; ----

Pertanyaan
Investigator

Jelaskan bagaimana proses pengiriman yang
Saksi lakukan sebelum adanya RA?

Jawaban Sebelum adanya RA untuk outgoing,
sepengetahuan saya barang masuk kemudian
ditimbang kemudian x-ray, lalu dipisahkan
sesuai dengan tujuan masing-masing. Dari x-
ray ditempeli security check.
Setelah RA, di x-ray. Fungsi penimbangan lama
seharusnya tidak perlu lagi.

24.2.5.40 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Dadi selaku

Supervisor Operasional PT Dwi Upaya

Sukses;------------------------------------------

Pertanyaan
Investigator

Setelah ada RA bagaimana prosesnya?

Jawaban Menambah waktu sehingga menjadi lama,
dan yang jelas sama saja tidak ada bedanya.
Waktu awal, barang naik ke timbangan
kemudian masuk mesin x-ray, diangkut
dengan valley.

24.2.5.41 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Katimin

yang merupakan Pimpinan Cabang PT

Duta Fara Abadi dalam persidangan; ------

Pertanyaan/Jawa
ban

Uraian

Pertanyaan
Investigator

Sebelumnya WH mengurus barang hingga
masuk pesawat, apa bedanya dengan RA?
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Jawaban WH merupakan bagian dari pelaksanaan
securitas keselamatan penerbangan yang
urutannya sama yaitu menimbang,
menganalisa dan memeriksa apakah barang
layak untuk diangkut.

Pertanyaan
Investigator

Apakah artinya adalah pekerjaan yang sama
antara WH dengan RA?

Jawaban Ya.

24.2.5.42 Bahwa dengan adanya Regulated Agent,

kegiatan Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo dan Pos dipindahkan

seluruhya dari Terminal Kargo

(warehouse) ke Regulated Agent; ------------

24.2.5.43 Bahwa hal tersebut berkesesuaian juga

dengan keterangan Udik Novianto dan

Dudi Nopiadi Perwakilan Direktorat

Keamanan Penerbangan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara; --------------

Pertanyaan
Investigator

Setelah ada RA, apakah masih dilakukan
fungsi kemanan seperti x-ray di WH?

Jawaban Semua kiriman kargo diperiksa di RA, pada
saat di WH tidak ada lagi pemeriksaan
keamanan. WH hanya sebatas penyimpanan
dilokasi yang steril dan aman.

24.2.5.44 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Sugondo selaku

Kepala Cabang PT Kerta Gaya Pusaka; ----

Pertanyaan
Investigator

Jelaskan bagaimana proses pengiriman yang
Saksi lakukan sebelum adanya RA?
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Jawaban Sebelum adanya RA untuk outgoing,
sepengetahuan saya barang masuk kemudian
ditimbang kemudian x-ray, lalu dipisahkan
sesuai dengan tujuan masing-masing. Dari x-
ray ditempeli security check.
Setelah RA, di x-ray. Fungsi penimbangan
lama seharusnya tidak perlu lagi.

24.2.5.45 Bahwa setelah ada Regulated Agent,

kegiatan di terminal kargo hanya proses

pilah-pilah barang berdasarkan airlines

dan tempat tujuannya kemudian dibawa

oleh petugas ground handling untuk

dimasukan dalam pesawat;------------------

24.2.5.46 Bahwa kegiatan pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan pos

yang dilakukan Regulated Agent hanya

dilakukan untuk kargo dan pos outgoing

dan tidak dilakukan untuk kargo dan

pos incoming karena sebelumnya telah

dilakukan di bandara asal kargo;-----------

24.2.6 Fakta Tentang Tarif Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo (Tarif Regulated Agent). ------------------

24.2.6.1 Bahwa biaya pelaksanaan pemeriksaan

kargo dan pos yang diangkut dengan

pesawat udara ditetapkan tarif batas

bawah sebesar Rp. 550/kg sebagaimana

telah ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

153 Tahun 2015 tentang Pengamanan

Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply
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Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut

dengan Pesawat Udara; ------------------------

24.2.6.2 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Rudolf Andrianto

Reich selaku Sekretariat Asperindo DPW

Sulawesi Selatan;--------------------------------

Pertanyaan
Investigator

Terkait penunjukan AP Logistik sebagai
operator RA, bagaimana prosesnya? Apakah
Saudara tahu?
Apakah dari 26 EMPU yang menjadi anggota
Asperindo tidak bisa mendapat izin untuk
menjadi RA?

Jawaban Saya coba cerita. Izin RA AP Logistik ini
keluar kalau tidak salah dari SKep 152,
sosialisasi sendiri kami tolak. Di Pasal 30
SKep 152 itu menyatakan sama dengan
Pasal 243 UNDANG-UNDANG 1/2009, yaitu
harus ada kesepakatan antara pengguna
jasa dan penyedia jasa, kami klaim bahwa
kami adalah wakil dari pengguna jasa, yang
tidak setuju. Kalau dasar hukumnya dia
menerapkan tarif tersebut sesuai SKep 152
dan tidak menerapkan Pasal 30 nya, berarti
sudah melanggar SKep 152 sendiri dan
seharusnya izinnya dicabut. Sesuai SKep
152 jika ada persyaratan yang tidak
terpenuhi izinnya harus dicabut, namun
ternyata dipaksakan 3 hari setelah lebaran,
sekitar tanggal 12 atau 14 Juli 2015,
diberlakukan RA dengan cara mengadopsi
PM 32, yang mana PM 32 ini diterapkan tarif
batas bawah. Mereka mengambil hak di PM
32, tetapi kewajibannya tidak dilakukan.
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Jawaban Apa kewajibannya? Harus ada kesepakatan
bersama Airlines 3 tahun berturut-turut.
Setelah saya tanyakan, hanya ada surat
dari Airlines bahwa Airlines menunjuk AP
Logistik sebagai RA. Kalau di PM 32 harus
ada kesepakatan 3 tahun berturut-turut,
maksudnya Airlines merekomendasikan RA
ini baru kemudian diajukan ke Dirjen
Perhubungan, ditandatangani dan
keluarlah izin RA. Izinnya Angkasa Pura
Logistik ini berdasar SKep 152, yang
didalamnya menyebutkan harus ada
kesepakatan, padahal yang terjadi
kesepakatan tidak pernah ada, ini jelas
sudah dilanggar,
namun justru mengadopsi PM 32 dengan
menetapkan tarif 550/kg, karena ketika
diterapkan tarif batas bawah tidak perlu
negosiasi. Ini aturan yang aneh, karena di
satu sisi Peraturan Menteri itu harus
tunduk.

24.2.6.3 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Udik Novianto dan

Dudi Nopiadi Perwakilan Direktorat

Keamanan Penerbangan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara;----------------

Pertanyaan
Investigator

Terkait tarif diatur di PM 153/2015, apa saja
yang menjadi komponen tarif yang
besarannya sudah ditentukan sebesar Rp
500?
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Jawaban Sesuai Pasal 46 PM 153/2015 terkait besaran
tarif ditetapkan tarif batas bawah Rp 550
sudah menjadi kajian di kami sendiri dengan
komponen yang terpisah antara RA dan
security. Di lapangan sudah ada
komponennya terkait personil, alat, margin
dari total belanja dan lain-lain. Artinya
investasi dari seluruh kegiatan perusahaan
memenuhi hal tersebut. Tidak boleh dibawah
itu karena kami tidak mau ada standar yang
dikurangi.

Pertanyaan
Investigator

Apakah artinya biaya keseluruhan RA
minimal sebesar Rp 550?

Jawaban Ya.
Pertanyaan
Investigator

Bagaimana jika ada fakta sebuah RA memiliki
harga pokok di bawah Rp 500 tetapi
mengenakan tarif Rp 550 meskipun harga
pokok Rp 472?

Jawaban Tarif Rp 500 merupakan tarif batas bawah,
untuk komponen biaya operasional berbeda-
beda. Kami mengatur BEP/kg.

24.2.6.4 Bahwa komponen tarif sebagaimana

diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun

2015 terdiri dari: --------------------------------

1. Personel;---------------------------------

2. Operasonal; -----------------------------

3. Persediaan;------------------------------

4. Depresiasi dan amortisasi; -----------

5. Margin paling tinggi 10% dari total

biaya belanja;---------------------------

6. Dan lain lain; ---------------------------

24.2.6.5 Bahwa jika margin paling tinggi yang

dapat diambil oleh Regulated Agent
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sebesar 10% dari total biaya dan

minimum tarif batas bawah sebesar Rp.

550/kg, maka total biaya/harga pokok

produksi yang harus dikeluarkan oleh

Regulated Agent minimal sebesar Rp.

500/kg; -------------------------------------------

24.2.6.6 Bahwa besaran minimal biaya yang

harus dikeluarkan oleh Regulated Agent

minimal sebesar Rp. 500/kg merupakan

standar minimum dari biaya kegiatan

operasional dan investasi peralatan yang

memadai sebagaimana telah

diperhitungkan secara detail oleh

Kementerian Perhubungan; ------------------

24.2.6.7 Bahwa fakta ini juga berkesesuaian

dengan keterangan dari Saksi Sdr.

Andrianto Soedjarwo Ketua APPKINDO; ----

Pertanyaan
Majelis Komisi

Dalam konteks tarif apakah Asosiasi juga
membicarakan masalah tarif atau
melakukan survey terhadap konsumen
atau EMPU?

Jawaban Tarif tidak pernah dibicarakan, tarif itu
keluar dari cost yang sudah dihitung oleh
masing-masing, termasuk di dalamnya
SDM, sewa lahan, tenaga ahli, dan alat x-
ray yang harus dimiliki, itu semua kami
hitung dengan volume yang kami miliki.

24.2.6.8 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Udik Novianto dan

Dudi Nopiadi Perwakilan Direktorat
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Keamanan Penerbangan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara;----------------

Pertanyaan
Investigator

Terkait tarif diatur di PM 153/2015, apa saja
yang menjadi komponen tarif yang besarannya
sudah ditentukan sebesar Rp 500?

Jawaban Sesuai Pasal 46 PM 153/2015 terkait besaran
tarif ditetapkan tarif batas bawah Rp 550
sudah menjadi kajian di kami sendiri dengan
komponen yang terpisah antara RA dan
security. Di lapangan sudah ada
komponennya terkait personil, alat, margin
dari total belanja dan lain-lain. Artinya
investasi dari seluruh kegiatan perusahaan
memenuhi hal tersebut. Tidak boleh dibawah
itu karena kami tidak mau ada standar yang
dikurangi.

Pertanyaan
Investigator

Bagaimana jika ada fakta sebuah RA memiliki
harga pokok di bawah Rp 500 tetapi
mengenakan tarif Rp 550 meskipun harga
pokok Rp 472?

Jawaban Tarif Rp 500 merupakan tarif batas bawah,
untuk komponen biaya operasional berbeda-
beda. Kami mengatur BEP/kg.

24.2.6.9 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala Sub

Direktorat Standarisasi, Direktorat

Keamanan Penerbangan, Kementerian

Perhubungan dalam Persidangan; -----------
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Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Terlapor

Dalam perkara a quo APlog ditetapkan sebagai
Terlapor.
Saat ini tarif RA yang dikenakan oleh APlog
adalah sebesar Rp 550.
Apakah Saksi dapat memberikan pemetaan
besar kecilnya nominal tarif RA diseluruh
Indonesia?

Jawaban Rp 550 adalah batas bawah yang menjadi
aturan yang harus dipatuhi oleh RA untuk
mendapatkan jaminan keamanan dan
keselamatan penerbangan.
Sebenarnya Rp 550 adalah nilai yang sudah
kami simulasikan pada tahun 2012 saat kita
akan memulai RA.
Termasuk yang hadir adalah dari Kemendag,
Kementan, Kemenkeu, asosiasi Asperindo,
INAKA, asosiasi Bandar Udara, Gapeksi.
Hasil simulasi saat itu Rp 540 sebagai
komponen terendah untuk mempertahankan
usaha.
Sehingga pada PM 153 kami buat batas bawah
menjadi Rp 550.

24.2.6.10 Bahwa jika Regulated Agent mampu

menekan biaya yang dikeluarkan dalam

menopang kegiatannya dibawah standar

biaya yang telah dikeluarkan oleh

Kementerian Perhubungan maka

terdapat biaya yang dikurangi atau tidak

dikeluarkan untuk teknis dan/atau

operasionalnya yang telah diatur dalam

Peraturan Menteri No 153 Tahun 2015; ----

24.2.6.11 Bahwa tarif Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos
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yang dikenakan Regulated Agent kepada

pengguna jasa di Terminal Kargo Bandara

Sultan Hasanuddin Makassar telah

sesuai dengan batas bawah yang diatur

dalam Peraturan Menteri perhubungan

Nomor 153 Tahun 2015 sebesar Rp.

550/kg (sudah termasuk PPN 10%);---------

24.2.6.12 Bahwa fakta ini berkesesuaian dengan

keterangan Saksi Sdr. Andrianto

Soedjarwo selaku Ketua APPKINDO;---------

Pertanyaan
Terlapor I

Saat ini PT AP Logistik menggunakan tarif Rp
550,-/kg untuk kargo dan pos yang diperiksa.
Bagaimana sesungguhnya pemetaan tarif RA di
Indonesia?

Jawaban Patokan saya adalah aturan di PM 153/2015
yaitu tarif minimum Rp 550, yang mana
masing-masing kota jelas berbeda pengenaan
tarifnya. Misal di Medan tarifnya Rp 1.000,- itu
karena volume mereka tidak banyak. Komponen
harga itu sangat variable di setiap kota yang
ditentukan oleh kapasitas produksi kargo di
kota tersebut.

Pertanyaan
Terlapor I

Apa yang dimaksud dengan tarif batas bawah
penentuan tarif RA Rp 550,- apakah itu bentuk
tarif yang wajar?

Jawaban Kalau di Jakarta angka (Rp 550,-) itu termasuk
kecil atau kurang, karena pemain kami cukup
banyak di Jakarta, selain itu investasi yang
kami lakukan cukup tinggi, dan di sisi lain kami
masih mengeluarkan sewa lahan yang cukup
besar.

24.2.6.13 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Udik Novianto dan

Dudi Nopiadi Perwakilan Direktorat
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Keamanan Penerbangan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara;----------------

Pertanyaan
Investigator

Terkait tarif diatur di PM 153/2015, apa saja
yang menjadi komponen tarif yang
besarannya sudah ditentukan sebesar Rp
500?

Jawaban Sesuai Pasal 46 PM 153/2015 terkait besaran
tarif ditetapkan tarif batas bawah Rp 550
sudah menjadi kajian di kami sendiri dengan
komponen yang terpisah antara RA dan
security. Di lapangan sudah ada
komponennya terkait personil, alat, margin
dari total belanja dan lain-lain. Artinya
investasi dari seluruh kegiatan perusahaan
memenuhi hal tersebut. Tidak boleh dibawah
itu karena kami tidak mau ada standar yang
dikurangi.

Pertanyaan
Terlapor I

Bagaimana jika ada fakta sebuah RA memiliki
harga pokok di bawah Rp 500 tetapi
mengenakan tarif Rp 550 meskipun harga
pokok Rp 472?

Jawaban Tarif Rp 500 merupakan tarif batas bawah,
untuk komponen biaya operasional berbeda-
beda. Kami mengatur BEP/kg.

24.2.6.14 Bahwa tarif Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos

yang dikenakan Regulated Agent baru

dikenakan mulai tanggal 20 Juli 2015

setelah dilakukan shadow operation/uji

coba operasional Regulated Agent yang

dimulai sejak tanggal 1 April 2015 – 19

Juli 2015; (vide C33)----------------------------

24.2.7 Tentang Kualitas Pelayanan Pengiriman Kargo dan Pos

Sebelum dan Setelah Ada Regulated Agent---------------------



- 234 -

S A L I N A N

24.2.7.1 Bahwa di dalam persidangan ditemukan

fakta terkait kualitas pelayanan

pengiriman kargo dan pos yang

berkaitan dengan kecepatan dalam

proses pengiriman kargo dan pos

tersebut oleh APLog; -------------------------

24.2.7.2 Bahwa sebelum Regulated Agent

diberlakukan dan dioperasikan oleh

APLog, pengelola terminal kargo

Bandara Sultan Hasanuddin adalah

APlog berdasarkan perjanjian kerjasama

pengelolaan terminal kargo antara PT

Angkasa Pura I (Persero) dengan PT

Angkasa Pura Logistik Nomor

SP.6/HK.06.03/213/PD dan Nomor

02/APL-AP1/2013-DU tertanggal 18

Januari 2013; ---------------------------------

24.2.7.3 Bahwa kewajiban dari APLog

berdasarkan isi perjanjian tersebut di

atas salah satunya adalah “Menerapkan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengelolaan Terminal Kargo dan Logistik

dengan standar kelas dunia” ---------------

24.2.7.4 Bahwa yang dimaksud dengan

kecepatan pelayanan pengiriman kargo

dan pos adalah terkait dengan proses

pengiriman Outgoing dan Incoming; -------

24.2.7.5 Bahwa dalam persidangan diperoleh

fakta terkait kecepatan pelayanan
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pengiriman kargo dan pos yang tidak

mengalami peningkatan sama sekali; -----

24.2.7.6 Bahwa tidak adanya peningkatan

kualitas kecepatan pelayanan

pengiriman kargo dan pos ini terjadi

sebelum dan setelah diberlakukannya

Regulated Agent; ------------------------------

24.2.7.7 Bahwa fakta ini berkesesuaian dengan

keterangan dari Saksi Sdr. Jamaluddin

dari PT Dwi Upaya Sukses; -----------------

Pertanyaan
Investigator

Apakah kecepatan outgoing dan incoming
yang Saksi rasakan  lambat atau tidak?

Jawaban Lambat.
Pertanyaan
Investigator

Apakah kelambatan itu dapat dibedakan
sebelum dan setelah APlog menjadi RA?

Jawaban Tidak ada perbedaan, dari dulu sudah
lambat

Pertanyaan
Investigator

Apa faktor yang memperlambat?

Jawaban Penanganan checklist dan pendataan
barang ketika akan diserahkan ke APlog
yang memperlambat.

24.2.7.8 Bahwa fakta ini berkesesuaian dengan

keterangan dari Saksi Sdri.

Normayunita dari PT Sekar Asih Cargo; --

Pertanyaan
Investigator

Sebelum atau setelah adanya RA di
terminal kargo, apakah ada perubahan
pelayanan?

Jawaban Iya, sedikit terlambat. Karena di RA
sudah ada timbang dan x-ray, kemudian
dinaikkan ke valley, jadi butuh waktu
barang sampai ke airlines.
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Pertanyaan
Investigator

Apakah barang Saudara pernah tidak
diberangkatkan?

Jawaban Iya pernah, karena kami mengantre
timbangan.

24.2.7.9 Bahwa diperoleh keterangan dalam

persidangan yang menyatakan kualitas

kecepatan pelayanan pengiriman kargo

dan pos setelah diberlakukannya

Regulated Agent cenderung menurun;-----

24.2.7.10 Bahwa fakta ini juga berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdri.

Rismawati dari PT Belolangi

Expressindo;-----------------------------------

Pertanyaan
Investigator

Apakah Saudara mengalami penurunan
pelayanan sejak AP Log selain sebagai RA
juga sebagai EMPU?

Jawaban Ya, kecepatan pelayanan mereka menurun.
Pertanyaan
Investigator

Apa ukuran pelayanannya menurun?

Jawaban Konsumen yang datang tahunya ke EMPU,
contoh konsumen datang ke kita perlihatkan
nomor SMU, otomatis kami ke customer
service dahulu, lalu oleh customer service
dikatakan sudah diambil oleh AP Log.

24.2.7.11 Bahwa dalam persidangan setelah

Regulated Agent beroperasi proses

penimbangan kargo dan pos hanya

dilakukan satu kali di Lini II dan tidak

dilakukan lagi di Warehouse atau Lini I; -

24.2.7.12 Bahwa para pengguna jasa sebelum

Regulated Agent beroperasi telah
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dikenakan biaya PJKP2U sebesar Rp.

500/Kg; ----------------------------------------

24.2.7.13 Bahwa setelah Regulated Agent

beroperasi, kegiatan berupa X-ray dan

timbangan yang tadinya berada di

Warehouse atau Lini I di pindah ke

Regulated Agent di Lini I; -------------------

24.2.7.14 Bahwa para pengguna jasa pengiriman

kargo dan pos yang dalam hal ini

adalah EMPU tetap dikenai biaya

PJKP2U sebesar Rp. 500/Kg meskipun

kegiatan di Warehouse telah berkurang; -

24.2.7.15 Bahwa fakta ini berkesesuaian dengan

keterangan Saksi Sdr. Jamaluddin dari

PT Dwi Upaya Sukses; -----------------------

Pertanyaan
Investigator

Terkait tarif, Saksi sebutkan tarif WH
sebelumnya Rp 500,-/kg setelah ada RA
Saksi sampaikan bahwa kegiatan yang ada
di WH dipindah ke RA dan memunculkan
tarif baru sebesar Rp 550,-.
Apakah benar bahwa kegiatan di WH sudah
tidak mencakup kegiatan timbang?

Jawaban Tidak ada.

24.2.7.16 Bahwa fakta ini berkesesuaian dengan

keterangan dari Saksi Sdri.

Normayunita dari PT Sekar Asih Cargo; --

Pertanyaan
Investigator

Apakah ada proses timbang dan x-ray juga
di dalamnya?
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Jawaban Iya. Setelah penimbangan dilakukan check
list oleh pihak RA, kami bayar 550/kg,
setelah melalui RA masuk ke WH ditimbang
namun saya lihat tidak ada timbangan di
dalamnya, namun kami membayar lagi
500/kg.

24.2.7.17 Bahwa seharusnya tarif PJKP2U Rp.

500/Kg ini harus disesuaikan atau

dinegosiasikan lagi karena item

pekerjaan di Warehouse atau Lini I

sudah berkurang; ----------------------------

24.2.7.18 Bahwa hal ini berkesesuaian dengan

keterangan Ahli Hukum Prof. Ahmadi

Miru dari Universitas Hasanuddin

Makassar;--------------------------------------

Pertanyaan
Investigator

Dalam berita acara kesepakatan Nomor
BA.005/KP.09/2014/KCA tentang
penyusuaian tarif pelayanan jasa kargo dan
pos pesawat udara PJKP2U, income dan
outgoing domestik PT angkasa pura logistik
bandara internasional hasanudin Makassar.
Dalam berita acara kesepakatan tersebut
terdapat tarif, ada kesepakatan penyesuaian
tarif yang sebelumnya Rp 400/kg termasuk
Ppn 10%, kemudian terdapat tarif baru Rp
500/kg termasuk Ppn 10%. Dalam
penyesuaian tarif tersebut yang menjadi
subjek hukum adalah pihak-pihak yang
terlibat didalamnya yaitu tim DPW ALFI/ILFA,
perwakilan udara, tim Asperindo, perwakilan
EMPU, dan tim negosiasi tarif PJKP2U Aplog
Makassar.
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Dari tim DPW ALFI/ILFA terdiri atas 4 orang
yang menandatangani kesepakatan, begitu
pula tim Asperindo, perwakilan EMPU 1 orang,
dan tim negosiasi 3 orang. Perwakilan EMPU di
bandara di terminal kargo terdiri atas 29 EMPU
yang terbagi dalam 2 asosiasi yang dinaungi
EMPU-EMPU tersebut yaitu ALFI/ILFA dan
Asperindo. Dari pembagian yang kami peroleh
berdasarkan berita-berita acara pemeriksaan
sebelumnya, keanggotaan ALFI terdiri dari
sekitar 6 perusahaan EMPU sedangkan sisanya
sebanyak 23 perusahaan merupakan anggota
Asperindo.
Sedangkan 6 perusaahaan yang merupakan
anggota dari ALFI/ILFA, 3 perusahaan
diantaranyan juga tergabung di Asperindo.
Ketika perjanjian disepakati oleh pihak-pihak
tersebut dan dengan komponen yang ada di
dalamnya, meskipun tidak tertuang secara
eksplisit di dalam berita acara kesepakatan,
tetapi  dalam kronologis prosesnya penetapan
tarif tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan
berupa sosialisasi dan pemberitahuan lisan
terkait komponen Rp 500 tersebut sebagai
perubahan terakhir.

Jawaban Dalam suatu perjanjian terdapat komponen
lain. Jika misalnya tarif Rp 500 dengan 3
komponen prestasi (x-ray, timbangan, dan
handling) dan tidak ada lagi yang dikerjakan
tetapi tarifnya tetap, maka seharusnya
kesepakatan tersebut disesuaikan atau
dinegosiasikan, istilahnya dalam Hukum
Perlindungan Konsumen adalah menerima
barang sesuai dengan nilai yang ditukar yang
diberikan.
Jika jasa berkurang maka harga juga harus
berkurang.

24.2.7.19 Bahwa tidak terdapat peningkatan

kualitas pelayanan oleh APLog dalam
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proses pengiriman kargo dan pos baik

sebelum maupun sesudah

beroperasinya Regulated Agent. ------------

24.2.8 Tentang Kegiatan Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat

Udara di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional

Sultan Hasanuddin Makassar; -------------------------------

24.2.8.1 Bahwa Pemilik Kargo yang melakukan

pengiriman/penerimaan kargo melalui

pesawat udara, akan menggunakan jasa

Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat

Udara (EMPU) dalam melakukan

pengurusan pengiriman kargo maupun

pengambilan kargo yang dikirim ke

bandara Sultan Hasanuddin Makassar; --

24.2.8.2 Bahwa kegiatan Perusahaan Ekspedisi

Muatan Pesawat Udara (EMPU) pada

terminal kargo adalah sebagai berikut: ---

1. Membeli Surat Muatan Udara

(SMU) dari airlines (Perhitungan 1

SMU adalah untuk 1 Koli = 75 kg);

2. Mengumpulkan barang dari

konsumen/perusahaan jasa titipan

dijadikan 1 kemasan = 1 koli; ------

3. Memasukkan barang kargo menuju

pemeriksaan keamanan (RA); -------

4. Menerima kiriman barang kargo

melalui terminal kargo dan

menyerahkan kepada
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konsumen/perusahaan jasa

titipan. ----------------------------------

24.2.8.3 Bahwa saat ini terdapat sekitar 60

Perusahaan EMPU yang beroperasi di

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar; -

1. Bahwa hanya terdapat 29

Perusahaan Ekspedisi Muatan

Pesawat Udara yang memiliki

ruangan EMPU di Terminal Kargo

Bandara Sultan Hasanuddin

diantaranya adalah: (C1, C2) -------

a. PT Yapindo Transportama

b. PT Wahyu Kargo;

c. PT Tappa Macora;

d. PT Suryagita Nusaraya;

e. PT Sekar Asih Cargo;

f. PT Scargo Indonesia;

g. PT Ritra Cargo;

h. PT Pos Indonesia;

i. PT Pandu Siwi Sentosa;

j. PT Multi Logistik Indonesia;

k. PT Mopah Mulia Pratama;

l. PT Monang Sianipar Abadi;

m. PT Mega Titian Nusantara;

n. PT Marlion Aero Service;

o. PT Kerta Gaya Pusaka;

p. PT Celebes Angkasa Samudra;

q. PT Dwi Upaya Sukses;

r. PT Duta Fara Abadi;
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s. PT Dharma Ekatama

Semesta;

t. PT Dharma Bandar Mandala;

u. PT Belolangi Ekspress;

v. PT Bawakaraeng Makmur;

w. PT Batumarupa Prima

Sentosa;

x. PT Anugrah Mulia Pratama;

y. PT Angkasa Sarana;

z. PT Anggada Prima;

aa. PT Agung Pancar Mulia;

bb. PT Agung Mega Jasa Permai.

24.2.8.4 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Syafruddin yang merupakan Direktur

PT Celebes Angkasa Samudra dalam

Persidangan;-----------------------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

63. Pertanyaan
Investigator

Total 29 EMPU sudah ada sebelum
ditetapkan RA atau tidak?

Jawaban Ya.

24.2.8.5 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sugondo yang

merupakan Kepala Cabang PT Kerta

Gaya Pusaka dalam Persidangan; ---------

11. Pertanyaan
Investigator

Apakah perpindahan EMPU yang
sudah memiliki tempat di bandara
lama pasti mendapatkan tempat di
bandara baru?
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Jawaban Diprioritaskan.
12. Pertanyaan

Investigator
Berapa yang mempunya tempat di
bandara?

Jawaban 29.

24.2.8.6 Bahwa 29 perusahaan EMPU yang

memiliki ruangan di Terminal Kargo

Sultan Hasanuddin Makassar,

merupakan perusahaan EMPU yang

sebelumnya sudah menyewa ruangan

EMPU di Bandara lama; ---------------------

24.2.8.7 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sugondo yang

merupakan Kepala Cabang PT Kerta

Gaya Pusaka dalam Persidangan; ---------

11. Pertanyaan
Investigator

Apakah perpindahan EMPU yang sudah
memiliki tempat di bandara lama pasti
mendapatkan tempat di bandara baru?

Jawaban Diprioritaskan.
12. Pertanyaan

Investigator
Berapa yang mempunya tempat di
bandara?

Jawaban 29.

24.2.8.8 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Muhammad Satir yang merupakan

Pimpinan Cabang PT Royal Express

dalam Persidangan; --------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian
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45. Pertanyaan
Investigator

29 EMPU tersebut apakah yang disebut
memiliki ruang atau dihitung termasuk
perusahaan yang menempel?

Jawaban 29 EMPU tersebut yang memiliki gudang,
sedangkan kami perusahaan yang
menempel tidak memiliki gudang.

24.2.8.9 Bahwa hal tersebut sesuai dengan

dokumen surat  SBU Terminal kargo PT

Angkasa Pura I Nomor

AP.I.218/KB.05/2010/GMTC-D perihal

laporan pelaksanaan operasi boyong

Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin kepada Direktur Utama PT

Angkasa Pura I (Persero) tertanggal 20

April 2010 yang didalamnya

menyebutkan: (vide C8) ---------------------

“Ruangan yang tersedia untuk EMPU di
terminal kargo ditempat baru berjumlah
29 ruangan dan jumlah tersebut sudah
dapat mengakomodasi EMPU eksisting
di terminal kargo lama”

24.2.8.10 Bahwa perpindahan operasional

terminal kargo dari bandara lama ke

bandara baru terjadi pada tanggal 25

April 2010; (vide C5, C8) --------------------

24.2.8.11 Bahwa terdapat persyaratan yang

ditentukan oleh PT Angkasa Pura I

terhadap Perusahaan EMPU yang dapat

memiliki ruang di Terminal Kargo

Bandara Sultan Hasanuddin
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berdasarkan perjanjian Sewa Menyewa

Ruangan dan Konsesi Usaha EMPU

dengan PT Angkasa Pura I diantaranya

adalah: -----------------------------------------

1. Perusahaan EMPU telah memiliki

perjanjian kerjasama dengan

perusahaan maskapai. Hal

tersebut berarti Perusahaan EMPU

mampu mendapatkan sendiri

Surat Muatan Udara terhadap

kargo yang akan dikirim; -----------

2. Perusahaan tersebut wajib

membayar biaya biaya kepada PT

Angkasa Pura I sebagaimana telah

ditentukan dalam perjanjian

kerjasama seperti: (vide

C6, C7, C31)-----------------------------

a. Sewa Ruangan;

b. Biaya Konsesi;

c. Tagihan Listrik;

d. Tagihan Telepon;

e. Tagihan Air;

f. Sewa Parkir;

3. Persyaratan persyaratan lain

sebagaimana diatur dalam

perjanjian Sewa Menyewa

Ruangan dan Konsesi Usaha

EMPU dengan PT Angkasa Pura I;

(C34,C37,C39,C42,C45,C48)---------
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24.2.8.12 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Rudolf

Andrianto Reich selaku Sekretariat

Asperindo DPW Sulawesi Selatan; ---------

137. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Konsesi dengan pihak Angkasa Pura I
yaitu kontrak sewa ruang, selain itu apa
saja?

Jawaban Kami bayar sewa ruang 18m2, dengan
ppn dibayar dimuka selama 1 tahun,
parkir berlangganan dari Angkasa Pura I,
pass bandara dari otoritas bandara, jasa
pergudangan incoming outgoing, jasa RA,
waktu awal masuk kami diminta untuk
membeli meteran listrik 3 juta dan
membayar ongkos pemasangan sebesar 1
juta, kami bayar konsesi untuk kargo
(secara umum Angkasa Pura I menarik
konsesi 10% dari penjualan kotor bukan
pendapatan kotor).

24.2.8.13 Bahwa fakta tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Jamaluddin dari PT Dwi Upaya Sukses;--

47. Pertanyaan
Investigator

Apa bentuk hubungan kerjasama
antara EMPU dengan RA?

Jawaban Untuk kontrak tempat kami
berhubungan dengan AP 1 bukan
dengan Aplog.

48. Pertanyaan
Investigator

Kewajiban apa yang harus dibayarkan
sebagai EMPU kepada AP I?

Jawaban Kami mendapatkan ruangan dengan
ukuran ruangan 3x6m dengan
besaran RP 120.000,- per meter, kami
bayarkan satu tahun sekali, selain itu
kami juga membayar konsesi.
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49. Pertanyaan
Investigator

Apakah besaran biaya tersebut Saksi
tambahkan ke customer?

Jawaban Konsesi outgoing sebesar Rp 45,-,
pembayaran setiap bulan dan data
diambil dari AP Log, biaya
digabungkan dan dimunculkan dalam
satu invoice.

24.2.8.14 Bahwa fakta tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdri.

Rismawati dari PT Belolangi

Expressindo;-----------------------------------

17. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Setelah 2 pembayaran Rp. 550,-, BTB
apakah Saudara kena biaya lagi?

Jawaban Ya, Rp.500,-. Nanti ada namanya
tagihan konsesi sebesar Rp.45,-/kg
setiap akhir bulan. Ditagih oleh
Angkasa Pura (AP).

53. Pertanyaan
Investigator

Saat dahulu konsesinya seperti apa?

Jawaban Sudah jalan, tapi sekarang ada
kenaikan lagi beberapa persen. Saya
tidak begitu hafal karena tertuang
pada perjanjian sewa ruangan. Pada
perjanjian sewa ruangan naik Rp.20,-.

73. Pertanyaan
Investigator

Apa saja isi dari perjanjian sewa
ruang, klausulnya?

Jawaban Harus bayar konsesi, luas tempatnya
dari berapa yang diberi kepada kami
maka itu yang dibebankan, biaya
listrik (pakai voucher).
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100
.

Pertanyaan
Investigator

Bagaimana model pembayarannya,
karena Saudara sebutkan tadi biaya
konsesi Rp. 45,- per bulan sedangkan
aktivitas produksi pengiriman per
hari?

Jawaban Hitungan berapa tonase/bulan.
Incoming dan outgoing per bulan
berapa, itu yang dikenakan. Incoming
Rp.35,- dan outgoing Rp.45,-

184
.

Pertanyaan
Majelis
Komisi

Saat itu Saudara tidak tanyakan,
bukankah sewa sudah termasuk
konsesi jadi tidak perlu ada Rp.45,-
/kg untuk outgoing?

Jawaban Ada yang protes saat itu, yaitu dari
Sekar Asih, Pak Rudolf.

24.2.8.15 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Syafruddin yang merupakan Direktur

PT Celebes Angkasa Samudra dalam

Persidangan;-----------------------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

8. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Apakah ada biaya lain yang Saksi
keluarkan selain Rp 1.050,-?
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Jawaban Ada sewa ruang tetapi kami bayarkan ke
AP bukan ke APlog, biayanya Rp
110.000,-/meter dengan luas ruangan
3x6 meter.
Kami dikenakan biaya konsesi sebesar Rp
40/kg untuk outgoing dan Rp 25/kg
untuk incoming.
Untuk listrik kami menggunakan
voucher, kami beli voucher tersebut dari
AP, dalam sebulan sebesar Rp
1.000.000,- tetapi biaya listrik kadang
bisa lebih dari itu.

24.2.8.16 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Mursalim

yang merupakan General Manager PT

Agung Panca Mulia Cargo dalam

Persidangan;-----------------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

21 Pertanyaan
Majelis
Komisi

Saat masuk ke area Bandara apakah
ada perjanjian/pengikatan hukum yang
dibuat antara Saudara dengan pihak
lain?

Jawaban Pertama dengan Angkasa Pura (AP),
kami punya kontrak sewa ruang dan
konsesi. Kami juga punya izin yang
dikeluarkan otoritas bandara untuk
pass masuk ke bandara, kemudian
untuk toll gate parkir. Terkait di dalam,
setelah RA kami tidak punya perjanjian
kontrak, hanya sebagai pengguna jasa,
kami datang menyerahkan barang dan
tidak ada kontraknya. Kontrak hanya
dengan AP.
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117 Pertanyaan
Investigator

Untuk EMPU yang ingin mendapatkan
tempat di bandara apakah SMU sebagai
salah satu syarat yang harus dimiliki?

Jawaban Ya, salah satu syarat untuk mendapat
kontrak dengan AP harus menjadi agen
di salah satu airlines. Itu adalah
kesepakatan dari awal mulai kami di
GAFEKSU tahun 2004.

24.2.8.17 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Katimin

yang merupakan Pimpinan Cabang PT

Duta Fara Abadi dalam persidangan; -----

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

13. Pertanyaan
Investigator

Sebagai EMPU tentu ada biaya yang
harus dibayarkan kepada operator
bandara? Jelaskan.

Jawaban Sewa ruang yang besarnya ditentukan
permeter²/rupiah, listrik dan telepon
yang kami serahkan kepada AP. Kami
juga memberikan konsesi (fee kegiatan
usaha) kepada APlog untuk income Rp
30/kg dan outgoing Rp 45/kg,
besaran tersebut sudah ditentukan
oleh AP.
Yang kami bayarkan ke APlog adalah
RA dan WH.

24.2.8.18 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Sugondo selaku

Kepala Cabang PT Kerta Gaya Pusaka; ---

16. Pertanyaan
Investigator

Apa saja yang harus dibayarkan jika
mendapatkan tempat di bandara?
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Jawaban Harus membayar konsesi, sewa ruang,
dan tol gate yang dibayarkan ke AP I.

24.2.8.19 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Sariati Silele selaku

Penanggung Jawab PT Ritra Cargo; -------

49. Pertanyaan
Investigator

Selama ini dalam menjalankan bisnis,
apakah ada perjanjian dengan pihak
Angkasa Pura?

Jawaban Iya, ada perjanjian sewa menyewa,
konsensi.

24.2.8.20 Bahwa yang dimaksud dengan konsesi

adalah suatu persetujuan dari PT

Angkasa Pura I kepada perusahaan

EMPU untuk penerimaan atas

pengalihan hak pengelolaan dan

pengusahaan kegiatan usaha PT

Angkasa Pura I kepada perusahaan

EMPU berupa prosentase dari Omset

Bruto; (vide C34, C37, C39, C42, C45,

C48)---------------------------------------------

24.2.8.21 Bahwa yang dimaksud dengan omset

bruto adalah keseluruhan pendapatan

dari usaha sebagaimana disebut dalam

perjanjian yang dilakukan perusahaan

EMPU di lini II terminal Kargo Bandar

udara dan tidak termasuk Pajak

Penambahan Nilai (PPN); (vide C34,

C37, C39, C42, C45, C48)-------------------
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24.2.8.22 Bahwa pembayaran sewa ruangan

adalah sebesar Rp. 1.980.000 perbulan

sehingga per tahunnya menjadi Rp.

23.760.000; (vide C34, C37, C39, C42,

C45, C48) --------------------------------------

24.2.8.23 Bahwa terkait biaya lain diluar sewa

ruangan dan biaya konsesi, perusahaan

EMPU juga diwajibkan melakukan

pembayaran tagihan listrik, tagihan

telepon, tagihan air, sewa parkir yang

disesuaikan dengan pemakaiannnya;

(vide C34, C37, C39, C42, C45, C48) -----

24.2.8.24 Bahwa untuk pembayaran konsesi yang

dikenakan oleh Angkasa Pura I kepada

perusahaan EMPU sebesar Rp. 25/kg

untuk kargo incoming dan Rp. 40/kg

untuk kargo outgoing (data terakhir

tanggal 31 Juli 2015); (vide C34, C37,

C39, C42, C45, C48) -------------------------

24.2.8.25 Bahwa terhadap perusahaan EMPU

yang tidak memiliki ruangan EMPU di

Terminal Kargo dan tidak memiliki

kemampuan mengeluarkan Surat

Muatan Udara biasanya disebut dengan

Sub Agent di terminal kargo; (vide C9)----

24.2.8.26 Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Muhammad Satir yang merupakan
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Pimpinan Cabang PT Royal Express

dalam Persidangan; --------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

46. Pertanyaan
Investigator

Apakah dapat dikatakan bahwa Bapak
sebagai EMPU?

Jawaban Bukan, sub agen.

24.2.8.27 Bahwa Sub Agent masih tetap dapat

melakukan pengiriman kargo dengan

cara melakukan kerjasama dengan

Perusahaan EMPU yang memiliki ruang

di bandara dan mampu menerbitkan

Surat Muatan Udara; (vide C2.1) ----------

24.2.8.28 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik yang

merupakan operator terminal kargo di

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

juga memiliki bisnis sebagai

perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat

Udara (EMPU; ---------------------------------

24.3 Analisa Pasar Bersangkutan. ----------------------------------------

24.3.1 Bahwa pasar bersangkutan berdasarkan Pasal 1

angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

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

“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”

24.3.2 Pengertian pasar bersangkutan berdasarkan Pasal

10 angka (10) tersebut menekankan pada konteks

horisontal yang menjelaskan posisi pelaku beserta
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pesaingnya. Berdasarkan Pasal tersebut, cakupan

pengertian pasar bersangkutan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikategorikan

dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan

geografis dan pasar berdasarkan produk; ---------------

24.3.3 Pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan

jangkauan dan/atau daerah pemasaran.

Sementara, pasar berdasarkan produk terkait

dengan kesamaan, kesejenisan, dan/atau tingkat

substitusinya; ------------------------------------------------

24.3.4 Pasar produk didefinisikan sebagai produk produk

pesaing dari produk tertentu ditambah dengan

produk lain yang bisa menjadi substitusi sebuah

produk jika keberadaan produk lain tersebut

membatasi ruang kenaikan harga dari produk

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

24.3.5 Mengacu pada pengertian pasar bersangkutan

berdasarkan produk, akan dikategorikan dalam

pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu

sama lain suatu produk apabila menurut konsumen

terdapat kesamaan dalam hal

fungsi/peruntukan/penggunaan, karakter spesifik,

serta perbandingan tingkat harga produk tersebut

dengan harga barang lainnya. dari sisi penawaran,

barang substitusi merupakan produk yang potensial

dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi

masuk ke dalam pasar tersebut;--------------------------

24.3.6 Pasar geografis didefinisikan wilayah dimana suatu

pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa
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menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa

kehilangan konsumen yang signifikan, yang

berpindah ke pelaku usaha lain diluar wilayah

tersebut. hal ini terjadi karena biaya transportasi

yang harus dikeluarkan konsumen tidak signifikan,

sehingga tidak mampu mendorong terjadinya

perpindahan konsumsi produk tersebut;----------------

24.3.7 Mengacu pada penetapan pasar bersangkutan

berdasarkan aspek geografis yang merupakan lokasi

pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya, maka

beberapa daerah memiliki kondisi persaingan relatif

seragam dan berbeda dibanding kondisi persaingan

dengan daerah lainnya;-------------------------------------

24.3.8 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara ini

sangat terkait dengan jasa penyediaan fasilitas

terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos,

dan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan

kargo dan pos di Bandara Sultan Hasanuddin,

Makassar, Sulawesi Selatan; ------------------------------

24.3.9 Bahwa terhadap kargo yang akan keluar atau

masuk ke daerah Makassar atau kota/kabupaten

disekitarnya yang diangkut melalui angkutan

pesawat udara hanya dapat dilayani melalui

terminal kargo dan tidak dapat disubstitusikan

melalui terminal penumpang di Bandara Sultan

Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan;--------------

24.3.10 Bahwa selain pengiriman melalui pesawat udara,

Kargo yang akan keluar atau masuk daerah

Makassar atau kota/kabupaten disekitarnya dapat
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diangkut melalui kapal laut yang dibongkar muat di

Pelabuhan Makassar atau melalui jenis transportasi

lain seperti kereta api maupun truck; -------------------

24.3.11 Bahwa jika dilihat dari sisi fungsi, Konsumen yang

akan mengirimkan kargo ke atau keluar dari

Makassar dapat memilih mengangkut kargo dengan

menggunakan pesawat udara atau kapal laut atau

jenis transportasi lain. tetapi pilihan tersebut tidak

dapat dipisahkan dari pilihan konsumen terhadap

kecepatan pengiriman maupun terhadap biaya yang

dikeluarkan dari setiap pilihan penggunaan

transportasi untuk pengangkutan; -----------------------

24.3.12 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan

keterangan Ahli Sdr. Anhar Fauzan yang

merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas

Padjadjaran dalam Persidangan;--------------------------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Investigator

Ketika nilai elastisitas masuk dalam kategori
elastis, konsumen sebenarnya memiliki pilihan
dengan menggunakan kapal laut, kereta, atau
truk. Faktor apa yang menyebabkan kegiatan pada
kargo pesawat terkesan bersifat inelastis, padahal
konsumen masih memiliki pilihan lain selain
pesawat?
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Jawaban Dalam ranah ekonomi maksimum terdapat 6 faktor yang
mempengaruhi permintaan atas barang dan atau jasa
yang juga terdapat dalam buku teks ekonomi, yaitu :

1. Permintaan fungsi dari harga barang yang akan dibeli.
2. Income; pendapatan mempengaruhi permintaaan.

Oleh karena itu fungsi yang paling utama untuk elastisitas
adalah elastisitas permintaan atas harga.

3. Accumulation of welth; berapa jumlah asset finansila yang
dimiliki berbeda dengan pendapatan.

4. Harga barang lain.
Harga barang lain yang terpisah menjadi 2 yaitu barang
yang melengkapi, sebagai contoh teh manis berarti
menggunakan teh celup dan gula karena otomatis harga
teh manis akan meningkat apabila salah satu komponen
yang membentuknya mengalami peningkatan harga.
Kedua adalah harga barang substitusinya, saya sudah
sampaikan sebelumnya bahwa CPE berhubungan
dengan harga barang yang mensubstitusinya hanya bisa
disiapkan oleh pesawat, kapal laut jika perdagangan
antar pulau menggunakan truk dan kereta akan sangat
tidak efisien, hanya dua kandidat utama yang akan
bersaing yaitu moda pesawat dan kapal laut, pada
prinsipnya jika kecepatan kapal laut sama dengan
pesawat maka akan perfectly substitute. Akan tetapi
kecepatan keduanya berbeda sehingga menggunakan
pesawat akan lebih efisien oleh karenanya akan
berdampak pada taste and/or preferences, orang akan
lebih memilih menggunakan pesawat karena dianggap
lebih efisien.
Logika saya, dulu perjalanan haji menggunakan kapal laut
dan memerlukan waktu tempuh yang sangat lama, saat ini
sudah menggunakan pesawat dan saya sudah tidak
pernah lagi mendengar orang berangkat haji dengan kapal
laut karena lama, kalaupun ada jika jumlahnya sedikit
dalam ekonomi maka dapat diabaikan, sesederhana itu
saja.

5. Taste and/or preferences
Bagian yang paling menentukan dalam konteks yang
Investigator sampaikan. Sebagai contoh, saya adalah
perokok jadi kalaupun harga rokok naik saya akan
tetap membeli rokok tersebut sehingga dapat
dikatakan
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24.3.13 Bahwa karakteristik yang membedakan antara

pengiriman kargo dengan menggunakan pesawat

udara dengan kapal laut atau jenis transportasi

lainnya adalah terkait kecepatan waktu pengiriman

kargo dimana dengan menggunakan pesawat udara

maka akan lebih cepat dan efisien dari segi waktu

pengiriman dibandingkan dengan menggunakan

jenis transportasi lainnya; ---------------------------------

24.3.14 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan

keterangan Ahli Sdr. Anhar Fauzan yang

merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas

Padjadjaran dalam Persidangan;--------------------------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Majelis Komisi

Jelaskan dampak biaya logistik (RA) terhadap
perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
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Jawaban Pada saat yang sama dampak atau efek dari
peningkatan harga utamanya pada terminologi
domestik maka akan berdampak pada end user
pertama kali sehingga akan mengakibatkan
peningkatan tarif/harga dari barang/jasa yang dikirim
oleh end user, karena melalui proses biaya produksi
adalah cost dari barang tersebut. Dalam arti memiliki
peluang besar, efek peningkatan harga yang memang
terindikasi eksesif maka dampaknya sederhana, akan
mengakibatkan kerugian secara signifikan kepada end
user/konsumen. Pada prinsipnya hal tersebut tidak
dapat dilihat dari sisi mikro karena akan berakibat
secara makro  bbagi konsumen domestik  dimana
mereka membutuhkan barang-barang  yang dari
tempat yang lain. Kemudian yang kedua, jika saya
diijinkan untuk menyinggung konsep  atau skema
persaingan usaha maka kita tidak dapat melupakan
monopoli yang diatur oleh pemerintah yang secara
konsep memang diijinkan dimana dalam teori
ekonomi dijelaskan bahwa terdapat market failure
yang bisa berasal dari pemerintah. Namun untuk
konsep ini karena keahlian saya bukan dibidang
hukum maka saya tidak akan melanjutkan hal
tersebut.
Yang ketiga, perlu juga dilihat apakah terdapat
sarana pengganti dari proses pengiriman kargo,
dapat dilihat dari ketepatan dan kecepatan
pesawat terbang memang nyaris tidak dapat
tergantikan dengan moda yang lain, jadi secara
umum dampak dari kargo tersebut nantinya akan
berakibat kepada inefisiensi harga dan
mengakibatkan proses konsumsi yang terlalu
massif.

24.3.15 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan

keterangan Saksi Sdr. Katimin yang merupakan
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Pimpinan Cabang PT Duta Fara Abadi dalam

persidangan;--------------------------------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

35. Pertanyaan
Investigator

Sepengetahuan Saksi apa yang menjadi alasan
customer lebih memilih menggunakan jasa
pengiriman menggunakan pesawat?

Jawaban Pemilihin pengiriman sesuai keperluan
pengiriman, sebagai contoh untuk cabe dan ikan
tidak mungkin dikirimkan melalui laut karena
memerlukan waktu yang lebih cepat.

24.3.16 Bahwa pilihan konsumen terhadap kecepatan

pengiriman kargo dapat disebabkan salah satunya

karena barang yang dikirim adalah barang yang

fresh (hasil pertanian dan perikanan) dan tidak

tahan lama; --------------------------------------------------

24.3.17 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan

keterangan Saksi Sdr. Mursalim yang merupakan

General Manager PT Agung Panca Mulia Cargo

dalam Persidangan; -----------------------------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

5. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Ceritakan mengenai profile company PT Agung
Panca Mulia Cargo (selanjutnya disebut PT
APMC)!

Jawaban PT Agung Panca Mulia Cargo (APMC) sesuai
dengan Akta Notaris berdiri pada tahun 1980
hingga sekarang. Pemilik ada 2 orang, suami
istri, yaitu Bapak Sunardi Wongsonegoro dan
Ibu Meike Yapari. Aktivitas perusahaan ada 2
kegiatan, yaitu kegiatan ekspor marine
product (prioritas) dan pengiriman domestik
(general cargo).
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24.3.18 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan

keterangan Saksi Sdr. Katimin yang merupakan

Pimpinan Cabang PT Duta Fara Abadi dalam

persidangan;--------------------------------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

34. Pertanyaan
Investigator

Apa kargo yang paling banyak keluar-masuk
ke Makassar?

Jawaban Hampir semua komoditi keluar-masuk ke
Makassar. Ada hasil pertanian, kalau ikan
sudah menjadi rutinitas.

24.3.19 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan

keterangan Saksi Sdr. Sahir yang merupakan Staf

PT Scargo Indonesia dalam persidangan;----------------

No Pertanyaan

/Jawaban

Uraian

31. Pertanyaan

Investigator

Apa jenis barang yang biasa Bapak lakukan

pengiriman?

Jawaban Ikan tuna, biasanya barang-barang yang butuh

perlakuan khusus.

24.3.20 Bahwa dari sisi harga, pengiriman kargo melalui

pesawat udara relatif lebih tinggi dibandingkan

dengan menggunakan jenis transportasi lainnya; -----

24.3.21 Bahwa berikut merupakan data produksi kargo

periode tahun 2013 - 2015 (dalam satuan

Kilogram/Kg) yang diangkut melalui pesawat udara

di Bandara Sultan Hasanuddin baik kargo incoming
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maupun kargo outgoing yang dirinci berdasarkan

tujuan/asal kargo (domestik dan Internasional); ------

Periode Produksi Incoming

2013

Produksi Incoming

2014

Produksi

Incoming 2015

Bulan Domestik Inter domestik Inter Domestik Inter

Januari 2.265.573 788 2.349.221 1.058 2.317.080 5.745

Februari 2.075.257 290 2.039.115 2.431 1.911.725 7.102

Maret 2.197.196 2.395 2.537.136 2.983 2.118.401 1.545

April 2.106.696 4.616 2.112.040 1.545 2.107.674 2.955

Mei 2.496.295 1.469 2.251.585 3.839 2.333.462 3.270

Juni 2.443.554 1.732 2.491.697 1.943 2.475.773 3.644

Juli 2.906.638 4.863 2.229.560 4.152 2.074.715 1.229

Agustus 1.787.481 2.920 1.966.966 3.661 2.198.576 2.527

September 2.301.953 3.769 2.257.994 4.206 2.229.196 2.637

Oktober 2.265.938 3.096 2.296.371 5.749 2.442.255 3.362

Nopember 2.444.383 474 2.376.219 2.841 2.588.999 2.766

Desember 2.582.556 1.702 2.559.533 3.107 2.785.233 925

Periode Produksi Outgoing

2013

Produksi Outgoing

2014

Produksi Outgoing

2015

Bulan Domestik Inter Domestik Inter Domestik Inter

Januari 988.945 554.561 1.529.253 609.162 1.150.506 675.730

Februari 1.012.554 453.750 1.457.580 549.170 999.137 622.429

Maret 1.105.280 597.580 1.532.428 734.343 1.228.847 663.827

April 1.215.009 606.944 1.288.881 616.207 1.221.194 710.084
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Mei 1.193.222 623.641 1.272.827 658.912 1.234.931 665.748

Juni 1.474.853 617.059 1.181.270 651.300 1.606.003 555.306

Juli 1.564.207 575.239 1.230.036 564.900 1.941.215 492.188

Agustus 1.163.847 418.128 1.119.533 462.901 1.748.254 548.618

September 1.421.172 538.056 1.255.579 614.545 2.088.496 491.112

Oktober 1.430.237 611.685 1.308.007 533.341 1.754.271 560.368

Nopember 1.191.059 713.313 1.227.958 655.017 1.460.627 714.386

Desember 1.195.183 743.179 1.413.048 712.514 1.465.236 750.608

24.3.22 Bahwa meskipun terdapat perbedaan harga yang

relatif tinggi dengan pengiriman kargo melalui jenis

transportasi lain, kenaikan tarif pada pengiriman

kargo melalui pesawat udara yang dipicu karena

kenaikan tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (PJKP2U)/ tarif warehouse tidak

berdampak konsumen berpindah menggunakan

jenis transportasi lain dalam melakukan pengiriman

kargo; ---------------------------------------------------------

24.3.23 Bahwa kenaikan tarif PJKP2U pada 1 April 2014

dari Rp. 400/kg menjadi Rp. 500/kg tidak

mempengaruhi jumlah kargo yang dilayani oleh

Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin;----------

24.3.24 Bahwa pengenaan tambahan tarif Regulated Agent

yang dimulai sejak 20 Juli 2015 sebesar Rp. 550/kg
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juga tidak mempengaruhi jumlah kargo yang

dilayani oleh Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin;--------------------------------------------------

24.3.25 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan

keterangan Ahli Sdr. Anhar Fauzan yang

merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas

Padjadjaran dalam Persidangan;--------------------------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Majelis
Komisi

Mengapa tidak ada data yang sama menyambung
pernyataan yang Ahli sampaikan dimana
perbandingannya adalah bulan Maret dan Mei 2014
dengan Maret dan Mei 2015, seharusnya paling tidak
mengeliminir siklus di bulan yang sama untuk melihat
apakah pengaruh siklusnya akan sama?

Pertanyaan
Investigator

Dari data dalam tabel ini dimana terjadi siklus?
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Jawaban (Menjelaskan Grafik Investigator)
Dari  grafik ini dapat disimpulkan apakah terdapat
pola-pola tertentu yang bersifat musiman atau
tidak, saya melihat ada dua garis putus pada bulan
April 2014 dan Juli 2015.
Di bulan April 2014 ratenya sama untuk incoming
domestik dan outgoing domestic dan international
sementara yang incoming internasional pada bagian
bawah menurut saya agak saru (tidak nyata
terlihat) dengan garis merah yang lurus, jadi untuk
bulan April 2014 polanya sama menunjukkan
penurunan, disana dapat dikatakan siklus.
Trend penurunan yang sama terjadi di bulan April
dalam 3 tahun.  Dalam ranah modeling jika data 3
tahunnya lebih dari 30 maka sudah merupakan
sampel besar dan sudah disahkan dalam
permodelan statistik, karena batas minimumnya
adalah 30 untuk penentuan sampel kecil dan besar.

Pertanyaan
Investigator

Apakah penghitungan elastisitas poin to poin dapat
dibenarkan?

Jawaban (Menjelaskan Grafik Investigator)

Karena saya belum melihat siklus dan musimannya,
untuk siklus bulan April 2014 sudah cocok seperti
perhitungan elastisitasnya karena memiliki pola yang
sama, yang berbeda adalah nilai elastisitasnya.
Untuk pada bulan Juni 2015 karena ada perpindahan
dari incoming dan outgoing internasional, untuk
outgoing internasional memiliki pola yang sama dengan
incoming domestik.
Pada bulan April 2014 pola dari ketiga indikator yang
ingin kita lihat menunjukkan pola yang sama, tentunya
kita harus mempertimbangkan bulan April sebelum dan
sesudah April 2013 April 2013 memiliki pola yang sama
dengan April 2014, begitupun dengan April 2015,
sehingga saya bisa nilai tren untuk perhitungan
elastisitas bulan April 2014 konsisten.
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Jawaban Salah satu point yang di ambil sudah dapat diterima
karena setiap April dalam 3 tahun menunjukkan
karakter yang sama.
Untuk bulan Juli 2013 ketiga indikator menurun, Juli
2014 juga mengalami penurunan, RA diberlakukan
bulan Juni 2015 pada saat yang sama kita harus meng-
exclude periode tersebut untuk melihat siklus dan
musiman karena dalam ekonomi dikenal dengan
structure break  atau terdapat semacam diskresi atau
perlakuan yang berbeda dari sebelumnya.

24.3.26 Bahwa berdasarkan perhitungan elastisitas harga

dari permintaan untuk mengukur persentase

perubahan jumlah komoditas yang diminta per unit

waktu karena adanya persentase perubahan harga

tertentu diperoleh nilai elastisitas harga sebesar

0,62 ketika terjadi kenaikan tarif PJKP2U dan 0,04

ketika terjadi penambahan tarif Regulated Agent; -----

24.3.27 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan

keterangan Ahli Sdr. Anhar Fauzan yang

merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas

Padjadjaran dalam Persidangan;--------------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

Pertanyaan
Investigator

(Menunjukkan hasil penghitungan Investigator
(Slide)) Dasar perhitungan yang kami buat.
Sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa
terjadi kenaikan harga pada bulan April dari Rp
400 menjadi Rp 500 kami berikan tanda
kuning, untuk perhitungan bulan April kami
lihat perubahan dibulan Mei dan Maret. Untuk
perubahan bulan Juni kami lihat perbuhahan
di bulan Juli dan Agustus
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ada peningkatan karena ada kenaikan harga
dari Rp 500 menjadi Rp 1.050.
Pada bulan Maret kami asumsikan banyaknya
volume sesuai dengan adta yang diserahkan
APlog kepada kami, mulai bulan Maret harga
masih Rp 400 dengan jumlah permintaan
4.806.890 kemudian pada bulan Juni harga Rp
500 meningkat menjadi 4.640.726, bagaimana
pendapat Ahli terhadap hasil penghitungan
tersebut (slide terlampir)?

Jawaban Berdasarkan data ini yang dapat saya nilai adalah
hasil perhitungan elastisitas sudah
mencerminkan the law of demand artinya adalah
price of one good will increase demand will fall,
jadi ada satu hubungan yang terbalik antara
harga dan permintaan barang/jasa. Sehingga
tampak disana nilainya negatif, karena yang
akan dibandingkan didalam perhitungan
elastisitas adalah selisih permintaan terhadap
harganya, di saat nilainya positif maka pada saat
itu juga akan positif, tetapi perhitungannya
mencerminkan nilai yang negatif.
Namun didalam perhitungan ekonomi kita tidak
memerlukan adanya suatu analisis, sama seperti
jarak, sebagai contoh Jakarta cikampek dan
bandung, jika Cikampek ada ditengah antara
Jakarta dan Bandung dengan jarak masing-masing
misalnya sekitar 100 km, maka kita tidak dapat
mengatakan jarak Jakarta, Cikampek, dan bandung
-100, memang saya akan mengkoreksi pendaapat
yang saya sampaikan sebelumnya karena info yang
saya dapatkan terbalik. Untuk hasil 0,04 dan 0,62
itu memang makin tidak elastis karena sangat
jauh dari angka 1, kita jika dilihat dari struktur
perhitungan yang sudah Investigator lakukan,
untuk harga April 2014 adalah Rp 400, berarti
yang Investigator hitung adalah bulan Maret ke
Mei 2014 artinya nilai Mei dikurangi Maret
kemudian dibagi Maret ke Mei, perhitungannya
dilakukan seperti itu karena permintaan Mei
sangat kecil.
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24.3.28 Bahwa dengan demikian elastisitas harga dari

perubahan tarif yang terjadi berada dibawah

elastisitas 1 (e < 1), hal tersebut menunjukan

barang atau jasa tersebut inelastis terhadap

perubahan harga yang terjadi karena tidak terdapat

substitusi terhadap barang atau jasa tersebut; --------

24.3.29 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan

keterangan Ahli Sdr. Anhar Fauzan yang

merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas

Padjadjaran dalam Persidangan;--------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

11 Pertanyaan
Investigator

Berdasarkan data yang kami peroleh dalam
perkara a quo, kami melihat data volume kargo
dari tahun 2013-2015. Biaya pengiriman kargo
pada tanggal 1 April 2014 mengalami kenaikan
dari Rp 400 – Rp 500, dari data tersebut kami
melakukan perhitungan elastisitas sebelum dan
sesudah bulan April 2014 dan hasilnya sebesar
0,04, Kemudian pada bulan Juli 2015 setelah
RA biaya pengiriman kargo meningkat dari Rp
500 - Rp1.050, berdasarkan hasil perhitungan
yang kami lakukan, sebelum bulan Juli 2015
dan Agustus 2015 ditemukan nilai elastisitas
sebesar 0,62. Apakah hasil dari perhitungan
tersebut menunjukkan bahwa jasa dalam
pengiriman kargo ini adalah merupakan jasa
yang sifatnya elastis?
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Jawaban Jika perhitungan tersebut dilakukan sebelum
dan sesudah RA, maka tidak dapat dikatakan
elastis karena dalam konsep ekonomi sudah
membuat batasan dikatakan jika dibawah 1
maka tidak elastis. Namun, menurut saya
pada saat yang sama sebelum dan sesudah RA
terjadi peningkatan yang signifikan terhadap
elastisitas permintaan atas harga dari 0,04
menjadi 0,62, hal tersebut menjadi indikasi
bahwa dalam periode berikutnya akan memiliki
potensi besar untuk melewati angka 1.

24.3.30 Bahwa berikut data total produksi kargo (incoming

dan outgoing) internasional dan domestik; (dalam

satuan Kilogram/Kg)----------------------------------------

2013 2014 2015

Bulan

Total

Produksi Bulan

Total

Produksi Bulan

Total

Produksi

Januari 3.809.867 Januari 4.488.694 Januari 4.149.061

Februari 3.541.851 Februari 4.048.296 Februari 3.540.393

Maret 3.902.451 Maret 4.806.890 Maret 4.012.620

April 3.933.265 April 4.018.673 April 4.041.907

Mei 4.314.627 Mei 4.187.163 Mei 4.237.411

Juni 4.537.198 Juni 4.326.210 Juni 4.640.726

Juli 5.050.947 Juli 4.028.648 Juli 4.509.347

Agustus 3.372.376 Agustus 3.553.061 Agustus 4.497.975

September 4.264.950 September 4.132.324 September 4.811.441

Oktober 4.310.956 Oktober 4.143.468 Oktober 4.760.256

November 4.349.229 November 4.262.035 November 4.766.778

Desember 4.522.620 Desember 4.688.202 Desember 5.002.002

24.3.31 Bahwa perhitungan elastisitas tersebut

membuktikan konsumen tidak sensitive atau tidak
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terdapat pilihan lain terhadap perubahan harga

pengiriman kargo melalui pesawat udara karena

konsumen lebih mempertimbangkan faktor

kecepatan waktu pengiriman yang lebih efisien

dalam melakukan pengiriman; ----------------------------

24.3.32 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan

keterangan Ahli Sdr. Anhar Fauzan yang

merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas

Padjadjaran dalam Persidangan;--------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

7 Pertanyaan
Investigator

Jelaskan mengenai teori elastisitas.

Jawaban Elastisitas atau juga merupakan sensitifitas,
memunculkan pertanyaan senstifitas terhadap
apa. Sensitifitas tidak akan mencapai level sensitif
atau elastis, dimana dalam konsep ekonomi yang
disebut elastis adalah ketika nilai elastisitas
minimal 1, pada saat itu dapat dikatakan
elastisitas sempurna/perfectly elastic.

Perhitungannya adalah selisih permintaan relatif
terhadap selisih harga, sebelumnya telah saya
sampaikan bahwa dugaan kami elastisitas
tersebut tidak akan elastis karena tidak ada
pilihan dalam menyelenggarakan atau melakukan
proses pengiriman barang karena substitusi moda
lain tidak dapat meng-catch up atau mengejar
ketepatan dan kecepatan waktu dari pesawat
terbang. Sehingga waktu menjadi salah satu
indikator yang mempengaruhi mengapa
perusahaan yang membutuhkan layanan kargo
tetap memilih moda pesawat terbang.
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20 Pertanyaan
Investigator

(Menunjukkan Tabel Pendapatan Incoming dan
Outgoing)

Apakah berdasarkan forecast yang kami lakukan,
untuk forecast Agustus 2015 domestik
sebagaimana dalam table.
Jika dilihat secara keseluruhan untuk domestik
internasional terlihat yang besar untuk incoming.
Berdasarkan perhitungan sebagaimana dalam
tabel tersebut dapat menunjukkan adanya
peningkatan pendapatan yang signifikan yang
diperoleh APlog ketika ada perubahan di bulan
Juli 2015 sejak RA diberlakukan?

Jawaban Proses permodelan dibentuk dalam analisis atau
in sample forecasting data observasi yang kita
miliki datanya seperti apa dan akan kita
asumsikan untuk periode sebelumnya. Tidak ada
signifikan shock di periode yang akan datang pada
saat itu, apakah itu masih layak dilakukan
jawabannya sangat bisa karena siapa yang akan
tahu di masa yang kan datang, saya menilai apa
yang sudah Investigator lakukan yaitu dengan
mengambil nilai tertinggi yang menjadi batas
kenormalan dari pergerakan dari outgoing.
Tentunya kita juga menyampaikan bahwa ini
adalah nilai tertinggi normal dengan asumsi tidak
ada RA, karena periode yang Investigator observasi
pada saat belum ada RA.
Pada saat yang sama, pada Agustus 2015 memang
terjadi perbedaan, kapasitas saya hanya ingin
menyampaikan selisih kurang lebih 143 juta
tersebut yang perlu disampaikan kepada AP Log,
jadi selisih tersebut salah satunya merupakan
cerminan dari adanya RA, terlepas dari arah
terpengaruhnya, tetapi kalau saya coba menilai
dari apa yang mereka lakukan sebelumnya
elastisitas yang relatif turun,
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Jawaban maka dengan melihat nilai seperti itu orang makin
kedepan makin membutuhkan jasa angkutan kargo dan
seakan-akan tidak ada pilihan lain selain lewat pesawat
karena elastisitas sangat rendah, sangat logis sekali
bahwa yang lain tidak efesien, jadi memang adanya
peningkatan relatif terhadap nilai Juli sebelumnya
sudah cocok dengan melihat pergerakan dari nilai
aktual dari revenue APlog Agustus 2015 memang naik,
arah gerak estimasi Investigator sudah mengikuti gerak
aktual dari APlog.

24.3.33 Bahwa Pemilik Kargo yang melakukan

pengiriman/penerimaan kargo melalui pesawat

udara, akan menggunakan jasa perusahaan

Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) dalam

melakukan pengurusan pengiriman kargo maupun

pengambilan kargo yang dikirim ke bandara Sultan

Hasanuddin Makassar;’ ------------------------------------

24.3.34 Bahwa selain pemilik kargo (shipper), Perusahaan

Ekspedisi lain (sub agent) juga merupakan

konsumen atau pengguna jasa dari perusahaan

Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) di

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar;-----------------

24.3.35 Bahwa dalam melakukan penerimaan kargo dan

pengiriman kargo melalui pesawat, Perusahaan

Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) pasti

akan melalui terminal kargo dan akan

menggunakan jasa penyediaan fasilitas terminal

untuk pelayanan angkutan kargo dan pos yang

disediakan oleh Badan Usaha Bandar Udara yaitu

PT Angkasa Pura I yang dioperasikan oleh Operator

Terminal Kargo yaitu PT Angkasa Pura Logistik, dan
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akan menggunakan jasa Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos yang

dilakukan oleh Regulated Agent yaitu PT Angkasa

Pura Logistik;-------------------------------------------------

24.3.36 Bahwa secara geografis, tidak terdapat pilihan lain

bagi konsumen yang akan mengirimkan kargo

melalui pesawat udara didaerah kota Makassar dan

kabupaten/kota disekitarnya selain melalui

terminal kargo di Bandara Sultan Hasanuddin. Hal

tersebut dikarenakan tidak terdapat Bandara

komersial lainnya didaerah tersebut yang

memungkinkan; ---------------------------------------------

24.3.37 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan

keterangan Saksi Sdr. Katimin yang merupakan

Pimpinan Cabang PT Duta Fara Abadi dalam

persidangan;--------------------------------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

36. Pertanyaan
Investigator

Apakah selain SH ada bandara komersil yang dapat
digunakan untuk melakukan pengiriman barang?

Jawaban SH adalah bandara internasional yang menjadi
gerbang barang logistik dan internasional. Bandara
lain menurut saya tidak efisien baik dari letak dan
kemampuan bandara.

24.3.38 Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut, dapat

disimpulkan bahwa pasar bersangkutan dalam

perkara ini adalah jasa penyediaan fasilitas terminal

untuk pelayanan angkutan kargo dan pos, dan juga

jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan

kargo dan pos di Bandara Sultan Hasanuddin,

Makassar, Sulawesi Selatan. ------------------------------
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24.4 Analisis Dugaan Pelanggaran ----------------------------------------

24.4.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa

dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah

dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: ----------------

Pasal 17
Ayat 1

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
Ayat 2

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) apabila:

a) Barang dan atau jasa bersangkutan belum ada substitusinya; atau
b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai

lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

24.4.2 Bahwa pembuktian terhadap pelanggaran Pasal 17

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada

hakekatnya adalah pembuktian Posisi Monopoli dan

Praktek Monopoli; -------------------------------------------

24.4.3 Bahwa sebelum membuktikan adanya Praktek

Monopoli maka terlebih dahulu harus membuktikan

bahwa sebuah perusahaan memiliki Posisi

Monopoli. Hal ini sesuai dengan kalimat di ayat (2)

yang menyebutkan pelaku usaha patut diduga atau

dianggap melakukan penguasaan atas produksi

dan/atau pemasaran barang dan atau jasa. Kata

diduga dan dianggap juga mengimplikasikan bahwa
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meskipun perusahaan terbukti memiliki Posisi

Monopoli, perusahaan tersebut belum dapat

dipersalahkan telah melakukan pelanggaran Pasal

17;--------------------------------------------------------------

24.4.4 Bahwa dalam pembuktian adanya dugaan

pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, menggunakan pendekatan rule of

reason yang dapat dibagi kedalam beberapa tahap

yaitu: ----------------------------------------------------------

1. Pendefinisian pasar bersangkutan; ------------

2. Pembuktian adanya Posisi Monopoli di pasar

bersangkutan; -------------------------------------

3. Identifikasi Praktek Monopoli yang dilakukan

oleh pelaku usaha yang memiliki Posisi

Monopoli; -------------------------------------------

4. Identifikasi dan pembuktian dampak negatif

dan pihak yang terkena dampak dari Praktek

Monopoli tersebut. --------------------------------

24.4.5 Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai

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

24.4.5.1 Unsur Pelaku Usaha. --------------------------

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka

5 dalam Ketentuan Umum Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999,

pelaku usaha adalah: -----------------

“Setiap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan
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hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai
kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi”

2. Bahwa PT Angkasa Pura Logistik

merupakan Badan Usaha yang

berbentuk badan hukum dan

berusaha dalam wilayah hukum

negara Republik Indonesia yang

didirikan berdasarkan hukum

Indonesia dengan Akta Notaris

Nomor 1 tertanggal 6 Januari 2012

yang dibuat dihadapan Notaris

Nanda Fauziwan SH., MKn; (vide

C15) --------------------------------------

3. Bahwa berdasarkan penjabaran

tersebut unsur “pelaku usaha” telah

terpenuhi. -------------------------------

24.4.5.2 Penguasaan-------------------------------------

1. Bahwa yang dimaksudkan dengan

penguasaan adalah penguasaan

yang nyata atas suatu pasar

bersangkutan oleh satu atau lebih

pelaku usaha sehingga dapat

menentukan dan mengendalikan
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harga barang dan atau jasa di

pasar; ------------------------------------

2. Bahwa pasar bersangkutan dalam

perkara ini adalah jasa penyediaan

fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos, dan juga

jasa pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos di

Bandara Sultan Hasanuddin,

Makassar, Sulawesi Selatan

sebagaimana telah diuraikan diatas;

3. Bahwa Pasal 17 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari 2

(dua) ayat tentang pengaturan

monopoli, yaitu mengenai Posisi

Monopoli dan Praktek Monopoli

yang merupakan bentuk dari

penyalahgunaan Posisi Monopoli

(abuse of monopoly). Posisi Monopoli

yang dimaksudkan dalam Pasal 17

terdapat dalam ayat (2) yang

mendefinisikan 3 (tiga) bentuk dari

Posisi Monopoli, yaitu: ----------------

a. Barang dan/atau jasa yang

bersangkutan belum ada

substitusinya. Pendefinisian

Posisi Monopoli demikian

sesuai dengan definisi teoritis

sebelumnya bahwa monopoli
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adalah suatu kondisi dimana

perusahaan memproduksi/

menjual produk yang tidak

memiliki barang pengganti

terdekat. Tidak adanya barang

pengganti terdekat

menunjukkan bahwa produk

tersebut belum memiliki barang

substitusi; -------------------------

b. Mengakibatkan pelaku usaha

lain tidak dapat masuk ke

dalam persaingan usaha

barang dan/atau jasa yang

sama. Seperti telah disebutkan

sebelumnya, perusahaan yang

memiliki Posisi Monopoli akan

memiliki kekuatan monopoli.

Kekuatan monopoli ini tidak

hanya terbatas pada

kemampuannya menentukan

harga, tetapi juga memiliki

kemampuan untuk

mengurangi/meniadakan

tekanan persaingan.

Kemampuan ini diperoleh

karena perusahaan monopoli

dilindungi oleh sebuah

hambatan yang dapat

mencegah masuknya (entry
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barriers) perusahaan baru ke

dalam pasar. Dengan adanya

hambatan masuk ini,

perusahaan monopoli tidak

memiliki pesaing nyata dan

pesaing potensial; ----------------

c. Satu pelaku usaha atau satu

kelompok pelaku usaha

menguasai lebih dari 50% (lima

puluh persen) pangsa pasar

satu jenis barang atau jasa

tertentu. Pendefinisian cara

ketiga ini sering disebut dengan

istilah pendekatan struktur,

dimana posisi monopoli

didefinisikan berdasarkan

pangsa pasar yang dimiliki

sebuah perusahaan. Kekuatan

monopoli yang dimiliki oleh

sebuah perusahaan tidak harus

muncul karena perusahaan

merupakan satu-satunya

penjual di pasar, melainkan

dapat muncul apabila

perusahaan tersebut

merupakan perusahaan yang

dominan dipasar. Dengan

demikian berdasarkan cara

ketiga ini. Posisi Monopoli
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dapat diterjemahkan sebagai

posisi dominan.-------------------

4. Bahwa dalam teorinya, Monopoli

dapat terjadi dengan:

a. Monopoli yang terjadi karena

pelaku usaha memiliki

kemampuan teknis tertentu

seperti:

1) Pelaku usaha memiliki

kemampuan atau

pengetahuan khusus yang

memungkinkan

melakukan efisiensi dalam

berproduksi;

2) skala ekonomi, dimana

semakin besar skala

produksi maka biaya

marjinal semakin menurun

sehingga biaya produksi

per-unit (average cost)

makin rendah;

3) pelaku usaha memiliki

kemampuan kontrol

sumber faktor produksi,

baik berupa sumber daya

alam, sumber daya

manusia, maupun lokasi

produksi;
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b. Monopoli yang diperoleh

melalui peraturanperUndang-

Undangan, yaitu:

1) hak atas kekayaaan

intelektual;

2) hak usaha eksklusif, yaitu

hak yang diberikan oleh

Pemerintah kepada pelaku

usaha eksklusif, atau

dengan kata lain hak yang

diberikan oleh Pemerintah

kepada pelaku usaha

tertentu yang tidak

didapatkan oleh pelaku

usaha yang lain, misalnya

agen tunggal, importir

tunggal, pembeli tunggal.

Pada umumnya, hal ini

terkait dengan produksi

dan/atau pemasaran

barang dan/atau jasa yang

menguasai hajat hidup

orang banyak serta

cabang-cabang produksi

yang penting bagi negara,

asalkan diatur dalam

Undang-Undang dan

diselenggarakan oleh

BUMN atau
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badan/lembaga yang

dibentuk atau ditunjuk

oleh Pemerintah;

5. Bahwa kegiatan pengusahaan

bandar udara berdasarkan Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 2009

Tentang Penerbangan dibagi

menjadi dua jenis yang dirinci

sebagaimana berikut: -----------------

6. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Ahmad Syaugi Shahab yang

merupakan Aviation Marketing

Group Head of PT Angkasa Pura I

(Persero) dalam persidangan; --------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

8. Pertanyaan
Terlapor I

Apa yang Saudara ketahui terkait kegiatan
jasa kebandarudaraan dan jasa lain terkait
kebandarudaraan? Dimana letak perbedaan
diantara keduanya?
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Jawaban Dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1/2009
Pasal 232 dan Pasal 233 menyebutkan
bahwa terdapat jasa kebandarudaraan dan
jasa lain terkait kebandarudaraan. Jasa
kebandarudaraan itu adalah pengelolaan
terminal kargo, sedangkan jasa lain terkait
adalah penanganan atau membantu dalam
pengelolaan barang-barang. Jadi, istilahnya
jasa terminal hanya dimiliki oleh badan
usaha Bandar udara, sedangkan jasa terkait
dapat diselenggarakan oleh badan usaha
manapun yang mendapat izin usaha jasa
terkait.

7. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Agustono, S.Sos., M.MTr yang

merupakan Kepala Sub Direktorat

Penyelenggaraan dan Pelayanan

Bandar Udara, Direktorat Bandar

Udara Kementerian Perhubungan

dalam persidangan;--------------------

Pertanyaan/Ja
waban

Uraian

Pertanyaan
Majelis Komisi

Kaitan dengan logistik sebagaimana obyek
perkara a quo, ada standar khusus dalam hal
pelayanan dan keselamatan yang diberikan
untuk angkutan udara, bagaimana? Bisa tolong
dirincikan!
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Jawaban Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 1/2009
Pasal 232, di Bandar Udara itu ada 2 jenis jasa
di dalamnya, yaitu pelayanan jasa
kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait.
Pelayanan jasa kebandarudaraan ini
dilaksanakan oleh unit penyelenggara Bandar
udara dibawah Kementerian Perhubungan atau
badan usaha Bandar udara yang izinnya
dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Jasa
kebandarudaraan itu sendiri mempunyai fungsi
menyediakan fasilitas sebagaimana isi Pasalnya,
yaitu jasa pesawat udara, penumpang, barang,
dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau
pengembangan: a. fasilitas untuk kegiatan
pelayanan pendaratan, lepas landas manual,
parkir dan penyimpanan pesawat udara yang
kita kenal dengan airsite ada runway, taxi way,
apron, kemudian fasilitas terminal dan untuk
pelayanan terminal penumpang, kargo, dan pos,
yang dikenal sebagai terminal penumpang dan
terminal kargo.

8. Bahwa Pasal 233 ayat (1) huruf (a)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2009 telah memberikan hak ekslusif

kepada Badan Usaha Bandar Udara

setelah memperoleh ijin dari Menteri

Perhubungan untuk memberikan

pelayanan jasa kebandarudaraan

kepada pesawat udara, penumpang,

barang, dan pos di setiap bandara

di Indonesia; ----------------------------

9. Bahwa Pasal 1 ayat 43 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009

menyebutkan bahwa Badan Usaha

Bandar Udara adalah badan usaha
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milik negara, badan usaha milik

daerah, atau badan hukum

Indonesia berbentuk Perseroan

terbatas atau koperasi yang

kegiatan utamanya mengoperasikan

bandar udara untuk pelayanan

umum; ----------------------------------

10. Bahwa PT Angkasa Pura I (Persero)

merupakan Badan Usaha Bandar

Udara yang memperoleh ijin dari

Menteri Perhubungan untuk

memberikan pelayanan jasa

kebandaraudaraan di Bandara

Sultan Hasanuddin, Makassar,

Sulawesi Selatan yang diusahakan

secara komersial; (vide C4, C10) ----

11. Bahwa dalam melakukan

pengiriman kargo melalui pesawat

udara, Perusahaan Ekspedisi

Muatan Pesawat Udara (EMPU)

pasti akan melalui terminal kargo

dan akan menggunakan jasa

penyediaan fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan kargo dan pos

yang disediakan oleh Badan Usaha

Bandar Udara yaitu PT Angkasa

Pura I yang dioperasikan oleh

Operator Terminal Kargo yaitu PT

Angkasa Pura Logistik, dan akan
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menggunakan jasa pemeriksaan

dan pengendalian keamanan kargo

dan pos yang dilakukan oleh

Regulated Agent yaitu PT Angkasa

Pura Logistik;

12. Bahwa dalam mengelola atau

mengoperasikan terminal kargo

bandara Sultan Hasanuddin

Makasar, PT Angkasa Pura I

(Persero) melakukan kerjasama

pengelolaan terminal kargo dengan

menunjuk anak perusahaannya PT

Angkasa Pura Logistik sebagai

operator Terminal Kargo sejak 1

Februari 2012 – saat ini; (vide C4,

C10) --------------------------------------

13. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Katimin yang merupakan Pimpinan

Cabang PT Duta Fara Abadi dalam

persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

6. Pertanyaan
Investigator

Siapa pengelola terminal kargo di Bandara
Sultan Hasanuddin (selanjutnya disebut
SH)?
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Jawaban Yang menjadi kuasa usaha terminal kargo
di SH adalah AP. Untuk pengoperasian,
AP Logistik (selanjutnya disebut APlog)
adalah kuasa AP, pengelolaannya tidak
berdiri sendiri.  Kegiatan APlog yang
mungkin diperdebatkan oleh asosiasi
adalah kegiatan Regulated Agent
(selanjutnya disebut RA) yang saat ini
ditangani oleh APlog yang sebelumnya
adalah terminal kargo tanpa RA. Saya
setuju dengan adanya RA tetapi mungkin
pelaksanaan dilapangan perlu dilakukan
perubahan atau pelaksanaan tidak sesuai
dengan aturan RA.

14. Bahwa kerjasama pengelolaan

terminal kargo antara PT Angkasa

Pura I (Persero) dengan PT Angkasa

Pura Logistik dituangkan melalui

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan

Terminal Kargo Nomor

SP.6/HK.06.03/213/PD dan Nomor

02/APL-AP1/2013-DU tertanggal 18

Januari 2013; (vide C4, C10) --------

15. Bahwa PT Angkasa Pura Logistik

merupakan satu satunya

perusahaan yang berperan sebagai

Regulated Agent untuk melakukan

pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos di

Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar; ------------------------------
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16. Bahwa PT Angkasa Pura Logistik

telah mendapatkan izin operasional

sebagai Regulated Agent dari

Direktorat Kemananan

Penerbangan, Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara, Kementerian

Perhubungan melalui Surat Ijin

Operasional Regulated Agent Nomor

004/PKKP.DKP/II/2015 dan

berlaku efektif sejak diterbitkan

pada tanggal 25 Maret 2015; --------

17. Bahwa PT Angkasa Pura Logistik

cabang Makassar beroperasi sebagai

Regulated Agent di Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin

pada tanggal 20 Juli 2015, tetapi

sebelumnya telah melakukan

shadow operation/uji coba

operasional Regulated Agent yang

dimulai sejak tanggal 1 April 2015 –

19 Juli 2015; ---------------------------

18. Bahwa dengan demikian, PT

Angkasa Pura Logistik merupakan

pelaku usaha tunggal yang

mendapatkan hak ekslusif untuk

melakukan jasa penyediaan fasilitas

terminal untuk pelayanan angkutan

kargo dan pos di Bandara Sultan

Hasanuddin Makasar Sulawesi
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Selatan dan merupakan Regulated

Agent satu satunya di Bandara

Sultan Hasanuddin Makasar

Sulawesi Selatan. Oleh karena itu

dapat disimpulkan PT Angkasa Pura

Logistik menguasai 100% jasa

penyediaan fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan kargo dan pos

serta jasa pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan

pos di Bandara Sultan Hasanuddin

Makasar Sulawesi Selatan;-----------

19. Bahwa berdasarkan penjabaran

sebagaimana diuraikan diatas,

unsur “penguasaan” telah

terpenuhi. -------------------------------

24.4.5.3 Barang dan atau Jasa. -----------------------

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka

17 dalam Ketentuan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999, Jasa adalah setiap layanan

yang berbentuk pekerjaan atau

prestasi yang diperdagangkan

dalam masyarakat untuk

dimanfaatkan oleh konsumen atau

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

2. Bahwa berdasarkan penjabaran

analisa pasar bersangkutan

sebagaimana telah diuraikan diatas,
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objek dalam perkara ini adalah jasa

fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo & pos serta jasa

pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo & pos;---------------

3. Bahwa frase unsur Pasal 1 ayat 17

Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 mengenai barang dan atau

jasa bersifat kumulatif maupun

alternatif, yang berarti unsur

barang dan jasa harus kedua

duanya terpenuhi atau cukup salah

satunya saja, barang atau jasa yang

terpenuhi; -------------------------------

4. Bahwa dengan mengacu sifat unsur

alternatif maka unsur “barang dan

atau jasa” telah terpenuhi. -----------

24.4.5.4 Praktek Monopoli ------------------------------

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2

dalam Ketentuan Umum Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999,

Praktek monopoli adalah

pemusatan kekuatan ekonomi oleh

satu atau lebih pelaku usaha yang

mengakibatkan dikuasainya

produksi dan/atau pemasaran atas

barang dan/atau jasa tertentu

sehingga menimbulkan persaingan
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usaha tidak sehat dan dapat

merugikan kepentingan umum; -----

1. Bahwa secara teoritis,

penyalahgunaan Posisi Monopoli

merupakan perilaku (conduct) yang

didalamnya mengandung unsur: (i)

pencegahan, pembatasan, dan

penurunan persaingan, dan (ii)

eksploitasi; ------------------------------

2. Bahwa unsur pencegahan,

pembatasan, dan penurunan

persaingan adalah upaya

perusahaan monopoli untuk

mengurangi atau meniadakan

tekanan persaingan. Perilaku ini

pada dasarnya adalah perilaku

eksklusif (exclusive conduct),

dimana perusahaan monopoli

melakukan strategi untuk mengusir

pesaing nyata (existing competitor)

keluar dari pasar atau mencegah

masuknya pesaing potensial masuk

ke dalam pasar; ------------------------

3. Bahwa dengan hilangnya tekanan

persaingan di pasar, maka

perusahaan monopoli dapat

mengeksploitasi mitra transaksi

untuk meningkatkan

keuntungannya, terutama



- 292 -

S A L I N A N

eksploitasi yang dilakukan terhadap

konsumen. Perilaku

penyalahgunaan posisi monopoli

dalam bentuk eksploitasi konsumen

umumnya dilakukan dengan cara

menerapkan harga jual yang tinggi,

melalui pembatasan jumlah

produksi atau melalui penurunan

kualitas/pelayanan barang atau

jasa yang dipasok; ---------------------

4. Bahwa PT Angkasa Pura Logistik

saat ini berperan sebagai Operator

Terminal Kargo (Warehousing) dan

juga berperan sebagai Regulated

Agent di Bandara Sultan

Hasanuddin Makasar; (vide C4,

C10, C17)--------------------------------

5. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Sariati Silele yang merupakan

Penaggungjawab PT Ritra Cargo

dalam Persidangan;--------------------

2. Pertanyaan
Investigator

Sebelum diberlakukannya RA, apakah
Ibu tahu sebagai operator terminal kargo
di bandara siapa?

Jawaban PT Angkasa Pura Logistik.

6. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Rudolf
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Andrianto Reich selaku Sekretariat

Asperindo DPW Sulawesi Selatan; --

36. Pertanyaan
Investigator

Kalau di lini I siapa operatornya?

Jawaban Terminal Kargo.
37. Pertanyaan

Investigator
Maksudnya Angkasa Pura Logistik?

Jawaban Iya.

7. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Muhammad Satir yang merupakan

Pimpinan Cabang PT Royal Express

dalam Persidangan;--------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

31. Pertanyaan
Investigator

Siapa RA di Bandara Sultan Hasanuddin?

Jawaban Angkasa Pura Logistik.
32. Pertanyaan

Investigator
Siapa operator terminal kargo di Bandara
Sultan Hasanuddin?

Jawaban Angkasa Pura Logistik.

8. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Syafruddin yang merupakan

Direktur PT Celebes Angkasa

Samudra dalam Persidangan; -------

No Pertanyaan/

Jawaban

Uraian

23. Pertanyaan
Investigator

Siapa yag mengelola WH?
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Jawaban APlog, sejak bandara lama sudah dikelola
APlog.

9. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Katimin yang merupakan Pimpinan

Cabang PT Duta Fara Abadi dalam

persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

6. Pertanyaan
Investigator

Siapa pengelola terminal kargo di
Bandara Sultan Hasanuddin (selanjutnya
disebut SH)?

Jawaban Yang menjadi kuasa usaha terminal
kargo di SH adalah AP. Untuk
pengoperasian, AP Logistik
(selanjutnya disebut APlog) adalah
kuasa AP, pengelolaannya tidak berdiri
sendiri. Kegiatan APlog yang mungkin
diperdebatkan oleh asosiasi adalah
kegiatan Regulated Agent (selanjutnya
disebut RA) yang saat ini ditangani oleh
APlog yang sebelumnya adalah terminal
kargo tanpa RA. Saya setuju dengan
adanya RA tetapi mungkin pelaksanaan
dilapangan perlu dilakukan perubahan
atau pelaksanaan tidak sesuai dengan
aturan RA.

10. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Mursalim yang merupakan General

Manager PT Agung Panca Mulia

Cargo dalam Persidangan;------------
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No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

32 Pertanyaan
Investigator

Setelah diberlakukan RA, siapa operator
pengelolanya?

Jawaban AP Logistik, yang sebelumnya pengelola
terminal hanya satu kali. Sebelum ada RA,
tetap AP Logistik tetapi terminal kargo.
Setelah ada RA keluar, pengelolanya untuk
yang di luar dan di dalam tetap AP Logistik
terbukti dari BTB yang kami terima.

11. Bahwa setiap penerimaan kargo dan

pengiriman kargo melalui pesawat

di Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin Makasar, Pengguna

Jasa Terminal kargo (Perusahaan

Ekspedisi Muatan Pesawat Udara

dan Shipper/Pengirim Barang) akan

menggunakan jasa penyediaan

fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos, dan juga

akan menggunakan jasa

pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos yang

disediakan oleh PT Angkasa Pura

Logistik; ---------------------------------

12. Bahwa aktivitas jasa penyediaan

fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos terdiri dari

dua kegiatan yaitu pelayanan untuk

kargo outgoing dan kargo incoming;-
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13. Bahwa kargo outgoing merupakan

kargo yang akan dikirim dari

Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar, sedangkan untuk kargo

incoming merupakan kargo yang

diterima atau datang ke Bandara

Sultan Hasanuddin Makassar; ------

14. Bahwa untuk kargo outgoing dan

kargo incoming dibedakan lagi

berdasarkan tujuan/asal kargo

tersebut yaitu domestik maupun

internasional; --------------------------

15. Bahwa proses penerimaan kargo

(incoming) sebelum Regulated Agent

diterapkan di Bandar Udara Sultan

Hasanuddin Makasar adalah

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

a) Breakdown Process yaitu

petugas menerima dokumen

pengangkutan, melakukan

checklist kargo tiba secara

bersama-sama pihak airlines,

memeriksa pihak kargo tiba,

membuat berita acara kargo

rusak atau lost label;

b) Storage yaitu memastikan

kargo sesuai dengan

tempatnya, dan melakukan

penanganan khusus;
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c) Acceptance Proccess yaitu

melakukan input data kargo

tiba berdasarkan hasil

verifikasi checklist dan

manifest (SMU);

d) Pembayaran PJKP2U yaitu

mengurus nota pengantar,

tanda terima barang, dan

kwitansi pembayaran;

e) Delivery or Cargo Release yaitu

mengeluarkan dan

menyerahkan kargo kepada

pihak penerima.

16. Bahwa terkait alur proses

penerimaan kargo dan pos

(incoming) sebelum Regulated Agent

diterapkan di Terminal Kargo

Bandara Sultan Hasanuddin adalah

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

a) Setelah kargo diturunkan dari

pesawat kemudian kargo

diangkut ke Lini I untuk

dilakukan pemilahan terhadap

kargo tersebut dan dibuat

berita acara, kemudian

dilakukan pengecekan

dokumen dengan ketersesuaian

isi dan dilakukan pengecekan

kondisi dari packing kargo;
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b) Ketika terdapat kerusakan

pada packing kargo maka akan

dilakukan penimbangan

kembali;

c) Selanjutnya kargo

didistribusikan ke lini II untuk

diserahterimakan ke

perusahaan EMPU yang

menerima kargo tersebut.

17. Bahwa proses pengiriman kargo

(outgoing) sebelum Regulated Agent

diterapkan di Bandar Udara Sultan

Hasanuddin Makasar adalah

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

a) Unloading Process yaitu

pengawasan bongkar barang,

mengatur antrian truck,

menyiapkan tenaga porter,

mengawasi proses bongkar

shipment;

b) Acceptance Process yaitu

pemeriksaan kelayakan

packing, memeriksa marking

dan label, memastikan jumlah

koli sesuai dengan Surat

Muatan Udara (SMU),

menginput data kargo dan

menimbang barang;
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c) X-ray Process yaitu memeriksa

barang lewat X-ray, memasang

label security, memeriksa

barang yang tidak memenuhi

syarat;

d) Pembayaran PJKP2U yaitu

melakukan pembayaran

timbangan kargo untuk

dilakukan pengiriman,

meminta bukti timbangan

barang;

e) Built up or Cargo Release yaitu

Melakukan pemeriksaan

barang yang akan dikirim,

menyiapkan porter, membuat

checklist kargo sekaligus

formulir serah terima kargo dan

siap dikirim.

18. Bahwa terkait alur proses

pengiriman kargo dan pos (outgoing)

sebelum Regulated Agent diterapkan

di Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin adalah sebagai berikut:

a) Pada lini II, Perusahaan EMPU

melakukan penimbangan dan

mengeluarkan dokumen

Pernyataan Tentang Isi (PTI)

dan/atau Statement Dangerous

Goods terhadap kargo yang
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dikirimkan oleh

Shipper/Forwarder (Sub Agent);

b) Selanjutnya kargo dipindahkan

ke Lini I dan diserahkan

kepada Operator Terminal

untuk dilakukan penimbangan

kargo dan dilakukan

pengecekan terhadap

kelengkapan dokumen;

c) Kemudian kargo tersebut

dilakukan pengecekan dengan

menggunakan x-ray;

d) Selanjutnya dilakukan

pemeriksaan kesesuaian

dokumen kargo dengan isi dari

kargo tersebut;

e) Setelah dinyatakan sesuai,

maka kargo tersebut diberikan

labeling;

f) Setelah dilabeling, kargo

dipindahkan (trucking) ke

warehousing/tempat

penyimpanan kargo yang

merupakan tempat

penampungan sementara,

kemudian dilakukan pemilahan

kargo menurut tujuan dan

maskapai sebelum kargo

dinaikan ke pesawat udara.
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19. Bahwa berikut merupakan gambar

alur proses pengiriman kargo dan

pos (outgoing) sebelum diberlakukan

Regulated Agent di Bandara Sultan

Hasanuddin Makasar;-----------------

20. Bahwa sebelum diberlakukannya

Regulated Agent, pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan

pos untuk outgoing juga telah

dilakukan dan melekat dengan jasa

penyediaan fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan kargo dan pos

yang dilakukan oleh PT Angkasa

Pura Logistik di Terminal Kargo

(Warehousing);--------------------------

21. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Sugondo selaku
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Kepala Cabang PT Kerta Gaya

Pusaka; ----------------------------------

20 Pertanyaan
Investigator

Jelaskan bagaimana proses
pengiriman yang Saksi lakukan
sebelum adanya RA?

Jawaban Sebelum adanya RA untuk outgoing,
sepengetahuan saya barang masuk
kemudian ditimbang kemudian x-
ray, lalu dipisahkan sesuai dengan
tujuan masing-masing. Dari x-ray
ditempeli security check.
Setelah RA, di x-ray. Fungsi
penimbangan lama seharusnya tidak
perlu lagi.

22. Bahwa kegiatan pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan

pos outgoing di Terminal Kargo

sebelum diberlakukan Regulated

Agent dapat diidentifikasikan

dengan adanya kegiatan Acceptance

Process yaitu pemeriksaan

kelayakan packing, memeriksa

marking dan label, memastikan

jumlah koli sesuai dengan Surat

Muatan Udara (SMU), menginput

data kargo dan menimbang barang

dan X-ray Process yaitu memeriksa

barang lewat X-ray, memasang label

security, memeriksa barang yang

tidak memenuhi syarat; --------------
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23. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Udik Novianto

dan Dudi Nopiadi Perwakilan

Direktorat Keamanan Penerbangan

Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara; -----------------------------------

19. Pertanyaan
Investigator

Apakah ada persayaratan terkait
peralatan yang khusus diatur dalam PM
153/2015?

Jawaban Persyaratan yang harus dimiliki terkait
teknis yaitu memiliki personil yang dibagi
menjadi beberapa jenjang yang mampu
menangani barang berbahaya dan
memiliki lisensi yang bersertifikasi,
memiliki personil dibidang manajemen
untuk mengelola administrasi.
Untuk peralatan harus memiliki sarana
prasarana, peralatan pengendalian untuk
pemeriksaan dan keamanan kargo antara
lain memiliki mesin x-ray, mesin
pendeteksi bahan peledak (explosive
detector) terpisah dari x-ray, kaca detector
untuk memeriksa kendaraan, pagar
pembatas sebagai perlindungan
keamanan dan sebagai pemisah antara
daerah umum dan daerah terbatas,
kamera CCTV untuk alat bantu
pemantauan, memiliki label dan segel
kendaraan yang telah aman setelah
diperiksa.
Lahan yang harus ada sebesar 500m²,
karena kegiatan kargo memerlukan space
yang lumayan besar.

34. Pertanyaan
Investigator

Berdasarkan pengetahuan Ahli, apa
perbedaan handling kargo sebelum dan
sesudah adanya RA?
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Jawaban Sebelum ada RA, penanganan kargo
dilakukan oleh WH, diterima diperiksa
melalui x-ray kemudian disiapkan
sebelum diangkut ke pesawat.
Latar belakang secara umum awalnya
kami melihat di Soetta, saat itu kargo
sangat banyak sekali dimana jumlah
kargo yang masuk dengan fasilitas dan
orang yang memeriksa tidak memadai
sehingga pemeriksaan menjadi tidak
maksimal. Kargo akhirmya ditumpuk dan
tidak dapat dilihat apa isinya,
berdasarkan kejadian tersebut kami
akhirnya melakukan penataan dengan
melakukan  pemeriksaan terpisah dan
dibuatlah RA. Pemeriksaan harus diluar
sehingga pada saat masuk WH kondisinya
sudah steril dan aman.

24. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala

Sub Direktorat Standarisasi,

Direktorat Keamanan Penerbangan,

Kementerian Perhubungan dalam

Persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

17 Pertanyaan
Investigator

Jelaskan alur barang masuk ke bandara sampai
ke pesawat?
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Jawaban Sebelum menggunakan RA, shipper datang
ke gudang membawa dokumen, SMU,
pemberitahuan tentang isi khusus mengenai
security declaration dimana isinya harus
sama dengan kirimannya tetapi banyak yang
dimanipulasi.
Setelah itu, barang dan kemasan diserahkan
kepada airline, biasanya airline ada yang
menerima secara langsung tetapi ada juga
yang menyerahkan tanggungjawab
acceptance ke WH, setelah diterima di WH
barang ditimbang dan diperiksa dengan x-ray
kemudian dimasukkan ke pesawat.

25. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Sahir

yang merupakan Staf PT Scargo

Indonesia dalam persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

17 Pertanyaan
Investigator

Bisa Bapak jelaskan mengenai alur atau
kegiatan di dalam bandara yang Bapak
ketahui?!

Jawaban Awal mula saya bekerja di PT Scargo
Indonesia, sebelum kirim barang kami
cek barangnya apakah layak dikirim
atau tidak, kalau layak kami meminta
SMU ke airlines kemudian kami
timbang per kg berapa berat
barangnya, setelah dtimbang barang
masuk ke mesin x-ray.

21 Pertanyaan
Investigator

Setelah ditimbang dan di x-ray oleh
pihak AP logistik, selanjutnya
bagaimana?

Jawaban Barang kemudian dibawa ke gudang,
kemudian diangkut ke pesawat.
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26. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Muhammad Satir yang merupakan

Pimpinan Cabang PT Royal Express

dalam Persidangan;--------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

38. Pertanyaan
Investigator

Bapak sampaikan sebelumnya bahwa AP
Logistik sudah ada sebelum menjadi RA,
apakah Bapak mengetahui pekerjaan apa
saja yang dilakukan AP Logistik pada saat
itu?

Jawaban Warehousing. Setelah itu berganti nama
menjadi AP Logistik.

146 Pertanyaan
Majelis
Komisi

Siapa yang melakukan x-ray pada saat itu?

Jawaban Warehousing saat itu sebelum ada RA.
40. Pertanyaan

Investigator
Apakah melewati proses x-ray?

Jawaban Ya, tapi belum ada namanya RA saat
itu dan hanya untuk pemeriksaan
keamanan.

27. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Mursalim yang merupakan General

Manager PT Agung Panca Mulia

Cargo dalam Persidangan;--------------
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No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

52. Pertanyaan
Investigator

Sebelum ada RA, saat biaya Rp.400,
penanganan teknisnya seperti apa mulai
dari barang datang di warehousing?

Jawaban Ketika kami sudah serahkan barang
dilakukan pemeriksaan penimbangan
dan pemeriksaan x-ray, pemeriksaan
dokumen, setelah barang sudah clear
maka diatur di gerobak untuk diambil
oleh groundhandling. Disitu sudah
harus ada serah terima antara petugas
warehousing dengan petugas
groundhandling dari airlines.

30. Pertanyaan
Investigator

Untuk pengelola Terminal Kargo
sekarang?

Jawaban Tadinya SBU berdiri sendiri, sekarang
dengan aturan diberlakukannya RA,
dibentuk lagi Angkasa Pura Logistik (AP
Log). Tetapi jelas masih itu juga,
perubahan dari SBU menjadi AP Logistik.

28. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Katimin yang merupakan Pimpinan

Cabang PT Duta Fara Abadi dalam

persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

8. Pertanyaan
Investigator

Sebelum ada RA, bagaimana proses
yang harus dilalui sampai barang
terkirim?
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Jawaban Semua jasa pengiriman sama. Kami
sama dengan kantor pos, kami terima
barang dari shipper, kami lakukan
pemeriksaan isi barang dan selanjutnya
karena kami berbisnis dibidang udara
pasti melewati AP. Dalam penerbangan
ada aturan safety penerbangan
sehingga muncul RA, dulu hanya ada
x-ray saja namun karena satu dan
lain hal dibuat RA dan kami harus
melalui itu, kami mengirim melalui
AP SH karena satu-satunyanya
logistik adalah APlog.

108 Pertanyaan
Majelis
Komisi

Apa kegiatan WH sebelumnya?

Jawaban Menimbang, melakukan x-ray,
melakukan analisa apakah barang
sudah siap diangkut. Yang melakukan
adalah AP.

29. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Ahmad Syaugi Shahab yang

merupakan Aviation Marketing

Group Head of PT Angkasa Pura I

(Persero) dalam persidangan; --------

No Pertanyaan/

Jawaban

Uraian

59. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Kalau PJKP2U bentuk jasanya apa yang
dapat dinikmati pengguna jasa?

Jawaban Pelayanan di terminal kargo yaitu jasa x-
ray, timbangan/timbang barang, verifikasi
data, TPS untuk Internasional.
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60. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Apakah itu terkait jasa kebandarudaraan
atau jasa terkait?

Jawaban Jasa kebandarudaraan.

30. Bahwa hal tersebut diperkuat

dengan dokumen surat SBU

Terminal Kargo PT Angkasa Pura I

Nomor

AP.I.218/KB.05/2010/GMTC-D

perihal laporan pelaksanaan operasi

boyong Terminal Kargo Bandara

Sultan Hasanuddin kepada Direktur

Utama PT Angkasa Pura I (Persero)

tertanggal 20 April 2010 yang

menyebutkan bahwa: (vide C8) ------

“Menyadari bahwa kepindahan ini
tidak sendiri dan arus barang
incoming dan outcgoing yang melalui
bandara tetap lancar, maka
bersama sama para airline dan para
EMPU kami terus melakukan
koordinasi teknis agar aspek
keselamatan dan keamanan
penerbangan serta pelayanan kargo
tidak terganggu.....”

31. Bahwa hal tersebut diperkuat

dengan dokumen risalah rapat

sosialisasi tarif Regulated Agent PT

Angkasa Pura Logistik pada Senin/2

September 2013 yang meyebutkan

bahwa: (vide C19) ----------------------
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“Segala proses pengiriman barang di
Terminal Kargo selama ini sudah
berjalan dengan baik tanpa adanya
RA (garuda)”

32. Bahwa dokumen yang disebutkan

diatas merupakan dokumen yang

diterbitkan sebelum

diberlakukannya Regulated Agent

dimana tampak jelas bahwa

Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo dan Pos juga telah

dilakukan dan melekat dengan jasa

penyediaan fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan kargo dan pos;

33. Bahwa berikut merupakan gambar

alur proses pengiriman kargo dan

pos (outgoing) setelah Regulated

Agent diberlakukan di Bandara

Sultan Hasanuddin Makasar;--------
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34. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Katimin yang merupakan Pimpinan

Cabang PT Duta Fara Abadi dalam

persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

55. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Bagaimana proses yang dilakukan saat
ini?

Jawaban Diawali melalui proses di RA, WH,
kemudian baru masuk pesawat.

111 Pertanyaan
Majelis
Komisi

Dari sisi rangkaian cerita yang Saksi
sampaikan, prosesnya adalah dari
shipper, EMPU, WH, kemudian RA,
bagaimana dengan saat ini?

Jawaban Saat ini EMPU, RA ke WH.

35. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Muhammad Satir yang merupakan

Pimpinan Cabang PT Royal Express

dalam Persidangan;--------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

156 Pertanyaan
Majelis
Komisi

Untuk masa sekarang setelah ada RA.
Setelah masuk di Bandara, dapat SMU,
apa selanjutnya?

Jawaban Sekarang masuk RA dulu, baru masuk
lewat gudang untuk ditarik dan siap
diberangkatkan.
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36. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Sahir

yang merupakan Staf PT Scargo

Indonesia dalam persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

36. Pertanyaan
Investigator

Ketika barang sudah lewat di RA,
kemudian prosesnya barang kemana
lagi?

Jawaban Barang dimasukkan ke WH.

37. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Syafruddin yang merupakan

Direktur PT Celebes Angkasa

Samudra dalam Persidangan; -------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

5. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Jelaskan proses pengiriman barang di
CAS untuk domestic.
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Jawaban Kami terima orderan dari customer,
untuk barangnya kami informasikan ke
bagian operasional CAS di Bandara
kemudian dilakukan penjemputan, jika
dalam bentuk komoditi maka dibuatkan
dokumen karantina terlebih dahulu.
Setelah barang dijemput kemudian
dilakukan penimbangan di RA, setelah
penimbangan kami dapat dokumen SMU,
bukti yang kami dapatkan dari RA adalah
kuitansi pembayaran.
Setelah RA dimasukkan ke WH, bukti
yang kami dapatkan adalah kuitansi WH.

38. Bahwa setelah diberlakukan

Regulated Agent di Bandara Sultan

Hasanuddin Makasar, kegiatan

pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos di

Bandara Sultan Hasanuddin

Makasar yang dilakukan Regulated

Agent pada prinsipnya merupakan

kegiatan pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan

pos yang sebelumnya telah

dilakukan oleh PT Angkasa Pura

Logistik yang telah termasuk dalam

kegiatan jasa penyediaan fasilitas

terminal untuk pelayanan kargo

dan pos di Terminal Kargo

(Warehousing) yaitu Acceptance

Process dan X-ray Process yang
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terdiri dari aktivitas melakukan

Pemeriksaan Dokumen seperti

Dokumen Pembertahuan Tentang

Isi (PTI) dan Dokumen Dangerous

Good (DG), Penimbangan Kargo,

Pengecekan dengan X-ray,

Pengecekan kesesuaian kargo

dengan dokumen, Labeling,

Penerbitan sertifikat jaminan

Regulated Agent, Trucking,

Pemilahan Kargo berdasarkan

maskapai dan tujuan kargo sebelum

dinaikan ke pesawat udara; (vide

C21, C22)--------------------------------

39. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Mursalim yang merupakan General

Manager PT Agung Panca Mulia

Cargo dalam Persidangan;------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

10. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Kemudian barang masuk ke RA,
pemeriksaan apa yang dilakukan di
dalam RA?

Jawaban Pemeriksaan x-ray, kemudian
penimbangan, pencocokan antara
dokumen dengan fisik barang, kemudian
mereka prepare untuk serah terima ke
airlines.

53. Pertanyaan
Investigator

Artinya kegiatan yang sekarang bernama
RA, dulu dilaksanakan di gudang?
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Jawaban Benar.

40. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Katimin yang merupakan Pimpinan

Cabang PT Duta Fara Abadi dalam

persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

112. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Setelah bulan Juni apa kegiatan yang
dilakukan RA?

Jawaban Melakukan penimbangan dan x-ray.

41. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Muhammad Satir yang merupakan

Pimpinan Cabang PT Royal Express

dalam Persidangan;--------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

42. Pertanyaan
Investigator

Dari sisi kegiatannya, apakah sama
kegiatan AP Logistik sebelum menjadi
RA yang Bapak sebutkan tadi dengan
AP Logistik yang sekarang menjadi RA?

Jawaban Sama, hanya yang membedakan adalah
biayanya.

195 Pertanyaan
Majelis Komisi

Pada 2010-2014 saat belum ada RA,
waktu masih pakai sistem lama
(warehouse), barang dibawa, di
timbang, masuk x-ray, di beri label.
Artinya pada saat pengurusan, apakah
sama antara sebelum dan sesudah RA
prosesnya?
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Jawaban Sama, pada saat di timbang, masuk x-
ray.

196 Pertanyaan
Majelis Komisi

Apa saja proses yang sama?

Jawaban Hal-hal yang dilakukan masih sama,
namun administrasi saja yang berbeda
karena pembayaran kuitansi jadi
double.

42. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Honest Rawung yang merupakan

Staf Lapangan PT Bawakaraeng

Makmur  dalam persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

29. Pertanyaan
Investigator

Apa yang dilakukan oleh RA
selanjutnya?

Jawaban Barang di x-ray dan ditimbang.
31. Pertanyaan

Investigator
Setelah di RA masuk ke WH, apa yang
dilakukan didalamnya?

Jawaban WH hanya ditimbang dan dipilah-pilah
untuk masuk ke pesawat, kemudian
dikeluarkan bukti kuitansi.

43. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Sahir

yang merupakan Staf PT Scargo

Indonesia dalam persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

29. Pertanyaan
Investigator

Apa saja kegiatan di RA yang Bapak
tahu?
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Jawaban Di RA ada dua kali penimbangan,
namun sekarang di WH tidak ada
timbangan.

30. Pertanyaan
Investigator

Sebagai staf lapangan dan awal ketika
diberlakukannya RA, apakah Bapak
tahu atau melihat langsung ada
timbangan di WH?

Jawaban Kalau dulu ada, sekarang di WH tidak
ada.

65. Pertanyaan
Majelis Komisi

Kalau sekarang bagaimana?

Jawaban Hanya satu kali penimbangan di RA
saja.

66. Pertanyaan
Majelis Komisi

Apakah Bapak melihat jelas kegiatan
disana?

Jawaban Iya, karena yang menghalangi hanya
pembatas pagar.

44. Bahwa kegiatan pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan

pos yang dilakukan Regulated Agent

hanya dilakukan untuk kargo

outgoing dan tidak dilakukan untuk

kargo incoming karena sebelumnya

telah dilakukan di bandara asal

kargo; -----------------------------------

45. Bahwa setelah ada Regulated Agent

yang bertugas untuk melakukan

pemeriksaan keamanan kargo,

kegiatan di terminal kargo

(warehousing) terutama untuk

kegiatan pemeriksaan keamanan

kargo ditiadakan dan dipindakan ke
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Regulated Agent dan warehousing

hanya untuk tempat penampungan

sementara kargo sebelum

dimasukan ke pesawat dan juga

tempat untuk proses pilah-pilah

barang berdasarkan airlines dan

tempat tujuannya; ---------------------

46. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Udik Novianto

dan Dudi Nopiadi Perwakilan

Direktorat Keamanan Penerbangan

Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara; -----------------------------------

35. Pertanyaan
Investigator

Setelah ada RA, apakah masih
dilakukan fungsi kemanan seperti x-
ray di WH?

Jawaban Semua kiriman kargo diperiksa di RA,
pada saat di WH tidak ada lagi
pemeriksaan keamanan. WH hanya
sebatas penyimpanan dilokasi yang
steril dan aman.

47. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala

Sub Direktorat Standarisasi,

Direktorat Keamanan Penerbangan,

Kementerian Perhubungan dalam

Persidangan; ----------------------------
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No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

55 Pertanyaan
Investigator

Menurut Saksi yang kami periksa
sebelumnya menyatakan bahwa
timbangan sudah tidak ada di WH tetapi
masih dikenakan tarif timbang sebesar
Rp 500 meskipun kegiatan timbang
sudah tidak ada di WH, apakah tidak ada
pertimbangan dari Kemenhub terkait tarif
tersebut paling tidak mengurangi tarif
WH karena komponen pekerjaan di WH
sudah berkurang setelah ada RA?

Jawaban Sudah diatur dalam PM 153 yang harus
dipatuhi, selain itu kami juga
menyampaikan surat yang sifatnya
penegasan bahwa ketika sudah ada RA
maka kewenangan pemeriksaan
dipindahkan dari WH ke RA.
Ketika sudah tidak ada pemeriksaan di
WH maka tidak diperbolehkan
dikenakan/dipungut tarif lagi.

54 Pertanyaan
Investigator

Kami ingin memastikan bahwa item atau
pekerjaan dalam WH sebelumnya adalah
portering, timbang, dan pemeriksaan.
Kemudian setelah ada RA komponen yang
ditarik timbang dan pemeriksaan?

Jawaban Yang pasti ditarik adalah pemeriksaan atau
x-ray.

48. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Honest Rawung yang merupakan

Staf Lapangan PT Bawakaraeng

Makmur  dalam persidangan; -------
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No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

29. Pertanyaan
Investigator

Apa yang dilakukan oleh RA
selanjutnya?

Jawaban Barang di x-ray dan ditimbang.
31. Pertanyaan

Investigator
Setelah di RA masuk ke WH, apa yang
dilakukan didalamnya?

Jawaban WH hanya ditimbang dan dipilah-pilah
untuk masuk ke pesawat, kemudian
dikeluarkan bukti kuitansi.

49. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Mursalim yang merupakan General

Manager PT Agung Panca Mulia

Cargo dalam Persidangan;--------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

51. Pertanyaan
Investigator

Bagaimana pendapat Bapak terhadap
biaya Rp.500 dengan sebagian
komponen pekerjaan keamanan yang
sudah tidak ada lagi karena dikerjakan
RA?

Jawaban Bukan hanya sebagian, menurut saya
sudah secara keseluruhan pindah ke
RA, di terminal hanya lewat saja.
Kunci dari pekerjaan pemeriksaan
barang, adalah apabila barang sudah
aman. Teknis kedalam jadi
tanggungjawab ground handling
dengan RA.
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Jawaban Fungsi ground handling sendiri sebagai
perwakilan pihak airlines yang
ditugaskan untuk mengatur barang-
barang dari pengirim melalui RA.
Antara ground handling dengan RA
juga ada kontrak kerjasama.

Pertanyaan
Investigator

Apa yang dibahas pada pertemuan itu
terkait pelaksanaan RA?

Jawaban Saat sosialisasi hanya disampaikan
akan diberlakukan RA, sesuai aturan
yang ada. Kegiatan yang dilakukan
adalah pemeriksaan barang, mulai dari
proses pengecekan, penimbangan,
pemeriksaan dokumen. Apa yang
dikerjakan di terminal dipindahkan
ke RA. Karena itu kami pertanyakan,
jika pekerjaan yang didalam sudah
dipindahkan keluar, maka untuk apa
lagi ada pekerjaan di dalam.

50. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Syafruddin yang merupakan

Direktur PT Celebes Angkasa

Samudra dalam Persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

5. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Jelaskan proses pengiriman barang di
CAS untuk domestic.

Jawaban Proses di WH hanya sekedar lewat saja,
untuk aktifitas detail di WH kami tidak
tahu karena kami tidak dapat masuk
ke WH.
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51. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Muhammad Satir yang merupakan

Pimpinan Cabang PT Royal Express

dalam Persidangan;--------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

165 Pertanyaan
Majelis
Komisi

Setelah dari RA, masuk lagi ke gudang
yang dinamakan warehouse?

Jawaban Ya.
Pertanyaan
Majelis
Komisi

Setelah masuk ke gudang dilakukan apa
lagi?

Jawaban Disiapkan untuk ke pemberangkatan.
166 Pertanyaan

Majelis
Komisi

Apakah langsung naik ke gerobak?

Jawaban Biasanya diberangkatkan jika ada pesawat
saat itu yang mau berangkat.

52. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Sahir

yang merupakan Staf PT Scargo

Indonesia dalam persidangan; -------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

37. Pertanyaan
Investigator

Apa saja kegiatan yang dilakukan di WH
yang Bapak tahu?

Jawaban Barang ditimbang, kemudian dilakukan
cek list dan dikenakan biaya 500/kg, yang
kami bayarkan ke kasir.

38. Pertanyaan
Investigator

Apakah Bapak melihat langsung proses
tersebut?
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Jawaban Iya.
39. Pertanyaan

Investigator
Kalau saat ini setelah ada RA, apakah
masih ada lagi proses tersebut?

Jawaban Sudah tidak ada lagi.

53. Bahwa hal tersebut diperkuat

dengan dokumen Risalah Rapat

Sosialisasi Pelaksanaan Regulated

Agent pada hari senin/26 Mei 2014

disebutkan bahwa: (vide C20) -------

“Kargo yang telah melalui proses x-

ray dan timbangan RA akan
dilakukan prepare di outgoing
area sebelum ditarik ke pesawat.
Khusus untuk rush handling kargo

langsung ditempatkan distaging

area terminal kargo”

“Barang kargo yang telah
diperiksa melalui x ray dan
ditimbang di RA tidak akan di X-
ray dan ditimbang lagi di
outgoing. Hanya transit di
outgoing area sebelum ditarik ke
pesawat”
“Proses penimbangan terlebih

dahulu kemudian pemeriksaan x-ray

telah sesuai prosedur sama dengan

terminal kargo lainnya”

Prinsip RA hanya penimbunan
dan pemeriksaan x-ray yang
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selama ini telah dilakukan oleh
terminal kargo

54. Bahwa terkait jasa pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo di

terminal kargo yang dipindahkan

kegiatan tersebut kepada Regulated

Agent dapat juga dibuktikan dengan

melihat rincian biaya yang

dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura

Logistik dengan menggunakan

pendekatan Activity Based Costing; -

55. Metode Activity Based Costing (ABC)

mempertimbangkan pembebanan

biaya berdasarkan aktifitas. Jika

aktifitas bertambah maka cost juga

bertambah, jika aktifitas berkurang

maka cost juga berkurang, jika

aktifitas tetap cost juga tetap. Setiap

aktifitas memiliki cost nya masing-

masing, misal aktifitas di labeling, x

ray, sampai trucking, sehingga

kalau salah satu aktifitas hilang

maka cost nya juga berkurang;------

56. Bahwa berikut ini merupakan data

uraian biaya pada periode 2013

sampai dengan periode 2015 yang

dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura

Logistik dalam melakukan kegiatan
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operasional seluruh bisnis

perusahaan yang dirinci

berdasarkan biaya pegawai, biaya

pemeliharaan, biaya pemakaian

persediaan, biaya utilitas, biaya

pengelolaan terminal kargo, biaya

asurasi, biaya umum, biaya low

value asset, biaya penyusutan,

biaya non operasional; (dalam

satuan ribuan rupiah) (vide C18) ---
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57. Bahwa dari data diatas dapat

dihitung rata-rata pengeluaran PT

Angkasa Pura  Logistik untuk beban

pegawai selama tahun 2013 sampai

dengan tahun 2015 adalah sebagai

berikut: ----------------------------------
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Beban Pegawai

(dalam ribuan

rupiah)

2013 2014 2015

418.311 430.215 379.017

58. Bahwa data beban pegawai diatas

menunjukkan rata-rata beban

pegawai mengalami penurunan

pada tahun 2015 dari Rp

430.215.000 di tahun 2014 menjadi

Rp 379.017.000 ditahun 2015; -----

59. Bahwa jika mengacu pada activity

based cost metode, maka PT

Angkasa Pura Logistik jika

membuka bisnis atau kegiatan baru

yaitu Regulated Agent seharusnya di

laporan biaya tercermin adanya

peningkatan biaya pegawai karena

bisnis baru akan membutuhkan

tambahan tenaga kerja. tetapi

ketika biaya pegawai yang

cenderung menurun dari tahun

2013 – 2015 dan PT Angkasa Pura

Logistik memulai bisnis sebagai

Regulated Agent pada bulan juli

2015, maka biaya pegawai yang

menurun tersebut membuktikan

tidak adanya penambahan aktivitas

yang dilakukan oleh PT Angkasa
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Pura Logistik setelah beroperasi

sebagai Regulated Agent; -------------

60. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Ahli Sdr. Ivan

Yudianto yang merupakan Dosen

Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Padjadjaran dalam

Persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

27 Pertanyaan
Investigator

Di bulan Juli 2015 sudah ada RA, kalau
melihat trend data biaya pegawai dari
bulan Januari-Juni itu mengalami
fluktuatif, kemudian masuk di bulan
Juli, Agustus, September, Oktober,
setelah RA ini lebih rendah
dibandingkan sebelum ada RA.
Apakah pendapat yang disampaikan
sebagai bentuk alasan adanya tarif RA
Rp 550,- itu karena adanya biaya
pegawai yang meningkat menjadi
terbantahkan dengan melihat data
tersebut?

Jawaban Kalau melihat data yang disajikan, saya
tidak melihat adanya kenaikan aktifitas,
baik dari sisi nilai rupiah, aktifitas yang
terlihat konstan, dari awal tahun sampai
tengah tahun, bahkan setelah bulan Juli
terlihat ada penurunan, di bulan
Januari mencapai Rp 400,- an namun di
bulan Juli sampai Desember tidak ada
yang melebihi Rp 400,- an. JADI, TIDAK
ADA PENINGKATAN AKTIFITAS SECARA
SIGNIFIKAN SETELAH ADA RA YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI.
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61. Bahwa rata-rata pengeluaran PT

Angkasa Pura Logistik untuk beban

penyusutan aset tetap tahun 2013

sampai dengan tahun 2015 adalah:

Beban Penyusutan

Aset Tetap (dalam

ribuan rupiah)

2013 2014 2015

17.567 35.020 47.618

62. Bahwa jika dalam menjalankan

bisnis sebagai Regulated Agent

diwajibkan investasi beberapa

peralatan. Maka seharusnya hal

tersebut tercermin pada biaya

penyusutan yang meningkat di

periode awal Regulated Agent PT

Angkasa Pura Logistik beroperasi.

Tetapi dengan penyusutan bulan

maret sampai dengan Oktober 2015

adalah konstan pada nilai Rp.

47.450.000 dan Regulated Agent

mulai beroperasi di bulan Juli 2015

maka menunjukkan tidak terdapat

investasi peralatan baru yang

signifikan yang diadakan saat

Regulated Agent beroperasi. Selain

itu, fakta biaya penyusutan yang

konstan tersebut, tidak

menunjukkan adanya aktivitas

tambahan yang dilakukan PT
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Angkasa Pura Logistik jika dilihat

secara keseluruhan dari 3 bisnis

yang dilakukannya baik sebagai

operator terminal kargo, Regulated

Agent, maupun ekspedisi muatan

pesawat udara (EMPU) mengingat

rincian biaya tersebut adalah

rincian kegiatan bisnis PT Angkasa

Pura Logistik secara keseluruhan; --

63. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Ahli Sdr. Ivan

Yudianto yang merupakan Dosen

Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Padjadjaran dalam

Persidangan; ----------------------------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

28 Pertanyaan
Investigator

Terkait biaya penyusutan, untuk
beroperasi sebagai RA, AP logistik ini
harus menyiapkan beberapa peralatan
yang mana bentuknya adalah aset yang
dapat dihitung sebagai biaya penyusutan.
Di laporan keuangan ini terlihat dimana?
Mulai kapan biaya penyusutan itu
dihitung? Apakah mulai sejak AP Logistik
ini berdiri atau sejak beroperasi sebagai
RA?
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Jawaban Aset tetap yang dibeli oleh perusahaan itu
baru disusutkan ketika sudah
memberikan manfaat ekonomis, yang
artinya bahwa aset tersebut sudah bisa
dimanfaatkan oleh perusahaan dalam
mendukung aktifitas operasional
perusahaan. Jadi, bukan saat beli
kemudian disusutkan, karena ketika beli
namun belum digunakan, berarti belum
memberikan manfaat ekonomis, sehingga
itu belum dihitung dalam laporan
keuangan bulanannya.

29 Pertanyaan
Investigator

(Investigator menunjukkan kepada Ahli
data biaya yang telah disubmit dari AP).
Ada biaya penyusutan (ditandai warna
kuning dalam slide) yang terlihat sama
terus sementara kita ketahui bersama
bahwa RA beroperasi mulai Juli 2015,
sedangkan dari bulan Maret-Oktober
2015 biaya penyusutannya tidak
meningkat tinggi. Apakah dengan melihat
data tersebut memang memperlihatkan
jika AP logistik mengeluarkan biaya
investasi atau membeli peralatan baru?

Jawaban Kalau melihat data yang ditandai warna
kuning, data penyusutannya sama.
Jadi, bisa diindikasikan bahwa AP
Logistik ini tidak melakukan
penambahan atau pengurangan aset
tetap, karena kalau saya melihat dari
data yang ada memang tetap, tidak
berubah penyusutannya.

64. Bahwa berdasarkan beban

penyusutan yang konstan tersebut,

patut diduga memang benar tidak

terdapat penambahan investasi
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yang besar dalam penerapan

Regulated Agent terutama untuk

investasi peralatan seperti x-ray dan

gedung/lahan yang merupakan

komponen investasi peralatan yang

cukup besar atau setidaknya

menggunakan investasi yang telah

ada sebelumnya; -----------------------

65. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Ahli Sdr. Ivan

Yudianto yang merupakan Dosen

Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Padjadjaran dalam

Persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

23. Pertanyaan
Investigator

Terkait RA itu sebenarnya sudah diatur
dalam Peraturan Menteri terkait keamanan
kargo, yang mana disebutkan bahwa tarif
maksimal yang bisa diterapkan oleh RA itu
minimal Rp 550,-, selain itu ada ketentuan
lain didalamnya bahwa harus ada margin
maksimal 10%. Secara prinsip kita bisa
melihat bahwa HPP itu minimal Rp 500,-
agar suatu RA bisa berjalan. Berdasar data
atau dokumen yang kami terima, AP Logistik
dalam mengoperasikan RA HPP nya sekitar
Rp 472,- yang mana berada di bawah yang
seharusnya ditentukan oleh peraturan.
Apakah hal tersebut dimungkinkan? Apakah
adanya HPP yang terbentuk rendah tersebut
karena ada faktor lain yang menyebabkan
misal ada faktor biaya investasi atau pegawai
atau biaya lain yang memang sebenarnya
tidak dibebankan lagi untuk dihitung di RA?
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Jawaban Berbicara kemungkinan dengan adanya
ketentuan HPP nya minimal Rp 500,- baru
kemudian bisa berjalan yang mana
ketentuan perhitungan tersebut dari
Pemerintah (Kemenhub), berarti ada
persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi
oleh RA. Penghematannya bisa dari sisi
investasi aset tetap, ada kemungkinan AP
Logistik menggunakan mesin lama yang
digunakan kembali, sehingga beban
penyusutannya kecil. Kalau AP Logistik
membeli aset yang baru, ada harga baru
yang terbentuk, maka penyusutannya
menjadi lebih tinggi. Selain itu, dari sisi
efisiensi bisa dilakukan dari penggajian
tenaga kerja yang ada yang seharusnya digaji
sekian rupiah tetapi oleh AP Logistik
digajinya di bawah itu. Hal semacam itu lah
yang dapat memunculkan penghematan-
penghematan yang dilakukan oleh AP
Logistik. Jadi, ada beberapa aktifitas yang
bisa dihemat oleh AP Logistik sehingga
memunculkan angka di bawah yang sudah
ditetapkan dalam aturan di Kemenhub. Jadi,
banyak kemungkinan yang terjadi, dan lebih
baik lagi kalau saya melihat laporan
keuangan lebih detail agar dapat
menganalisa lebih akurat.

66. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Mursalim yang merupakan General

Manager PT Agung Panca Mulia

Cargo dalam Persidangan;--------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

10 Pertanyaan
Investigator

Apakah investasi disampaikan saat
sosialisasi RA?
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Jawaban Tidak pernah. Saat mau penerapan RA,
kami tidak pernah diberitahukan
mengenai investment-nya, tidak tahu juga
jika ternyata diberitahukannya kepada
pengurus ALFI dan akhirnya disetujui.
Jadi seingat saya saat itu hanya
disampaikan ada regulasi baru dan ini
harus diberlakukan karena pihak AP
sudah memiliki izin. Dilihat dari
investasinya, terlihat hanya seperti
membuka ruangan di sebelahnya dan
peralatan yang sebelumnya pernah
dipakai di terminal, dipindahkan.
Kalaupun memang ada investasi
harusnya tidak sebesar yang kami bayar
seperti saat ini.

67. Bahwa dengan mempertimbangkan

kedua beban biaya diatas, dapat

diambil kesimpulan bahwa memang

benar kegiatan pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo di

terminal kargo ditiadakan dan

dipindahkan ke Regulated Agent

yang keduanya sama sama dikelola

oleh PT Angkasa Pura Logistik

setelah Regulated Agent beroperasi

di Bandara Sultan Hasanuddin

Makasar pada tanggal 20 Juli 2015.

Dan dengan demikian fungsi

terminal kargo hanya sebagai

fasilitas tempat untuk menangani
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kargo sebelum dimasukkan ke

dalam pesawat;-------------------------

68. Bahwa sejak Regulated Agent

beroperasi di Bandara Sultan

Hasanuddin Makasar, Pengguna

Jasa dalam hal ini Perusahaan

Ekspedisi Muatan Pesawat Udara

yang akan mengirimkan kargo

melalui Terminal Kargo harus

menanggung tambahan tarif

Regulated Agent selain tarif

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (PJKP2U) dan Surat

Muatan Udara yang dibayarkan

kepada perusahaan maskapai

penerbangan; ---------------------------

69. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Rudolf Andrianto

Reich selaku Sekretariat Asperindo

DPW Sulawesi Selatan;------------------

52. Pertanyaan
Investigator

Apa saja yang dibahas dalam
pertemuan tersebut? Apakah yang
dibahas hanya tarif saja atau ada
terkait dengan prosedurnya?



- 336 -

S A L I N A N

Jawaban Banyak terkait tarif, dan saya orang
yang paling keras menyanggah karena
orang selalu ingin meloncat ke tarif.
Pihak Angkasa Pura itu kebiasaannya
kalau mereka berhasil menerapkan tarif
baru, maka pejabat lamanya akan
pindah. Contohnya Bapak Nursapto itu
sudah pindah, padahal tarif baru mau
naik, karena mereka yakin tarif akan
naik dan diberlakukan. Itu terjadi di
Hotel Harbour, ada negosiasi ketika
loncat ke tarif pihak ALFI sudah
menyetujui, namun saya sampaikan
tidak ada orang ALFI dimanapun, baik
DPP maupun DPW nya yang menyetujui
tarif RA, kecuali di Makassar. Saya
menegur sebaiknya tidak dibicarakan
mengenai tarif, lebih baik
membicarakan soal apakah ini disetujui
atau tidak. Saya sampaikan kalau ingin
memberlakukan RA dengan cara masih
menarik biaya BTB 500/kg setelahnya,
kami tidak mau. Kami meminta
difasilitasi, di surat-surat kami jelas
meminta, terutama hal ini terkait
dengan perkembangan Indonesia
Timur, mari untuk duduk bersama.
Kalau memang itu harus dan dasar
hukumnya jelas, mari kita lakukan
bersama-sama, tetapi kalau tidak,
maka tolong dihentikan, karena itu
merupakan pungutan liar. Meskipun
demikian, masih dibicarakan mengenai
tarif lagi, saya sampaikan tidak ada
negosiasi mengenai RA karena kami
menolak RA dan sistem penerapan
seperti itu. Secara lisan dan tertulis
kami menolak itu ke pihak otoritas
bandara, ke semua pihak, bahkan ke
Presiden pun kami sampaikan surat.
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70. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Katimin yang merupakan Pimpinan

Cabang PT Duta Fara Abadi dalam

persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan/J
awaban

Uraian

19. Pertanyaan
Investigator

Sebelum ada RA, biaya apa saja yang
harus dibayarkan oleh Saksi?

Jawaban Hanya biaya WH yaitu dari
pemeriksaan, penimbangan barang
sampai masuk pesawat.

71. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Sahir

yang merupakan Staf PT Scargo

Indonesia dalam persidangan; -------

No Pertanyaan/J
awaban

Uraian

22. Pertanyaan
Investigator

Biaya apa saja yang dikeluarkan saat
itu?

Jawaban Biaya timbang barang 500/kg.
23. Pertanyaan

Investigator
Apakah Bapak menerima bukti kuitansi
pembayaran?

Jawaban Iya.
24. Pertanyaan

Investigator
Apa nama kuitansinya?

Jawaban PJKP2U.

72. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Mursalim yang merupakan General
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Manager PT Agung Panca Mulia

Cargo dalam Persidangan;--------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

10. Pertanyaan
Investigator

Jadi RA terkait keamanannya, x-ray,
timbang barang, pemeriksaan dokumen
dengan isi, yang sebenarnya sudah
dilakukan di terminal kargo
sebelumnya. Berapa tarif yang
diberlakukan?

Jawaban Tarif di terminal Rp.500 dan RA
Rp.550.

73. Bahwa tarif Pelayanan Jasa Kargo

dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)

atau dikenal dengan tarif

Warehousing terdiri dari 2 (dua)

Jenis yaitu tarif incoming (TTB) dan

tarif outgoing (BTB). Tarif ini timbul

dan dikenakan kepada pengguna

jasa karena telah menerima jasa

penyediaan fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan kargo dan pos;

74. Bahwa tarif yang dibebankan PT

Angkasa Pura Logistik kepada

pengguna jasa di terminal kargo

untuk barang Tanda Terima Barang

(TTB) dan Bukti Timbang Barang

(BTB) saat ini sebesar Rp. 500,-/kg

(termasuk PPN 10%) untuk kargo

domestik dan USD 0,06 $/kg/hari
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(belum termasuk PPN 10%) untuk

kargo impor, serta USD 0,05

$/kg/hari (belum termasuk PPN

10%) untuk kargo ekspor; (vide C11,

C35, C36, C38, C40, C41, C44, C47)

75. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Rudolf

Andrianto Reich selaku Sekretariat

Asperindo DPW Sulawesi Selatan; --

116. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Sebetulnya Saudara dan rekan-rekan
bukan tidak setuju adanya RA,
melainkan tidak setuju penetapan
tarif lagi di RA. Lalu, apakah dari
Asperindo memiliki hitungan kira-kira
tarif wajarnya berapa untuk
pengenaan tarif di RA?

Jawaban Iya. Kalau yang di terminal outgoing
dulu wajarnya 500/kg dengan
komponen berbagai macam. Kalau
untuk RA sendiri, wajarnya adalah
gabungan dari 550/kg itu sendiri,
karena amanat SKep 153/2015 itu
menyebutkan apabila bandara belum
ada RA maka yang berlaku adalah
terminal outgoing, namun jika sudah
ada RA maka yang berlaku adalah RA.
Jadi, dalam aturan tidak disebutkan
kalau sudah ada RA juga bisa berlaku
outgoing. Oleh karena itu, saya sering
pertanyakan apakah ada satu aturan
atau Pasal manapun yang
menyebutkan bahwa ada biaya yang
ditarik lagi setelah RA? Lalu mengapa
kondisi ini bisa terjadi, jawabannya
karena kurang adanya pengawasan.
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76. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Sahir

yang merupakan Staf PT Scargo

Indonesia dalam persidangan; -------

No Pertanyaan/J
awaban

Uraian

73. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Kalau incoming berapa yang Bapak
bayarkan?

Jawaban 500/kg.
74 Pertanyaan

Majelis
Komisi

Buktinya apa namanya?

Jawaban Tanda Terima Barang.

77. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Muhammad Satir yang merupakan

Pimpinan Cabang PT Royal Express

dalam Persidangan;--------------------

No Pertanyaan/J
awaban

Uraian

24. Pertanyaan
Investigator

Yang dimaksud disini adalah biaya TTB
dan BTB gudang, berapa jumlahnya?

Jawaban RA 550 rupiah, gudang 500 rupiah.

78. Bahwa tarif Pelayanan Jasa Kargo

dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)

Terminal Kargo (warehousing)

tersebut telah berlaku mulai 1 April

2014 dan didasarkan atas
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kesepakatan antara penyedia dan

pengguna jasa melalui Berita Acara

Kesepakatan Nomor

BA.005/KB.09/2014/KCA tentang

Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa

Kargo dan Pos Pesawat Udara

(PJKP2U) incoming dan outgoing

Domestik; (vide C14);------------------

79. Bahwa tarif jasa pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan

pos (Tarif Regulated Agent) yang

harus dibayarkan oleh Pengguna

Jasa kepada Regulated Agent adalah

sebesar Rp. 550/kg (sudah

termasuk PPN 10%); (vide C25, C26,

C27, C28, C33, C35, C36, C38, C40,

C41, C43, C47) -------------------------

80. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Muhammad Satir yang merupakan

Pimpinan Cabang PT Royal Express

dalam Persidangan;--------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

24. Pertanyaan
Investigator

Yang dimaksud disini adalah biaya TTB
dan BTB gudang, berapa jumlahnya?

Jawaban RA 550 rupiah, gudang 500 rupiah.
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81. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Honest Rawung yang merupakan

Staf Lapangan PT Bawakaraeng

Makmur  dalam persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

31. Pertanyaan
Investigator

Saudara membayar berapa di RA?

Jawaban Rp 550,-

82. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Sahir

yang merupakan Staf PT Scargo

Indonesia dalam persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

35. Pertanyaan
Investigator

Berapa tarif di RA yang Bapak tahu?

Jawaban 550/kg.

83. Bahwa komponen tarif Regulated

Agent sebagaimana diatur dalam

Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 153 Tahun

2015 terdiri dari: -----------------------

a. Personel;

b. Operasonal;

c. Persediaan;

d. Depresiasi dan amortisasi;
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e. Margin paling tinggi 10% dari

total biaya belanja;

f. Dan lain lain;

84. Bahwa berdasarkan hal tersebut,

margin paling tinggi adalah 10%

dari total biaya belanja yang dapat

ditarik dari Tarif Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo oleh

Regulated Agent; -----------------------

85. Bahwa penetapan tarif Pemeriksaan

dan Pengendalian Keamanan Kargo

dan Pos yang dikenakan PT

Angkasa Pura Logisitik sebesar Rp.

550/kg telah sesuai dengan batas

bawah yang telah diatur dalam

Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 153 tahun 2015; --------------

86. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Udik Novianto

dan Dudi Nopiadi Perwakilan

Direktorat Keamanan Penerbangan

Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara; --------------------------------------

39. Pertanyaan
Investigator

Terkait tarif diatur di PM 153/2015, apa
saja yang menjadi komponen tarif yang
besarannya sudah ditentukan sebesar
Rp 500?
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Jawaban Sesuai Pasal 46 PM 153/2015 terkait
besaran tarif ditetapkan tarif batas
bawah Rp 550 sudah menjadi kajian di
kami sendiri dengan komponen yang
terpisah antara RA dan security. Di
lapangan sudah ada komponennya
terkait personil, alat, margin dari total
belanja dan lain-lain. Artinya investasi
dari seluruh kegiatan perusahaan
memenuhi hal tersebut. Tidak boleh
dibawah itu karena kami tidak mau ada
standar yang dikurangi.

40. Pertanyaan
Investigator

Apakah artinya biaya keseluruhan RA
minimal sebesar Rp 550?

Jawaban Ya.
41. Pertanyaan

Investigator
Bagaimana jika ada fakta sebuah RA
memiliki harga pokok di bawah Rp 500
tetapi mengenakan tarif Rp 550
meskipun harga pokok Rp 472?

Jawaban Tarif Rp 500 merupakan tarif batas
bawah, untuk komponen biaya
operasional berbeda-beda. Kami
mengatur BEP/kg.

87. Bahwa standar minimum Harga

Pokok Produksi dari tarif Regulated

Agent setelah memperhitungkan

aspek komponen tarif (personal,

operasional, persediaan, depresiasi)

sebagaimana diatur dalam Pasal 46

ayat 2 Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 153 tahun

2015 seharusnya sebesar Rp.

500/kg; ---------------------------------
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88. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala

Sub Direktorat Standarisasi,

Direktorat Keamanan Penerbangan,

Kementerian Perhubungan dalam

Persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

10. Pertanyaan
Terlapor

Sebelumnya saksi menyatakan, dengan
merujuk PM 153 sebagai payung hukum
untuk pendirian RA dan ada diatur
mengenai batas bawah tarif RA, bisa
dijelaskan.

Jawaban kami persyaratkan tarif batas bawah Rp
550 untuk membackup RA untuk menjadi
RA yang reliable yang bisa meneruskan
bisnis tanpa mengurangi jaminan
keamanan.
Dasar berpikir kenapa kami menetapkan
tarif batas bawah karena kami tidak mau
RA untuk mempertahankan usahanya
menggunakan politik banting harga, kami
mau RA sehat dan jaminan keamanan
dilakukan oleh RA.
Hal tersebut juga dilakukan karena airline
asing tidak percaya lagi dengan RA karena
RA saling banting harga.
Dengan batas bawah Rp 550 sudah kami
perhitungkan dan dapat membackup
usaha mereka, dengan SDM yang begitu
banyak dan peralatan yang begitu mahal
dan biaya-biaya lainnya. Jadi dasar
pertimbangannya tidak ada yang lain
selain mempertimbangkan jaminan
keamanan.
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11. Pertanyaan
Terlapor

Dalam perkara a quo APlog ditetapkan
sebagai Terlapor.
Saat ini tarif RA yang dikenakan oleh
APlog adalah sebesar Rp 550.
Apakah Saksi dapat memberikan
pemetaan besar kecilnya nominal tarif RA
diseluruh Indonesia?

Jawaban Rp 550 adalah batas bawah yang menjadi
aturan yang harus dipatuhi oleh RA untuk
mendapatkan jaminan keamanan dan
keselamatan penerbangan.
Sebenarnya Rp 550 adalah nilai yang
sudah kami simulasikan pada tahun 2012
saat kita akan memulai RA.
Termasuk yang hadir adalah dari
Kemendag, Kementan, Kemenkeu, asosiasi
Asperindo, INAKA, asosiasi Bandar Udara,
Gapeksi.
Hasil simulasi saat itu Rp 540 sebagai
komponen terendah untuk
mempertahankan usaha.
Sehingga pada PM 153 kami buat batas
bawah menjadi Rp 550.

89. Bahwa perhitungan Harga Pokok

Produksi tarif pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan

pos Regulated Agent yang dilakukan

oleh PT Angkasa Pura Logistik

sebenarnya hanya sebesar Rp.

472/kg; (vide C22) ---------------------

90. Bahwa jika Regulated Agent mampu

menekan biaya yang dikeluarkan

dalam menopang kegiatannya

dibawah standar biaya yang telah
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dikeluarkan oleh Kementerian

Perhubungan maka terdapat biaya

yang dikurangi atau tidak

dikeluarkan untuk teknis dan/atau

operasionalnya yang telah diatur

dalam Peraturan Menteri No 153

Tahun 2015. Mengenai biaya yang

dikurangi atau tidak dikeluarkan

untuk teknis dan atau operasional

sejalan dengan pembahasan rincian

biaya yang sudah dijabarkan diatas;

91. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Ahli Sdr. Ivan

Yudianto yang merupakan Dosen

Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Padjadjaran dalam

Persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

23 Pertanyaan
Investigator

Terkait RA itu sebenarnya sudah diatur
dalam Peraturan Menteri terkait
keamanan kargo, yang mana disebutkan
bahwa tarif maksimal yang bisa
diterapkan oleh RA itu minimal Rp 550,-,
selain itu ada ketentuan lain didalamnya
bahwa harus ada margin maksimal 10%.
Secara prinsip kita bisa melihat bahwa
HPP itu minimal Rp 500,- agar suatu RA
bisa berjalan. Berdasar data atau
dokumen yang kami terima, AP Logistik
dalam mengoperasikan RA HPP nya
sekitar Rp 472,- yang mana berada di
bawah yang seharusnya ditentukan oleh
peraturan
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. Pertanyaan
Investigator

Apakah hal tersebut dimungkinkan?
Apakah adanya HPP yang terbentuk
rendah tersebut karena ada faktor lain
yang menyebabkan misal ada faktor biaya
investasi atau pegawai atau biaya lain
yang memang sebenarnya tidak
dibebankan lagi untuk dihitung di RA?

Jawaban Berbicara kemungkinan dengan adanya
ketentuan HPP nya minimal Rp 500,- baru
kemudian bisa berjalan yang mana
ketentuan perhitungan tersebut dari
Pemerintah (Kemenhub), berarti ada
persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi
oleh RA. Penghematannya bisa dari sisi
investasi aset tetap, ada kemungkinan
AP Logistik menggunakan mesin lama
yang digunakan kembali, sehingga
beban penyusutannya kecil. Kalau AP
Logistik membeli aset yang baru, ada
harga baru yang terbentuk, maka
penyusutannya menjadi lebih tinggi.
Selain itu, dari sisi efisiensi bisa
dilakukan dari penggajian tenaga kerja
yang ada yang seharusnya digaji sekian
rupiah tetapi oleh AP Logistik digajinya
di bawah itu. Hal semacam itu lah yang
dapat memunculkan penghematan-
penghematan yang dilakukan oleh AP
Logistik. Jadi, ada beberapa aktifitas
yang bisa dihemat oleh AP Logistik
sehingga memunculkan angka di bawah
yang sudah ditetapkan dalam aturan di
Kemenhub. Jadi, banyak kemungkinan
yang terjadi, dan lebih baik lagi kalau
saya melihat laporan keuangan lebih
detail agar dapat menganalisa lebih
akurat.

92. Bahwa Harga Pokok Produksi Tarif

Pemeriksaan dan Pengendalian
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Keamanan Kargo dan Pos Regulated

Agent dari PT Angkasa Pura Logistik

sebesar Rp. 472/kg telah melanggar

standar minimum pengoperasian

Regulated Agent yang telah

ditentukan dalam Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 153 tahun

2015;-------------------------------------

93. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Udik Novianto

dan Dudi Nopiadi Perwakilan

Direktorat Keamanan Penerbangan

Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara; --------------------------------------

41 Pertanyaan
Investigator

Bagaimana jika ada fakta sebuah RA
memiliki harga pokok di bawah Rp 500
tetapi mengenakan tarif Rp 550
meskipun harga pokok Rp 472?

Jawaban Tarif Rp 500 merupakan tarif batas
bawah, untuk komponen biaya
operasional berbeda-beda. Kami
mengatur BEP/kg.

94. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala

Sub Direktorat Standarisasi,

Direktorat Keamanan Penerbangan,

Kementerian Perhubungan dalam

Persidangan; ----------------------------
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No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

23.

24.

Pertanyaan
Investigator

Pada saat kegiatan sosialisi RA oleh APlog,
APlog menyampaikan hasil penghitungan
tarif, dalam dokumen kami menemukan
ada nilai Rp 472/kg. Sebelumnya Saksi
katakan harga pokok Rp 500 dan Rp 50
sebagai keuntungan.
Apa artinya nilai Rp 472/kg yang
dimunculkan oleh APlog tersebut?

Jawaban Saya tidak dapat memberikan pendapat
mengenai itu, yang pasti yang kami pakai
adalah Rp 550.
Kalaupun ada Rp 472 jelas melanggar
batas bawah yang sudah diatur.

Pertanyaan
Investigator

Berarti hitungan HPP Rp 472 melanggar
margin yang ditentukan oleh peraturan?

Jawaban Ya.

95. Bahwa margin yang diambil oleh PT

Angkasa Pura Logistik jika dihitung

berdasarkan selisih antara Tarif

Pemeriksaan dan Pengendalian

Keamanan Kargo dan Pos Regulated

Agent sebesar Rp. 500/kg dikurangi

dengan Harga Pokok Produksi

sebesar Rp. 472/kg adalah sebesar

Rp. 78/kg atau 16,52%; --------------

96. Bahwa besaran margin yang

diperoleh tersebut melebihi 10%

dari batasan Pasal 46 Ayat 2

Peraturan Menteri Nomor 153

Tahun 2015; ----------------------------
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97. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala

Sub Direktorat Standarisasi,

Direktorat Keamanan Penerbangan,

Kementerian Perhubungan dalam

Persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

24. Pertanyaan
Investigator

Berarti hitungan HPP Rp 472 melanggar
margin yang ditentukan oleh peraturan?

Jawaban Ya.

98. Bahwa HPP sebesar RP. 472/kg

membuktikan terdapat biaya

investasi yang tidak dikeluarkan

oleh Regulated Agent ketika mulai

beroperasi sebagaimana telah

disebutkan sebelumnya dalam

dokumen Risalah Rapat Sosialisasi

Pelaksanaan Regulated Agent pada

hari senin/26 Mei 2014 yang

menyebutkan bahwa “Dalam

penentuan tarif RA, Komponen

komponen yang telah ada di terminal

kargo tidak akan diperhitungkan”

(vide C20)--------------------------------

99. Bahwa karena kegiatan dan

investasi peralatan pemeriksaan

dan pengendalian Keamanan Kargo
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dan Pos di terminal kargo

(warehousing) telah diserahkan

kepada Regulated Agent maka

seharusnya komponen biaya terkait

Pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dikeluarkan dari

tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (PJKP2U) saat ini

dan dihitung kembali berdasarkan

biaya rill yang dikeluarkan untuk

kegiatan di Terminal kargo; ----------

100.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala

Sub Direktorat Standarisasi,

Direktorat Keamanan Penerbangan,

Kementerian Perhubungan dalam

Persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

25 Pertanyaan
Investigator

Di SH, sebelum ada RA hasil pemeriksaan
keamanan disebut BTB, dalam bahasa
kwitansi disebut JKP2U.
Apakah JKP2U tersebut merupakan biaya
yang mencakup keamanan dan handling?

Jawaban Setelah ada PM 153 atau setelah RA
diterapkan fungsi pemeriksaan harus
sudah keluar dari WH.
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26 Pertanyaan
Investigator

Ketika tarif diawal mengenakan tarif RA,
keamanan kargo, fasilitas, kemudian
setelah diberlakukan RA tarif sebelumnya
tidak dihilangkan meskipun kegiatan
sudah tidak ada, apakah dapat dikatakan
ada jasa tarif yang dikenakan 2 kali?

Jawaban Dalam PM 153 dinyatakan dengan jelas
ketika sudah ada RA dalam suatu
airport maka komponen tarif jasa
pemeriksaan kargo di WH harus hilang
maka harus diserahkan ke RA.
Dalam WH terdapat beberapa jasa,
pengendapan, portering yang tidak hilang
ketika RA diterapkan, yang hilang hanya
pemeriksaan saja.

101.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Mursalim yang merupakan General

Manager PT Agung Panca Mulia

Cargo dalam Persidangan;------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

49. Pertanyaan
Investigator

Apakah ada sosialisasi sebelumnya
mengenai pemberlakuan RA?
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Jawaban Namun pada saat itu tidak pernah
disinggung mengenai masalah tarif
melainkan rencana pelaksanaan RA. Saat
itu kami sudah sampaikan bahwa perlu
diperjelas aturannya. Tidak lama setelah itu
dari SKEP 47 ke SKEP 255 lalu ke SKEP 152
dan kemudian ke SKEP 32 ada sosialisasi
yang dilakukan oleh Kemenhub, keamanan
dan keselamatan penerbangan (saya
membawa bukunya, PM 32). Pada saat itu
sudah disampaikan bahwa ada tarif batas
bawah yang diberlakukan sebanyak
Rp.550. Saat itu saya bertanya langsung,
“Pak kami sudah membayar jasa untuk
pergudangan, dengan RA tarif yang
Rp.550 apakah nanti tetap diberlakukan
terminal?” Penjelasan yang saya dapat
pada saat itu jika sudah ada RA maka tarif
RA yang dibayar dan tidak ada lagi tarif
terminal.

50 Pertanyaan
Majelis
Komisi

Siapa yang menyatakan itu?

Jawaban Kepala bidang keamanan dan keselamatan
penerbangan, Pak Samsul Bahri. Saya
bertanya kepada beliau pada saat itu
mengenai aturannya dan dijawab nanti akan
dilakukan evaluasi kembali. Tetapi yang
jelas saat itu dikatakan bahwa kalau
sudah ada pembayaran untuk tarif RA
Rp.550 maka tidak ada lagi tarif yang
sebesar Rp.500. Mengacu pada aturan yang
ada mulai dari SKEP 47, 255, 152, pindah
ke 32 kemudian 153, tidak pernah ada
aturan yang mengatakan bahwa setelah RA
ada pembayaran lagi di Terminal.

102.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Honest Rawung yang merupakan
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Staf Lapangan PT Bawakaraeng

Makmur  dalam persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

65. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Selama ada RA, apa yang memberatkan
Saudara?

Jawaban Biayanya, karena menurut saya sama saja,
dengan biaya yang dibebankan Rp 500,- dan
Rp 550,- padahal di WH barang saya hanya
ditumpuk, sementara tanpa RA prosesnya
juga sama.

103.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Sahir

yang merupakan Staf PT Scargo

Indonesia dalam persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

40. Pertanyaan
Investigator

Ketika sudah tidak ada lagi proses yang Bapak
jelaskan tadi di RA, apakah Bapak masih juga
dikenakan biaya 500/kg?

Jawaban Iya.

104.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Ahli Sdr. Prof.

Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. yang

merupakan Guru Besar Ilmu

Hukum Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin dalam

persidangan: ----------------------------

Pertanyaan/
Jawaban

Uraian
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Pertanyaan
Investigator

Dalam berita acara kesepakatan Nomor
BA.005/KP.09/2014/KCA tentang penyusuaian
tarif pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara
PJKP2U, income dan outgoing domestik PT
angkasa pura logistik bandara internasional
hasanudin Makassar. Dalam berita acara
kesepakatan tersebut terdapat tarif, ada
kesepakatan penyesuaian tarif yang sebelumnya
Rp 400/kg termasuk Ppn 10%, kemudian
terdapat tarif baru Rp 500/kg termasuk Ppn
10%. Dalam penyesuaian tarif tersebut yang
menjadi subjek hukum adalah pihak-pihak yang
terlibat didalamnya yaitu tim DPW ALFI/ILFA,
perwakilan udara, tim Asperindo, perwakilan
EMPU, dan tim negosiasi tarif PJKP2U Aplog
Makassar. Dari tim DPW ALFI/ILFA terdiri atas 4
orang yang menandatangani kesepakatan, begitu
pula tim Asperindo, perwakilan EMPU 1 orang,
dan tim negosiasi 3 orang. Perwakilan EMPU di
bandara di terminal kargo terdiri atas 29 EMPU
yang terbagi dalam 2 asosiasi yang dinaungi
EMPU-EMPU tersebut yaitu ALFI/ILFA dan
Asperindo. Dari pembagian yang kami peroleh
berdasarkan berita-berita acara pemeriksaan
sebelumnya, keanggotaan ALFI terdiri dari
sekitar 6 perusahaan EMPU sedangkan sisanya
sebanyak 23 perusahaan merupakan anggota
Asperindo. Sedangkan 6 perusaahaan yang
merupakan anggota dari ALFI/ILFA, 3
perusahaan diantaranyan juga tergabung di
Asperindo. Ketika perjanjian disepakati oleh
pihak-pihak tersebut dan dengan komponen
yang ada di dalamnya, meskipun tidak tertuang
secara eksplisit di dalam berita acara
kesepakatan, tetapi  dalam kronologis prosesnya
penetapan tarif tersebut dilakukan kegiatan-
kegiatan berupa sosialisasi dan pemberitahuan
lisan terkait komponen Rp 500 tersebut sebagai
perubahan terakhir. Jelaskan mengenai hal
tersebut.
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Jawaban Dalam suatu perjanjian terdapat komponen
lain. Jika misalnya tarif Rp 500 dengan 3
komponen prestasi (x-ray, timbangan, dan
handling) dan tidak ada lagi yang dikerjakan
tetapi tarifnya tetap, maka seharusnya
kesepakatan tersebut disesuaikan atau
dinegosiasikan, istilahnya dalam Hukum
Perlindungan Konsumen adalah menerima
barang sesuai dengan nilai yang ditukar yang
diberikan.
Jika jasa berkurang maka harga juga harus
berkurang.

105.Bahwa dengan adanya keberatan

yang disampaikan oleh Pengguna

Jasa dalam hal ini Perusahaan

Ekspedisi Muatan Pesawat Udara

terhadap Tarif Pelayanan Jasa

Kargo dan Pos Pesawat Udara (Tarif

Warehousing) sebesar Rp. 500/kg

dan tarif Pemeriksaan dan

Pengendalian Keamanan Kargo dan

Pos (tarif Regulated Regulated

Agent) sebesar Rp. 550/kg yang

harus ditanggung dalam melakukan

pengiriman kargo saat ini, tetapi PT

Angkasa Pura Logistik tidak

melakukan penyesuaian Tarif

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (PJKP2U) yang

didalamnya terdapat komponen

pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo, maka dapat
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disimpulkan telah terjadi pembiaran

tarif double charge untuk kegiatan

Pemeriksaan dan Pengendalian

keamanan kargo ketika Regulated

Agent beroperasi  sehingga tarif

yang harus dibayarkan oleh

pengguna jasa untuk setiap kg

kargo yang dikirimnya menjadi

eksesif; (vide C30, C31) ---------------

106.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Ahli Sdr. Prof.

Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. yang

merupakan Guru Besar Ilmu

Hukum Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin dalam

persidangan: ----------------------------

Pertanyaan
Investigator

Dalam berita acara kesepakatan Nomor
BA.005/KP.09/2014/KCA tentang penyusuaian tarif
pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara
PJKP2U, income dan outgoing domestik PT angkasa
pura logistik bandara internasional hasanudin
Makassar. Dalam berita acara kesepakatan tersebut
terdapat tarif, ada kesepakatan penyesuaian tarif
yang sebelumnya Rp 400/kg termasuk Ppn 10%,
kemudian terdapat tarif baru Rp 500/kg termasuk
Ppn 10%. Dalam penyesuaian tarif tersebut yang
menjadi subjek hukum adalah pihak-pihak yang
terlibat didalamnya yaitu tim DPW ALFI/ILFA,
perwakilan udara, tim Asperindo, perwakilan EMPU,
dan tim negosiasi tarif PJKP2U Aplog Makassar.
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Pertanyaan
Investigator

Dari tim DPW ALFI/ILFA terdiri atas 4 orang yang
menandatangani kesepakatan, begitu pula tim
Asperindo, perwakilan EMPU 1 orang, dan tim
negosiasi 3 orang. Perwakilan EMPU di bandara di
terminal kargo terdiri atas 29 EMPU yang terbagi
dalam 2 asosiasi yang dinaungi EMPU-EMPU
tersebut yaitu ALFI/ILFA dan Asperindo. Dari
pembagian yang kami peroleh berdasarkan berita-
berita acara pemeriksaan sebelumnya,
keanggotaan ALFI terdiri dari sekitar 6 perusahaan
EMPU sedangkan sisanya sebanyak 23 perusahaan
merupakan anggota Asperindo. Sedangkan 6
perusaahaan yang merupakan anggota dari
ALFI/ILFA, 3 perusahaan diantaranyan juga
tergabung di Asperindo. Ketika perjanjian
disepakati oleh pihak-pihak tersebut dan dengan
komponen yang ada di dalamnya, meskipun tidak
tertuang secara eksplisit di dalam berita acara
kesepakatan, tetapi  dalam kronologis prosesnya
penetapan tarif tersebut dilakukan kegiatan-
kegiatan berupa sosialisasi dan pemberitahuan
lisan terkait komponen Rp 500 tersebut sebagai
perubahan terakhir. Jelaskan mengenai hal
tersebut.

Jawaban Dalam suatu perjanjian terdapat komponen lain.
Jika misalnya tarif Rp 500 dengan 3 komponen
prestasi (x-ray, timbangan, dan handling) dan
tidak ada lagi yang dikerjakan tetapi tarifnya
tetap, maka seharusnya kesepakatan tersebut
disesuaikan atau dinegosiasikan, istilahnya
dalam Hukum Perlindungan Konsumen adalah
menerima barang sesuai dengan nilai yang
ditukar yang diberikan.
Jika jasa berkurang maka harga juga harus
berkurang.

Pertanyaan
Investigator

Dari kesepakatan yang terjadi dan ketika
perjanjian sudah berjalan lalu terdapat salah satu
pihak yang tidak mau melakukan perubahan,
bagaimana dan seperti apa konsekuensi?
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Jawaban Dalam hukum, bagaimanapun keadaannya jika
kedua pihak tidak mau bersepakat maka
nantinya akan berakhir di pengadilan. Secara
hukum materiil perjanjian seperti itu dapat
dibatalkan, tetapi dalam hukum acara harus
melalui proses pengadilan.

107.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Syafruddin yang merupakan

Direktur PT Celebes Angkasa

Samudra dalam Persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

37. Pertanyaan
Investigator

Apakah ada keberatan yang
disampaikan EMPU terkait fungsi
tersebut?

Jawaban Rata-rata EMPU keberatan mengenai
lokasi RA yang berdekatan dengan WH
dan adanya biaya tambahan.
Saya pernah mengikuti sosialisasi
sebelumnya yang menyatakan bahwa
setelah RA diberlakukan tidak akan
diminta biaya tambahan tetapi
faktanya tetap ada biaya tambahan

108.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Mursalim yang merupakan General

Manager PT Agung Panca Mulia

Cargo dalam Persidangan;--------------
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No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

10. Pertanyaan
Investigator

Dilihat dari kronologis awal, ada
keterangan atau risalah yang disampaikan
ALFI bahwa mereka sebenarnya keberatan
penerapan RA. Disini kami menangkap
kesan bahwa ALFI berbelok. Sebagai
anggota ALFI bisa Bapak ceritakan terkait
hal tersebut?

Jawaban Dari awal kami katakan bahwa kami
dengan teman-teman tidak setuju, yang
kami minta adalah adanya transparansi.
Saat itu sudah selesai sosialisasi PM 32,
dengan acuan itulah maka kami selalu
sampaikan dianggap sudah selesai.

109.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.Dwi

Afriyanto yang merupakan Kepala

Sub Direktorat Standarisasi,

Direktorat Keamanan Penerbangan,

Kementerian Perhubungan dalam

Persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

29 Pertanyaan
Majelis
Komisi

Terkait tarif. Di SH tarif yang dikenakan
bukan hanya Rp 550 total akhirnya
menjadi Rp 1.050, hal tersebut yang
mengesankan adanya double cost kepada
EMPU, apakah hal tersebut tidak menjadi
perhatian Dirjen Perhubungan Udara dan
apakah hal tersebut lazim disemua RA?
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Jawaban Aturan PM 153 hanya mengatur
pemeriksaan keamanan kargo  sementara
aturan kami tidak meniadakan aturan
lain dalam WH,  direktorat yang
menangani berbeda kami hanya di
penerbangan dan pemeriksaan.
Di WH setidaknya ada 3 kegiatan yaitu
penimbangan, pengendapan, portering.
Pemeriksaan ini konteksnya adalah
keamanan penerbangan konteksnya
berbeda atau sendiri. Ketika sudah
diterapkan RA komponen tarif
pemeriksaan tidak dipungut lagi oleh
WH, jadi tidak boleh ada double charge
untuk pemeriksaannya.

55 Pertanyaan
Investigato
r

Menurut Saksi yang kami periksa
sebelumnya menyatakan bahwa
timbangan sudah tidak ada di WH tetapi
masih dikenakan tarif timbang sebesar Rp
500 meskipun kegiatan timbang sudah
tidak ada di WH, apakah tidak ada
pertimbangan dari Kemenhub terkait tarif
tersebut paling tidak mengurangi tarif WH
karena komponen pekerjaan di WH sudah
berkurang setelah ada RA?

Jawaban Sudah diatur dalam PM 153 yang harus
dipatuhi, selain itu kami juga
menyampaikan surat yang sifatnya
penegasan bahwa ketika sudah ada RA
maka kewenangan pemeriksaan
dipindahkan dari WH ke RA.
Ketika sudah tidak ada pemeriksaan di
WH maka tidak diperbolehkan
dikenakan/dipungut tarif lagi.

110.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.
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Katimin yang merupakan Pimpinan

Cabang PT Duta Fara Abadi dalam

persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

20. Pertanyaan
Investigator

Jelaskan lebih detail apa saja proses
yang dilakukan  pada WH.

Jawaban Sebenarnya sama saja dengan yang
dilakukan RA, ada RA dan WH tetapi
jasa/pekerjaan yang diberikan hanya
satu.
Sampai saat ini WH masih ada
sehingga ada biaya ganda.
Kami setuju ada RA karena bagian dair
keselamatan, yang menjadi masalah
ketika ada biaya yang dibayarkan
padalah pelayanannya sudah tidak ada.

96. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Terkait biaya ganda, apakah betul ada
satu service yang dibayar ganda?

Jawaban Barang outgoing ada 2 kwitansi
pembayaran, pembayaran RA dan
WH, incoming hanya membayar biaya
WH.

97. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Apakah pada 2 kwitansi tersebut ada
pelayanan yang sama?

Jawaban Biaya ganda karena jenis layanan
sama atau melalui proses yang sama.

111.Bahwa tarif double charge untuk

kegiatan Pemeriksaan dan

Pengendalian keamanan kargo yang

dinikmati oleh PT Angkasa Pura
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Logistik dari setiap kg pengiriman

kargo mampu meningkatkan secara

signifikan kenaikan pendapatan

dari PT Angkasa Pura Logisitik; -----

112.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Ahli Sdr. Ivan

Yudianto yang merupakan Dosen

Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Padjadjaran dalam

Persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

32 Pertanyaan
Investigator

Ketika aktifitasnya itu sama dan ada
kenaikan atau tambahan tarif, artinya
kenaikan tarif tersebut sebenarnya tidak
tepat?

Jawaban Sebenarnya masalah tepat atau tidak
tepatnya bukan saya yang berhak
menjawab. Itu lebih ke kebijakan AP
Logistik mengapa menerapkan hal
demikian. Mungkin ada alasan tertentu
seperti misalnya ingin memperbanyak
margin keuntungan. Jadi, itu
subyektifitasnya tinggi, tergantung dari
kebijakan managemen. Dengan biaya baru
atau tambahan namun margin tetap,
keuntungan pasti akan meningkat.

33 Pertanyaan
Investigator

Ketika ada tarif baru, seharusnya ada
tambahan aktifitas yang dilakukan oleh AP
Logistik?
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Jawaban Normalnya seperti itu. Dengan
mempertahankan margin keuntungan
yang ada tentunya ketika ada aktifitas
baru yang menyebabkan kenaikan cost
sementara marginnya tetap dipertahankan
10%, maka keuntungan pasti akan
meningkat.

113.Bahwa hasil analisa perhitungan

forecasting pergerakan data

pendapatan yang didasarkan pada

data pendapatan periode 2013-2015

yang diperoleh oleh PT Angkasa

Pura Logistik, diperoleh nilai

forecasting pendapatan untuk bulan

agustus 2015 yang merupakan

periode ketika sudah diberlakukan

Regulated Agent adalah sebagai

berikut: ----------------------------------
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114.Bahwa pemberlakukan tarif

Regulated Agent hanya dikenakan

kepada kargo yang akan dikirim

melalui terminal kargo Bandara

Sultan Hasanuddin Makasar,

sehingga dalam perhitungan

forecasting pendapatan hanya

mempertimbangkan kenaikan

pendapatan untuk outgoing kargo

saja; --------------------------------------

115.Bahwa nilai forecasting untuk

pendapatan outgoing level domestik

periode agustus 2015 seharusnya

berdasarkan hasil perhitungan

adalah sebesar Rp. 527.962.584

untuk yang moderat – Rp.

644.569.387 untuk yang maksimal

tetapi jika melihat fakta pendapatan

faktual  dari laporan keuangan yang

sebenarnya pada periode agustus

2015 adalah Rp. 787.667.314, nilai

tersebut berarti diatas nilai

forecasting maksimal; -----------------

116.Bahwa nilai forecasting untuk

pendapatan outgoing level

internasional periode agustus 2015

seharusnya berdasarkan hasil

perhitungan adalah sebesar Rp.

349.866.314 untuk yang moderat –
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Rp. 416.193.692 untuk yang

maksimal tetapi jika melihat fakta

pendapatan faktual dari laporan

keuangan yang sebenarnya pada

periode agustus 2015 adalah Rp.

370.690.033, nilai tersebut  berarti

berada diatas nilai forecasting

moderat; ---------------------------------

117.Bahwa berikut merupakan data

pendapatan Angkasa Pura Logistik

Periode 2013-2015 (dalam satuan

rupiah); ----------------------------------

Periode Domestik
Incoming

Internasional
Incoming

Domestik
Outgoing

Internasional
Outgoing

Jan-13 817.662.001 836.648 341.969.158 267.484.385

Feb-13 743.688.245 9.687 358.873.819 226.833.005

Mar-13 771.093.457 387.018 388.493.866 283.311.525

Apr-13 766.460.503 11.464.096 468.917.745 302.427.868

Mei-13 861.051.818 2.158.144 478.979.645 296.265.236

Jun-13 813.340.355 3.538.949 564.480.358 300.593.379

Jul-13 1.069.042.650 22.952.793 606.343.327 286.354.313

Agust-
13

638.299.145 11.945.169 412.589.273 213.335.865

Sep-13 804.747.237 6.148.113 570.980.186 278.387.607

Okt-13 824.833.356 6.615.967 507.493.020 346.142.987

Nop-13 870.655.671 6.131.706 412.372.914 401.141.097

Des-13 1.173.919.911 4.874.632 258.411.810 437.282.110

Jan-14 836.128.362 1.301.053 531.839.011 375.211.711

Feb-14 747.815.816 27.429.687 547.716.181 333.063.629
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Mar-14 892.499.341 2.523.346 534.451.527 443.468.464

Apr-14 1.024.242.524 999.977 582.759.288 349.300.154

Mei-14 1.013.155.907 3.459.495 573.540.999 391.657.602

Jun-14 1.100.996.085 17.648.007 545.627.669 356.134.965

Jul-14 1.094.094.316 3.522.826 543.157.451 352.879.558

Agust-
14

856.980.910 12.486.204 496.757.320 261.168.402

Sep-14 1.099.091.135 7.734.155 578.500.819 357.897.765

Okt-14 1.047.029.544 19.388.870 605.119.180 332.474.499

Nop-14 1.048.468.405 76.307.035 542.153.271 395.486.381

Des-14 1.257.829.002 16.205.780 667.096.384 435.388.996

Jan-15 1.028.128.045 13.933.049 507.628.273 414.408.059

Feb-15 912.532.590 4.727.565 465.404.409 396.328.051

Mar-15 967.258.524 22.029.705 553.743.313 422.546.856

Apr-15 962.042.953 2.658.745 547.320.546 460.925.752

Mei-15 1.071.696.367 3.493.629 559.707.724 427.514.864

Jun-15 1.165.073.633 10.025.362 726.962.997 371.729.979

Jul-15 956.435.450 1.727.362 887.448.634 328.710.685

Agust-
15

1.014.296.642 10.018.822 787.667.314 370.690.033

Sep-15 1.019.183.966 28.655.303 950.261.912 348.880.314

Okt-15 1.120.099.638 5.368.256 797.673.030 393.691.848

Nop-15 1.187.713.759 4.536.032 669.320.982 487.380.960

Des-15 1.282.007.172 1.131.664 669.634.156 519.598.493

118.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Ahli Sdr. Anhar

Fauzan yang merupakan Dosen

Fakultas Ekonomi Universitas

Padjadjaran dalam Persidangan; ----
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No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

19 Pertanyaan
Investigator

Kami memiliki data dari Januari sampai
Desember 2015, karena terjadi
perubahan terakhir terjadi di bulan Juli,
namun jika menggunakan data forecast
yang kami gunakan adalah data Januai
2013 sampai Desember 2015. Kemudian
kami mengitung forecast untuk bulan
Agustus, lalu kita melakukan
perhitungan menggunakan average dari
total produksi atau data salah satu
incoming dan outgoing internasional.
Sesuai pendapat yang Ahli sampaikan,
ketika  upper yaitu standar deviasi
dikurangi average sedangkan yang
medium daari rata-rata, dan untuk lower
kami berasumsi bahwa average minus
standar deviasi.
Apakah hal tersebut dapat digunakan
sebagai base indicator ketika kita
membandingkan data pada poin tertentu
dapat menunjukkan adanya pergerakan
di upper atau lower dari hasil forecast?
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Jawaban Secara umum dapat saya sampaikan
bahwa hal tersebut sudah benar,
seperti contoh yang saya sampaikan
sebelumnya pada kasus kadar
Hemoglobin. Jika kadar Hemoglobin A
sebesar 13,7 dan Hemoglobin B sebesar
17, 1 maka B tidak memiliki hak untuk
menyindir A karena memiliki
Hemoglobin rendah karena dalam ilmu
kedokteran keduanya masih dalam batas
normal, karena memiliki rata-rata
sebesar 15,5 dimana jarak sama dengan
13-18 sebesar 2,5, inilah yang disebut
sebagai standar deviasi atau dalam ilmu
fisika dikenal dengan amplitude yaitu
seberapa jauh dia menyimpang dari
rata-ratanya, ada salah satu informasi
dalam ilmu kedokteran yang sama persis
digunakan oleh ilmu ekonomi
khususnya statistik yaitu pembuktian
kenormalan pergerakan data, saya
menemukan hal tersebut pada saat
apakah pendengaran manusia normal
atau tidak keluar datanya, setelah
konfirmasi kedokter ternyata ditemukan
hal yang sama dalam statistik. Untuk
upper bound nya sama yaitu staandar
deviasi relatif sama sedangkan untuk
lower standard deviasi kurang dari rata-
ratanya sehingga jarak rata-rata paling
kecil (downfloor) sama yaitu satu standar
deviasi, namun pada saat ada data yang
keluar dari upper konfirmasinya
diijinkan tetapi pada saat yang sama
harus dikonfirmasi kepada APlog kenapa
berada di luar distribusi normal
pergerakan data.
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20 Pertanyaan
Investigator

(Menunjukkan Tabel Pendapatan
Incoming dan Outgoing)

Apakah berdasarkan forecast yang kami
lakukan, untuk forecast Agustus 2015
domestik sebagaimana dalam table.
Jika dilihat secara keseluruhan untuk
domestik internasional terlihat yang
besar untuk incoming. Berdasarkan
perhitungan sebagaimana dalam tabel
tersebut dapat menunjukkan adanya
peningkatan pendapatan yang signifikan
yang diperoleh APlog ketika ada
perubahan di bulan Juli 2015 sejak RA
diberlakukan?

Jawaban Proses permodelan dibentuk dalam
analisis atau in sample forecasting data
observasi yang kita miliki datanya
seperti apa dan akan kita asumsikan
untuk periode sebelumnya. Tidak ada
signifikan shock di periode yang akan
datang pada saat itu, apakah itu masih
layak dilakukan jawabannya sangat
bisa karena siapa yang akan tahu di
masa yang kan datang, saya menilai
apa yang sudah Investigator lakukan
yaitu dengan mengambil nilai
tertinggi yang menjadi batas
kenormalan dari pergerakan dari
outgoing. Tentunya kita juga
menyampaikan bahwa ini adalah nilai
tertinggi normal dengan asumsi tidak
ada RA, karena periode yang
Investigator observasi pada saat belum
ada RA.
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Jawaban Pada saat yang sama, pada Agustus
2015 memang terjadi perbedaan,
kapasitas saya hanya ingin
menyampaikan selisih kurang lebih 143
juta tersebut yang perlu disampaikan
kepada AP Log, jadi selisih tersebut
salah satunya merupakan cerminan dari
adanya RA, terlepas dari arah
terpengaruhnya, tetapi kalau saya coba
menilai dari apa yang mereka lakukan
sebelumnya elastisitas yang relatif
turun, maka dengan melihat nilai
seperti itu orang makin kedepan
makin membutuhkan jasa angkutan
kargo dan seakan-akan tidak ada
pilihan lain selain lewat pesawat
karena elastisitas sangat rendah,
sangat logis sekali bahwa yang lain
tidak efesien, jadi memang adanya
peningkatan relatif terhadap nilai Juli
sebelumnya sudah cocok dengan
melihat pergerakan dari nilai aktual
dari revenue APlog Agustus 2015
memang naik, arah gerak estimasi
Investigator sudah mengikuti gerak
aktual dari APlog.

21 Pertanyaan
Investigator

Artinya terdapat fakta bahwa terdapat
pendapatan yang tidak normal?
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Jawaban Saya ijin koreksi, tidak ada kata harus
dalam ramalan karena jika ada kata
harus maka artinya keniscayaan.
Asumsinya adalah karena periode
observasi sebelumnya tidak
menyertakan maka yang akan menjadi
konsideran adalah arah gerak hasil
forecast total untuk out of sample pada
bulan Juli sebelumnya.
Pada saat yang sama memang
menunjukkan arah gerak yang sama
dengan yang terjadi pada kenyataan,
kita hanya harus melakukan proses
penghitungan margin dalam batas
maksimum yang ditoleransi sebagai
distribusi normal dari pergerakan data
sebelumnya kepada APlog, saya juga
ikut melihat terdapat 134 juta selisih
antara nilai aktual dengan upper level
dari normal distribusinya, dimana
dampaknya tentu salah satunya
dikarenaka adanya RA. Pada prinsipnya
sangat berkaitan dengan elastisitas yang
semakin tidak elastis. Sehingga kita
dapat menyimpulkan permintaan
meningkat sementara orang tidak
memperhatikan harga lagi sebagai
salah satu acuan untuk mempengaruhi
permintaan, maka kesimpulannya CPE
menjadi tidak perlu dan yang menjadi
pertimbangan adalah taste of
reference.

119.Bahwa dengan demikian, analisa

forecasting untuk pendapatan

outgoing level internasional dan

domestik tersebut memperlihatkan
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terjadi kenaikan pendapatan yang

diluar sewajarnya oleh Angkasa

Pura Logistik ketika telah

diberlakukannya Regulated Agent

dan kenaikan pendapatan yang

signifikan dari PT Angkasa Pura

Logistik juga mencerminkan

kenaikan margin/laba yang

signifikan yang diperoleh oleh PT

Angkasa Pura Logistik;----------------

120.Bahwa analisa forecasting untuk

pendapatan outgoing level

internasional dan domestik pada

akhirnya memperkuat bukti bahwa

adanya tarif double charge terkait

pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo mampu

mendongkrak pendapatan dan laba

dari PT Angkasa Pura Logistik naik

secara signifikan; ----------------------

121.Bahwa selain sebagai Operator

Terminal Kargo dan Regulated

Agent, PT Angkasa Pura Logistik

juga memiliki bisnis Ekspedisi

Muatan Pesawat Udara (EMPU),

sehingga dari sisi persaingan usaha

dapat berpotensi menyebabkan

perilaku diskriminasi terhadap
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pelaku usaha Ekspedisi Muatan

Pesawat Udara (EMPU) lainnya; -----

122.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Muhammad Satir yang merupakan

Pimpinan Cabang PT Royal Express

dalam Persidangan;--------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

43. Pertanyaan
Investigator

Apakah AP Logistik sebagai perusahaan
EMPU juga?

Jawaban Di lapangan ada beberapa EMPU, termasukP
APLogistik.

123.Bahwa pelayanan pengiriman dan

penerimaan kargo yang diterima

oleh Perusahaan Ekspedisi Muatan

Pesawat Udara (EMPU) sering

mengalami keterlambatan yang

disebabkan karena PT Angkasa

Pura Logisitk lebih mengutamakan

memberikan pelayanan kepada unit

usaha Ekspedisi Muatan Pesawat

Udara (EMPU) nya sendiri. Dan

selain itu, unit usaha Ekspedisi

Muatan Pesawt Udara (EMPU) PT

Angkasa Pura Logistik memiliki

akses untuk kargo di Lini I sehingga

mampu memberikan pelayanan

yang lebih cepat; -----------------------
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124.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr. Sahir

yang merupakan Staf PT Scargo

Indonesia dalam persidangan; -------

60. Pertanyaan
Investigator

Berapa lama barang incoming milik Bapak
sampai?

Jawaban Kalau padat barangnya, orang AP Logistik
sendiri yang ambil barang ke gudang.

61 Pertanyaan
Investigator

Jadi, itu anggapan Bapak bahwa AP
Logistik sebagai EMPU memiliki akses
yang mudah ke dalam dibanding EMPU
lainnya?

Jawaban Iya.

125.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Honest Rawung yang merupakan

Staf Lapangan PT Bawakaraeng

Makmur  dalam persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

42. Pertanyaan
Investigator

Dari sisi pelayanan yang diberikan oleh
AP Log, apakah terjadi penurunan
kualitas pelayanan setelah AP Log
memiliki EMPU?

Jawaban Mungkin mengenai incoming yang
prosesnya menjadi lama.

126.Bahwa dengan adanya diskriminasi

pelayanan pengiriman dan

penerimaan kargo maka unit usaha

EMPU PT Angkasa Pura Logistik

dapat memberikan pelayanan lebih
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cepat dan Perusahaan EMPU

lainnya mengalami keterlambatan

1-2 Jam lamanya;----------------------

127.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Syafruddin yang merupakan

Direktur PT Celebes Angkasa

Samudra dalam Persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

16. Pertanyaan
Investigator

Apakah ada masalah yang Saksi hadapi
terkait barang incoming?

Jawaban Awalnya pada saat sosialisasi janji
awalnya paling lambat 1 jam barang
sudah diterima tetapi kenyataan tidak
demikian. Saya pernah menanyakan
kedalam karena saya dikomplain, saya
meminta ijin kepada petugas untuk masuk
ke ruang administrasi menanyakan proses
mengapa sampai terlambat. Penjelasan
mereka karena tenaga kurang. Seharusnya
mereka tidak boleh menjadikan hal
tersebut sebagai alasan.

128.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Muhammad Satir yang merupakan

Pimpinan Cabang PT Royal Express

dalam Persidangan;--------------------
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No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

48. Pertanyaan
Investigator

Ketika dibandingkan AP Logistik sebelum
menjadi EMPU apakah ada perbedaan
dalam kualitas pengiriman?

Jawaban Pengambilan barang di dalam Bandara
menjadi agak susah, apalagi jika label
terlepas, terpisah barang, kami bisa terkena
dua kali biaya administrasi. Contoh dalam
1 SMU ada 10 koli. Datang 9 koli, 1 koli lagi
di input menyusul. 1 koli tersebut kami
ditagih lagi biaya administrasinya dalam
satu SMU.

49. Pertanyaan
Investigator

Apakah ada penambahan waktu
pengiriman barang sejak sebelum dan
setelah AP Logistik menjadi EMPU?

Jawaban Rata-rata sekitar 1-2 jam.
50. Pertanyaan

Investigator
Bahwa AP Logistik baru menjadi EMPU
pada tahun 2015, adakah penurunan
kualitas atau pun keterlambatan
pengiriman?

Jawaban Ada, mungkin dari sistem input data/check
list, proses didalamnya yang bolak-balik
meng-input. Lalu bisa saja saat kami akan
mengambil barang namun belum di input.

129.Bahwa dengan kecepatan waktu

pelayanan dibandingkan dengan

Perusahaan EMPU Lainnya, maka

menyebabkan terdapatnya fakta

pelanggan perusahaan EMPU

lainnya beralih dan pindah

menggunakan jasa Ekspedisi

Muatan Pesawat Udara yang
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ditawarkan oleh PT Angkasa Pura

Logisitk; ---------------------------------

130.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Syafruddin yang merupakan

Direktur PT Celebes Angkasa

Samudra dalam Persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

39. Pertanyaan
Investigator

Setelah APlog menjadi RA sekaligus
sebagai EMPU, apakah ada customer
Saksi yang berpindah ke APlog?

Jawaban Seperti yang saya sampaikan sebelumnya,
saya tidak merasa dirugikan karena tidak
ada pelanggan saya yang diambil, hanya
ada teman-teman lain yang mengatakan
bahwa customernya diambil oleh APlog
dengan alasan lebih murah dan
penanganan lebih cepat.

131.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Mursalim yang merupakan General

Manager PT Agung Panca Mulia

Cargo dalam Persidangan;------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

122 Pertanyaan
Investigator

Sejak AP Logistik berperan sebagai
EMPU, apakah perusahaan Bapak
mengalami kehilangan customer, dan
pernahkah klien cerita berpindah ke AP
Logistik?
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Jawaban Tidak ada. Kalau pun ada, saya
mendapat cerita dari keponakan yang
perusahaannya menempel, karena
posisi perusahaannya di luar bandara
jadi supaya mengatur barangnya lebih
cepat ada beberapa customer yang
dipindahkan ke AP Logistik dan ada
juga yang masih dia pertahankan.

158 Pertanyaan
Terlapor

Artinya kekhawatiran Bapak itu
sekarang belum terjadi dan tidak bisa
menjadi bukti, karena yang ditanyakan
adalah faktanya!

Jawaban Yang namanya khawatir jelas tidak
terjadi sekarang, karena akan terjadi
untuk kedepannya. Kalau mengenai
customer berpindah sudah ada
contohnya dari beberapa EMPU pindah
ke AP Logistik.

132.Bahwa beberapa perilaku bisnis

yang dilakukan oleh PT Angkasa

Pura Logistik sebagaimana

dijabarkan diatas dapat

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

133.Melakukan pembiaran tarif double

charge untuk kegiatan Pemeriksaan

dan Pengendalian keamanan kargo

dengan tidak melakukan

penyesuaian kembali Tarif

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (PJKP2U) yang

masih terdapat komponen biaya

kegiatan Pemeriksaan dan

Pengendalian keamanan kargo
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ketika Regulated Agent beroperasi,

sehingga tarif yang harus

dibayarkan oleh pengguna jasa

untuk setiap kg kargo yang

dikirimnya menjadi eksesif. ----------

134.Pembiaran Tarif double charge

terkait pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo

bertujuan untuk mendongkrak

pendapatan dan laba dari PT

Angkasa Pura Logistik naik secara

signifikan; -------------------------------

135.Dengan 3 peranan sekaligus sebagai

Operator Terminal Kargo, Regulated

Agent, dan juga bisnis Ekspedisi

Muatan Pesawat Udara (EMPU),

mendorong PT Angkasa Pura

Logistik melakukan perilaku

diskriminasi terhadap pelaku usaha

Ekspedisi Muatan Pesawat Udara

(EMPU) lainnya dari sisi pelayanan,

sehingga menyebabkan pelanggan

dari perusahaan Ekspedisi Muatan

Pesawat Udara (EMPU) lainnya

berpindah menggunakan pelayanan

dari PT Angkasa Pura Logistik; ------

136.Bahwa dengan demikian, perilaku

yang dilakukan oleh PT Angkasa

Pura Logistik telah mengandung
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didalamnya unsur: (i) Pencegahan,

Pembatasan, dan Penurunan

Persaingan, dan (ii) Eksploitasi

sehingga dapat disimpulkan PT

Angkasa Pura Logistik telah

melakukan praktek monopoli di

Terminal Kargo Sultan Hasanuddin

Makassar Sulawesi Selatan; ---------

137.Bahwa perilaku praktek monopoli

yang dilakukan oleh PT Angkasa

Pura Logistik sebagaimana telah

dijabarkan diatas, juga telah

mengakibatkan dampak kepada

kepentingan umum berupa biaya

logistik yang tinggi yang akan

mempengaruhi perekonomian

nasional. Hal tersebut disebabkan

karena perusahaan Ekspedisi

Muatan Pesawat Udara (EMPU) yang

menggunakan jasa PT Angkasa Pura

Logistik akan membebankan

kembali tambahan biaya tersebut

kepada Shipper/Pengirim kargo.

disatu sisi, kargo yang dikirimkan

dapat berupa barang konsumsi

maupun barang modal/bahan baku

produksi. Jika kargo yang dikirim

barang modal/bahan baku produksi

maka akan berdampak terhadap
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kenaikan barang lain yang

diproduksi tersebut; -------------------

138.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Ahli Sdr. Anhar

Fauzan yang merupakan Dosen

Fakultas Ekonomi Universitas

Padjadjaran dalam Persidangan; ----

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

5 Pertanyaan
Majelis
Komisi

Jelaskan dampak biaya logistik (RA)
terhadap perekonomian Indonesia secara
keseluruhan.

Jawaban Pada saat yang sama dampak atau efek
dari peningkatan harga utamanya pada
terminologi domestik maka akan
berdampak pada end user pertama kali
sehingga akan mengakibatkan
peningkatan tarif/harga dari
barang/jasa yang dikirim oleh end
user, karena melalui proses biaya
produksi adalah cost dari barang
tersebut. Dalam arti memiliki peluang
besar, efek peningkatan harga yang
memang terindikasi eksesif maka
dampaknya sederhana, akan
mengakibatkan kerugian secara
signifikan kepada end user/konsumen.
Pada prinsipnya hal tersebut tidak
dapat dilihat dari sisi mikro karena
akan berakibat secara makro  bbagi
konsumen domestik  dimana mereka
membutuhkan barang-barang  yang
dari tempat yang lain.

6 Pertanyaan
Majelis
Komisi

Apakah biaya angkut masuk atau
pengiriman barang merupakan
komponen harga bagi end user?
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Jawaban Apabila pengirim barang merasakan
adanya peningkatan harga dalam biaya
kargo maka tentunya harga barang
tersebut seharusnya meningkat di end
user, jumlah barang yang dikirim pada
prakteknya tidak mungkin
mempengaruhi end user karena tidak
ada pilihan lain selain kargo melalui
pesawat terbang.
Hal tersebut memiliki potensi besar
untuk meningkatkan proses “monopoli”
yang dilakukan oleh penyedia layanan
penyedia kargo tersebut, sehingga
efeknya adalah harga barang meningkat
dan end user akan membayar lebih dari
yang semestinya, namun memang perlu
dilanjutkan terutama bagi ahli yang
paham mengenai pelaporan keuangan
dan skema cashflow baik APlog maupun
pihak-pihak yang mengirim kargo melalui
APlog.

139.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Syafruddin yang merupakan

Direktur PT Celebes Angkasa

Samudra dalam Persidangan; -------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

41 Pertanyaan
Investigator

Bagaimana reaksi customer terhadap
kenaikan tersebut?



- 385 -

S A L I N A N

Jawaban Mereka menanyakan kenapa ada
kenaikan biaya dan kami jelaskan
bahwa ada biaya tambahan RA. Sempat
beberapa waktu kami tidak naikkan
sehingga keuntungan yang kami
dapatkan digunakan untuk menutupi
kenaikan tersebut.

42 Pertanyaan
Investigator

Kenapa tidak dinaikkan?

Jawaban Kami memiliki kontrak dengan customer
yang kami sesuaikan juga dengan
airlines, penambahan biaya tersebut
terjadi pada saat kontrak CAS dengan
customer berlangsung, sehingga kami
tidak dapat menaikkan harga langsung
dan menunggu sampai pembuatan
kontrak baru untuk disesuaikan.

140.Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Katimin yang merupakan Pimpinan

Cabang PT Duta Fara Abadi dalam

persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

37. Pertanyaan
Investigator

Terkait kenaikan biaya (RA), pada
akhirnya apakah kenaikan tersebut
dibebankan kepada customer?

Jawaban Ada pekerjaan yang dilakukan dengan
kontrak dan dilakukan secara langsung.
Jika tidak ada kontrak maka dapat
kami bebankan secara langsung,
tetapi jika ada kontrak sulit untuk
tiba-tiba dan harus menunggu
pembaharuan kontrak.



- 386 -

S A L I N A N

127. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Dari sisi konsumen, pernahkan ada
yang mengeluh setelah adanya RA?

Jawaban Ya, karena kenaikan biaya RA menjadi
salah satu komponen kami dalam
menaikkan biaya kepada konsumen
tetapi konsumen tidak mengetahui
pasti bahwa kenaikan biaya tersebut
karena adaya kenaikan biaya RA.

141.Bahwa berdasarkan penjabaran

sebagaimana dijabarkan diatas,

maka unsur “praktek monopoli”

telah terpenuhi. ------------------------

24.4.5.5 Persaingan Usaha Tidak Sehat--------------

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6

dalam Ketentuan Umum UNDANG-

UNDANG Nomor 5/1999

menyatakan bahwa 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; ----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2009, seharusnya pengelolaan

terminal kargo yang merupakan
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salah satu bentuk pelayanan jasa

kebandarudaraan hanya dapat

diselenggarakan oleh Badan Usaha

Bandar Udara yang diusahakan

secara komersial setelah

memperoleh izin dari Menteri; ------

3. Bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2009 Tentang Penerbangan,

disebutkan bahwa ijin menteri yang

telah diberikan terhadap Badan

Usaha Bandar Udara yang

diusahakan secara komersial tidak

dapat dipindahtangankan; -----------

4. Bahwa Badan Usaha Bandar Udara

yang telah mendapatkan ijin

Menteri untuk mengelola atau

mengoperasikan Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar adalah PT

Angkasa Pura I (Persero); (vide C4,

C32) --------------------------------------

5. Bahwa pengelolaan Terminal Kargo

Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik

dilatarbelakangi karena adanya

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan

Terminal Kargo Nomor

SP.6/HK.06.03/213/PD dan Nomor
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02/APL-AP1/2013-DU tertanggal 18

Januari 2013; (vide C4, C10) --------

6. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Katimin yang merupakan Pimpinan

Cabang PT Duta Fara Abadi dalam

persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

6. Pertanyaan
Investigator

Siapa pengelola terminal kargo di Bandara
Sultan Hasanuddin (selanjutnya disebut
SH)?

Jawaban Yang menjadi kuasa usaha terminal kargo
di SH adalah AP. Untuk pengoperasian,
AP Logistik (selanjutnya disebut APlog)
adalah kuasa AP, pengelolaannya tidak
berdiri sendiri.  Kegiatan APlog yang
mungkin diperdebatkan oleh asosiasi
adalah kegiatan Regulated Agent
(selanjutnya disebut RA) yang saat ini
ditangani oleh APlog yang sebelumnya
adalah terminal kargo tanpa RA. Saya
setuju dengan adanya RA tetapi mungkin
pelaksanaan dilapangan perlu dilakukan
perubahan atau pelaksanaan tidak sesuai
dengan aturan RA.

7. Bahwa tujuan perjanjian kerjasama

kedua belah pihak dilatarbelakangi

adanya tujuan untuk

mengoptimalkan aset strategis

sehingga menciptakan nilai tambah

bagi PT Angkasa Pura I (Persero).

oleh karena itu, PT Angkasa Pura I
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(Persero) menunjuk PT Angkasa

Pura Logistik untuk melakukan

pengelolaan terminal kargo tidak

hanya untuk bandara Sultan

Hasanuddin Makassar tetapi juga

untuk 3 Bandara Lain yaitu

bandara Sepinggan Balikpapan,

Bandara Syamsudin Noor

Banjarmasin, dan Bandara Adi

Sumarmo Surakarta; (vide C10)-----

8. Bahwa dalam perjanjian Kerjasama

Pengelolaan Terminal Kargo Nomor

SP.6/HK.06.03/213/PD dan Nomor

02/APL-AP1/2013-DU tersebut juga

menerangkan terkait objek

perjanjian dimana disebutkan

bahwa pihak pertama dalam hal ini

PT Angkasa Pura I (Persero) dengan

ini menyerahkan pengelolaan

terminal kargo di Bandar Udara

kepada pihak kedua dalam hal ini

adalah PT Angkasa Pura Logistik;

(vide C10)--------------------------------

9. Bahwa kewajiban PT Angkasa Pura

Logistik yang timbul dari perjanjian

ini adalah: (vide C4, C10)-------------

a. mengelola terminal kargo

sesuai dengan ketentuan

menurut perjanjian ini dengan
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aman tanpa gangguan dari

Pihak Pertama dalam hal ini PT

Angkasa Pura I (Persero)

maupun pihak ketiga sesuai

dengan perjanjian;

b. menerapkan Standar

Operasional Prosedur (SOP)

Pengelolaan Terminal Kargo

dan Logistik dengan standar

kelas dunia;

c. menyampaikan laporan tertulis

produksi dan pendapatan

kepada PT Angkasa Pura I

(Persero) setiap bulannya dan

menjamin kebenaran laporan

atas data dimaksud;

d. mengasuransikan bangunan

terminal kargo atas nama PT

Angkasa Pura I (Persero)

dengan beban PT Angkasa Pura

Logistik;

e. memeliharan bangunan,

sarana, dan prasarana selama

jangka waktu perjanjian;

f. menyampaikan laporan tentang

kondisi dan/atau perbaikan

bangunan/aset terminal kargo

secara periodik;
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g. melakukan pengurusan

sertifikat Terminal Kargo, Tera,

Timbangan, Tempat

Penimbunan Sementara, dan

lainnya atas nama PT Angkasa

Pura I (Persero);

10. Bahwa dalam kewajiban

sebagaimana diatur dalam

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan

Terminal Kargo Nomor

SP.6/HK.06.03/213/PD dan Nomor

02/APL-AP1/2013-DU tertanggal 18

Januari 2013 disebutkan bahwa PT

Angkasa Pura Logistik memiliki

kewajiban untuk mengelola terminal

kargo. Terminologi Pengelolaan

Terminal Kargo tidak dapat

disamakan artinya dengan

Penanganan Kargo yang merupakan

jasa terkait untuk menunjang

kegiatan pelayanan operasi pesawat

udara di bandar udara; (vide C4,

C10) --------------------------------------

11. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Ahmad Syaugi Shahab yang

merupakan Aviation Marketing

Group Head of PT Angkasa Pura I

(Persero) dalam persidangan; --------
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No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

12. Pertanyaan
Terlapor I

Jadi, harus dibedakan antara jasa terkait
dengan penanganan kargo itu tidak sama
dengan fasilitas penanganan kargonya?

Jawaban Iya. (Saksi membacakan mengenai
substansi kontrak).
Pelayanan jasa kebandarudaraan adalah
jasa pesawat udara penumpang, barang,
dan pos, yang terdiri atas penyediaan
dan/atau fasilitas pengembangan: a.
fasilitas untuk kegiatan pelayanan
pendaratan atau lepas landas (untuk di
aero), b. fasilitas terminal kargo untuk
pelayanan angkutan penumpang kargo
dan pos. Disini ada jasa terkait yaitu
penanganan kargo dan pos. Terdapat di
dalam Pasal 232 dan Pasal 233 UNDANG-
UNDANG Nomor 1/2009.

42 Pertanyaan
Investigator

Bahasa pengelolaan apakah sama dengan
bahasa penanganan terminal kargo?

Jawaban Berbeda.
43 Pertanyaan

Investigator
Artinya kontrak yang terjadi selama kurun
waktu tahun 2013-2015 masih
menggunakan judul pengelolaan terminal
kargo, bukan penanganan kargo, lalu apa
perbedaan antara pengelolaan dan
penanganan?

Jawaban Pengelolaan itu terkait jasa
kebandarudaraan, sedangkan untuk
penanganan itu terkait jasa terkait
kebandarudaraan.

12. Bahwa penanganan kargo hanya

sebatas untuk mengurusi kargo

mulai dari kargo diterima di
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terminal kargo sampai dengan kargo

naik ke pesawat, sedangkan

pengelolaan terminal kargo tidak

hanya menangani kargo tetapi

menangani seluruh aktivitas

manajemen (Planning, Actuating,

Controlling, Monitoring) yang ada di

terminal kargo; -------------------------

13. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Terlapor Sdr.

Muhammad Djamal yang

merupakan Kepala Departemen

Regulated Agent PT Angkasa Pura

Logistik Makassar (Persero) selaku

kuasa khusus dari Herry A. Y.

Sikado selaku Direktur Utama

mewakili Direksi PT Angkasa Pura

Logistik dalam persidangan; ---------

38. Pertanyaan

Investigator

Apakah pengelolaan dan penanganan

itu sama atau berbeda?

Jawaban Berbeda. Kalau pengelolaan itu lebih
ke managemen, sedangkan
penanganan itu lebih ke operasinya.
Kalau managemen itu planning atau
perencanaannya dan
mengorganisasikannya itu semua dari
badan usaha Bandar udara, bukan
dari AP Logistik. Pengelolaan dan
pengawasannya itu fungsi dari badan
usaha Bandar udara, sedangkan kami
hanya actuating-nya saja.
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195. Pertanyaan
Majelis
Komisi

Bedanya apa penanganan dan
pengelolaan?

Jawaban Kalau pengelolaan lebih mengarah ke
managemennya (planning, actuating,
organizing, dan controlling), sedangkan
kami hanya sebagai pelaksana di
penanganannya.

14. Bahwa PT Angkasa Pura Logistik

merupakan pihak yang

merumuskan besaran tarif

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (PJKP2U) Terminal

Kargo Bandara Udara Sultan

Hasanuddin yaitu dengan adanya

bukti berupa usulan tarif yang

disampaikan PT Angkasa Pura

Logistik dalam  kegiatan sosialisasi

penyesuaian tarif Pelayanan Jasa

Kargo dan Pos Pesawat Udara

(PJKP2U) yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik kepada

seluruh pengguna jasa Terminal

Kargo pada tanggal 5 Februari

2014; (vide C13, C14, C16)-----------

15. Bahwa PT Angkasa Pura Logistik

juga yang mengumumkan

perubahan tarif Pelayanan Jasa

Kargo dan Pos Pesawat Udara

(PJKP2U) yang berlaku mulai 1 April
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2014 sampai dengan saat ini; (vide

C13, C14, C16) -------------------------

16. Bahwa PT Angkasa Pura Logistik

juga merupakan pihak yang

melakukan kesepakatan dengan

Pengguna Jasa terkait Penyesuaian

Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (PJKP2U) Incoming

dan Outgoing Domestik yang

berlaku mulai 1 April 2014

sebagaimana tertuang dalam Berita

Acara Kesepakatan Nomor

BA.005/KB.09/2014/KCA; (vide

C13, C14, C16) -------------------------

17. Bahwa PT Angkasa Pura Logistik

juga yang melakukan

penarikan/pemungutan tarif

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (PJKP2U) atau

BTB/TTB dari pengguna jasa

sebagaimana dapat dilihat dari

kuitansi tarif Pelayanan Jasa Kargo

dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)

yang mencantumkan lambang atau

logo dari perusahaan PT Angkasa

Pura Logistik; (vide C11, C35, C36,

C38, C40, C41, C44, C47) ------------

18. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.



- 396 -

S A L I N A N

Ahmad Syaugi Shahab yang

merupakan Aviation Marketing

Group Head of PT Angkasa Pura I

(Persero) dalam persidangan; --------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

13. Pertanyaan
Terlapor I

Dari penjelasan Saudara tersebut
menyatakan bahwasanya yang mengelola
terminal kargo saat ini adalah PT AP I,
berarti dalam hal ini pendapatan yang
berupa PJPKP2U ditarik oleh PT AP I?

Jawaban Iya, ditagih oleh PT AP I.
29. Pertanyaan

Investigator
Yang memungut tarif PJKP2U itu
seharusnya AP I, namun faktanya tidak
seperti itu karena kuitansi yang kami
terima tertulis AP Logistik.
(Investigator menunjukkan dokumen faktur
atau kuitansi kepada Saksi 25 September
2015)

Jawaban Kalau di tahun 2016 sudah AP I.

19. Bahwa jika mengacu pada Pasal 3

ayat (2) Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 36 Tahun

2014 Tentang Tata Cara dan

Prosedur Pengenaan Tarif Jasa

Kebandarudaraan, Tarif jasa kargo

dan pos pesawat udara (JKP2U)

merupakan tarif yang timbul karena

adanya pelayanan jasa

kebandarudaraan yang telah

diberikan kepada Pengguna Jasa; --
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20. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Ahmad Syaugi Shahab yang

merupakan Aviation Marketing

Group Head of PT Angkasa Pura I

(Persero) dalam persidangan; --------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

44. Pertanyaan
Investigator

Untuk tarif pengelolaan jasa
kebandarudaraan dikenakan tarif apa?

Jawaban PJKP2U.

21. Bahwa dengan terdapatnya fakta PT

Angkasa Pura Logistik melakukan

perumusan, membuat kesepakatan,

mengumumkan, melakukan

pemungutan Tarif jasa kargo dan

pos pesawat udara (JKP2U), serta

menangani pelayanan langsung

terhadap kargo yang dikirim

maupun diterima di terminal kargo

telah membuktikan bahwa PT

Angkasa Pura Logistik telah

melakukan Planning, Controlling,

Actuating, dan Monitoring (fungsi

manajemen) terhadap Terminal

Kargo sehingga dapat dikatakan PT

Angkasa Pura Logistik telah

melakukan Pengelolaan terhadap

terminal kargo yang merupakan
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salah satu bentuk pelayanan jasa

kebandarudaraan; ---------------------

22. Bahwa penyerahan hak pengelolaan

Terminal Kargo dari PT Angkasa

Pura I kepada PT Angkasa Pura

Logistik merupakan perbuatan

melawan hukum terhadap

Peraturan perundang undangan

terutama Pasal 233 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2009 Tentang Penerbangan yang

menyebutkan bahwa ijin menteri

yang telah diberikan terhadap

Badan Usaha Bandar Udara yang

diusahakan secara komersial tidak

dapat dipindahtangankan; -----------

23. Bahwa hal tersebut DIAKUI OLEH

Saksi Sdr. Ahmad Syaugi Shahab

yang merupakan Aviation Marketing

Group Head of PT Angkasa Pura I

(Persero) dalam persidangan; --------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian
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32. Pertanyaan
Investigator

Di dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1/2009
sudah jelas menyebutkan bahwa yang bisa
menarik tarif PJKP2U adalah badan usaha
Bandar udara dimana dalam hal ini adalah AP I,
namun sebaliknya yang kami peroleh bukti
faktur yang penarikannya dilakukan oleh AP
Logistik. Bukankah penarikan tarif tersebut
merupakan kewenangan yang sudah melekat
yang diberikan oleh Undang-Undang kepada AP
I, tetapi justru didelegasikan oleh AP I ke AP
Logistik? (kemudian baru disesuaikan setelah
ada PM Nomor 156/2015)

Jawaban Kronologisnya terkait pengelolaan terminal
kargo sejak UNDANG-UNDANG Nomor
1/2009, PT AP I mendelegasikan kewenangan
pengelolaannya kepada AP Logistik. Jadi, di
Makassar yang sebelumnya terminal kargo,
Balikpapan, Manado, Jogjakarta, Solo,
Denpasar, Biak sebelumnya Gapura, tahun
2015 mengalami kendala karena AP Logistik
merupakan jasa terkait. Setelah awal 2017
kami semua telah mengembalikan fungsi
terminal kargo ke AP I selaku fungsi dari
badan usaha Bandar udara, sebagaimana PM
Nomor 156/2015 termasuk juga di Bandar
udara Makassar. Bukti faktur atau kuitansi
yang Investigator tadi tunjukkan di tahun
2015 memang masih dikerjakan oleh AP
Logistik, ketika ada pembenahan sesuai PM
Nomor 156/2015 kami mengembalikan
perlahan ke AP I, termasuk juga yang dahulu
tertulis dikelola oleh AP Logistik kembali
semua ke AP I. Dan semua itu membutuhkan
proses waktu. Kontrak antara AP I dengan AP
Logistik berubah dari pengelolaan menjadi
penanganan.

39 Pertanyaan
Investigator

Apakah Saudara ikut terlibat dalam
penyusunannya atau paham terhadap
substansinya?

Jawaban Kalau sebelum tahun 2016 kontraknya masih
pengelolaan terminal kargo.
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63 Pertanyaan
Majelis
Komisi

Jadi, khusus untuk jasa kebandarudaraan di
terminal kargo hanya dapat dilakukan oleh
badan usaha Bandar udara?

Jawaban Iya.
64 Pertanyaan

Majelis
Komisi

Kalau pengelolaan di terminal kargo terkait jasa
kebandarudaraan hanya dapat dilakukan oleh
badan usaha Bandar udara, lalu jika yang
melakukan adalah AP Logistik apakah
diperbolehkan?

Jawaban Tidak boleh.

24. Bahwa hal tersebut DIAKUI OLEH

Saksi Sdr. I Wayan Sutawijaya

yang merupakan Head of Legal PT

Angkasa Pura I (Persero) dalam

persidangan; ----------------------------

No Pertanyaan
/Jawaban

Uraian

46. Pertanyaan
Investigator

Jadi, yang dilimpahkan ke anak perusahaan
adalah tugas pengelolaan terminal kargonya?

Jawaban Iya.
47. Pertanyaan

Investigator
Apakah sebelumnya fungsi pengelolaan
terminal kargo ini menjadi beban oleh AP
sehingga fungsi tersebut dilimpahkan oleh AP
ke anak perusahaan yakni AP Log?

Jawaban Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kami
dapat melakukan penunjukan langsung ke
anak perusahaan. Fungsi pengelolaan
tersebut dapat kami lakukan sendiri, namun
karena keterbatasan yang kami miliki, kami
tidak mampu mengelola secara menyeluruh
tugas-tugas tersebut, oleh karena itu kami
delegasikan ke AP Log.
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60. Pertanyaan
Investigator

Persetujuan bersama diantara Terminal
Kargo Bandar Udara di Balikpapan,
Makassar, Banjarmasin, Solo, yang
ditandatangani di tahun 2012 obyek
kerjasama operasionalnya adalah Terminal
Kargo, yang bertandatangan adalah pihak AP
Log yang bertindak atas nama AP I.
Sebenarnya konsepnya bagaimana kerjasama
antara AP I dengan AP log yang dilimpahkan
fungsi pengelolaan terminal kargo?

Jawaban Jadi, kami bekerjasama dengan anak
perusahaan, yang memiliki izin adalah AP I
karena AP I ini tidak mampu mengelola
secara menyeluruh maka didelegasikan ke
anak perusahaan, maka anak perusahaan
ini menjadi satu kesatuan di dalam bubu,
dalam hal ini AP I. Kalau secara menyeluruh
kekayaan anak perusahaan merupakan
kekayaan induk perusahaan.

25. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Saksi Sdr.

Agustono, S.Sos., M.MTr yang

merupakan Kepala Sub Direktorat

Penyelenggaraan dan Pelayanan

Bandar Udara, Direktorat Bandar

Udara Kementerian Perhubungan

dalam persidangan;--------------------
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No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

26. Pertanyaan
Terlapor I

Dalam menyelenggarakan terminal kargo
dijumpai bahwa terminal kargo ini
kemudian memberlakukan tarif. Apa dasar
hukumnya dan bagaimana justifikasinya
bagi penyelenggara terminal kargo yang
melakukan pemungutan tarif dari
pengguna jasanya?

Jawaban Soal tarif di dalam terminal kargo ada yang
namanya PJKP2U (Pelayanan Jasa Kargo
dan Pos Pesawat Udara) yang dipungut
oleh badan usaha Bandar udara atau unit
penyelenggara Bandar udara. Untuk unit
penyelenggara Bandar udara mengacu
pada PP Nomor 16/2016 tentang PNBP.
Kalau di lingkungan AP I atau AP II atau
badan usaha Bandar udara terkait tarif
tata caranya diatur dalam PM Nomor
36/2014 dan PM Nomor 179/2015.

26. Bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2009 Tentang Penerbangan,

penyerahan hak pengelolaan kargo

dari PT Angkasa Pura I Kepada PT

Angkasa Pura Logistik memiliki

konsekuesi sanksi administratif

berupa pencabutan izin Badan

Usaha Bandar Udara dalam hal ini

PT Angkasa Pura I; --------------------

27. Bahwa dengan terbuktinya

perbuatan melawan hukum

sebagaimana dijabarkan diatas,
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maka terkait segala kegiatan PT

Angkasa Pura Logistik untuk

mengelola Terminal Kargo yang

dimulai dari 1 Februari 2012 sejak

spin off dari PT Angkasa Pura I

(Persero) dapat dianggap telah batal

demi hukum; --------------------------

28. Bahwa dengan demikian,

pemungutan Tarif pelayanan jasa

kargo dan pos pesawat udara

(PJKP2U) yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik sejak 1

Februari 2012 sampai dengan saat

ini dapat dikatakan tidak sah dan

batal demi hukum; --------------------

29. Bahwa hal tersebut berkesesuaian

dengan keterangan Ahli Sdr. Prof.

Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. yang

merupakan Guru Besar Ilmu

Hukum Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin dalam

persidangan: ----------------------------

No Pertanyaan/
Jawaban

Uraian

15. Pertanyaan
Investigator

Terkait kausa halal, diduga suatu perjanjian
dibuat melanggar UNDANG-UNDANG.
Bagaimana dan seperti apa konsekuensinya??

Jawaban Jika suatu perjanjian melawan UNDANG-
UNDANG maka batal demi hukum  karena hal
itu yang disebut dengan kausa tidak halal.
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22 Pertanyaan
Investigator

Satu pihak diduga melakukan (mewakili) pihak
lain.
Diduga pemberian kewenangan
menandatangani melawan UNDANG-UNDANG,
ketika yang mewakili pihak yang sebenarnya
memiliki kewenangan, apakah perjanjian ini
menjadi sah atau tidak?

Jawaban Kalau dalam UNDANG-UNDANG unsur yang
dianggap tidak cakap adalah perempuan yang
bersuami dan semua orang yang dilarang
UNDANG-UNDANG membuat perjanjian, inilah
yang disebut tidak memiliki kewenangan
sehingga perjanjian menjadi batal demi hukum.

30. Bahwa data produksi kargo

incoming dan outgoing baik

internasional maupun domestik

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

Bulan Incoming Domestik

Outgoing

Domestik

Incoming

Internasional

Outgoing

Internasional

Jan-13 2.265.573 988.945 788 554.561

Feb-13 2.075.257 1.012.554 290 453.750

Mar-13 2.197.196 1.105.280 2.395 597.580

Apr-13 2.106.696 1.215.009 4.616 606.944

Mei-13 2.496.295 1.193.222 1.469 623.641

Jun-13 2.443.554 1.474.853 1.732 617.059

Jul-13 2.906.638 1.564.207 4.863 575.239

Agust-13 1.787.481 1.163.847 2.920 418.128

Sep-13 2.301.953 1.421.172 3.769 538.056

Okt-13 2.265.938 1.430.237 3.096 611.685

Nop-13 2.444.383 1.191.059 474 713.313

Des-13 2.582.556 1.195.183 1.702 743.179

Jan-14 2.349.221 1.529.253 1.058 609.162

Feb-14 2.039.115 1.457.580 2.431 549.170

Mar-14 2.537.136 1.532.428 2.983 734.343
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Apr-14 2.112.040 1.288.881 1.545 616.207

Mei-14 2.251.585 1.272.827 3.839 658.912

Jun-14 2.491.697 1.181.270 1.943 651.300

Jul-14 2.229.560 1.230.036 4.152 564.900

Agust-14 1.966.966 1.119.533 3.661 462.901

Sep-14 2.257.994 1.255.579 4.206 614.545

Okt-14 2.296.371 1.308.007 5.749 533.341

Nop-14 2.376.219 1.227.958 2.841 655.017

Des-14 2.559.533 1.413.048 3.107 712.514

Jan-15 2.317.080 1.150.506 5.745 675.730

Feb-15 1.911.725 999.137 7.102 622.429

Mar-15 2.118.401 1.228.847 1.545 663.827

Apr-15 2.107.674 1.221.194 2.955 710.084

Mei-15 2.333.462 1.234.931 3.270 665.748

Jun-15 2.475.773 1.606.003 3.644 555.306

Jul-15 2.074.715 1.941.215 1.229 492.188

Agust-15 2.198.576 1.748.254 2.527 548.618

Sep-15 2.229.196 2.088.496 2.637 491.112

Okt-15 2.442.255 1.754.271 3.362 560.368

Nop-15 2.588.999 1.460.627 2.766 714.386

Des-15 2.785.233 1.465.236 925 750.608

Total
Produksi 82.924.046 48.670.685 103.336 21.865.851

Total
Pendapatan
PJKP2U 41.462.023.000 24.335.342.500 6.200 1.093.293

Total Pajak
10% 4.146.202.300 2.433.534.250

Total
Pendapatan
PJKP2U
setelah
Pajak 37.315.820.700 21.901.808.250 6.200 1.093.293
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31. Bahwa tarif yang dibebankan PT

Angkasa Pura Logistik kepada

pengguna jasa di terminal kargo

untuk barang Tanda Terima Barang

(TTB) dan Bukti Timbang Barang

(BTB) saat ini sebesar Rp. 500,-/kg

(termasuk PPN 10%) untuk kargo

domestik dan US$ 0,06/kg/hari

(belum termasuk PPN 10%) untuk

kargo import, serta US$

0,05/kg/hari (belum termasuk PPN

10%) untuk kargo eksport; ; (vide

C11, C35, C36, C38, C40, C41, C44,

C47) --------------------------------------

32. Bahwa jika mengacu pada

perhitungan data Total Pendapatan

PJKP2U setelah pajak, maka selama

tahun 2013-2015, Total PJKP2U

yang telah dibayarkan oleh

Pengguna Jasa sebesar Rp.

59.217.628.950 untuk kargo

domestik incoming dan outgoing

serta USD. 1.099.493 untuk kargo

internasional incoming dan outgoing;

33. Bahwa total pendapatan PJKP2U

setelah pajak yang ditunjukan

dalam perhitungan diatas, setidak

tidaknya merupakan total

pemungutan Tarif Pelayanan jasa
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kargo dan pos pesawat udara

(PJKP2U) yang tidak sah atau batal

demi hukum yang dilakukan oleh

PT Angkasa Pura Logistik sejak 1

Februari 2012 sampai dengan saat

ini; ----------------------------------------

34. Bahwa berdasarkan penjabaran

sebagaimana dijabarkan diatas,

maka unsur “persaingan usaha

tidak sehat” telah terpenuhi;---------

35. Selanjutnya dengan terpenuhinya

unsur “penguasaan” dalam Pasal 17

ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 5

Tahun 1999 sebagaimana

dijabarkan diatas, maka dapat

dikatakan unsur Pasal 17 ayat (2)

UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun

1999 juga telah terpenuhi; -----------

24.5 Berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, alat-alat

bukti, dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana

diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator

menyimpulkan dan menyatakan: -----------------------------------

24.5.1 Bahwa Terlapor yaitu PT Angkasa Pura Logistik,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di

Terminal Kargo Bandar Udara International Sultan

Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan; --------------
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24.5.2 Meminta kepada Yang Terhormat Majelis Komisi

Perkara KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016 untuk

memberikan sanksi kepada PT Angkasa Pura

Logistik sebagaimana diatur dalam Pasal 47

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat; --------------------------------------------------

24.5.3 Meminta kepada Yang Terhormat Majelis Komisi

Perkara KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016 untuk

merekomendasi kepada Menteri Perhubungan

Republik Indonesia untuk mengevaluasi Perjanjian

Kerjasama Pengelolaan Terminal Kargo Nomor

SP.6/HK.06.03/213/PD dan Nomor 02/APL-

AP1/2013-DU antara PT Angkasa Pura I (Persero)

dengan PT Angkasa Pura Logistik dan menindak

secara tegas pelanggaran terhadap Pasal 233 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

berdasarkan sanksi yang telah ditentukan dalam

Pasal 233 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2009 Tentang Penerbangan; -------------------------------

24.5.4 Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat

lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono).-----------------------------------------------

25. Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti I.6): -----

25.1 Mengenai Kegiatan Usaha Pengelolaan Terminal Kargo dan

Regulated Agent ----------------------------------------------------------------------

25.1.1 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik secara de facto

maupun de jure telah memperoleh penunjukan
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langsung dari PT Angkasa Pura I (Persero) untuk

mengelola terminal kargo Bandar Udara Sultan

Hasanuddin Makassar  sebagaimana tercantum

dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Angkasa
Pura I (Persero) dengan PT Angkasa Pura Logistik
tentang Pengelolaan Terminal Kargo di Bandar
Udara Sepinggan, Bandar Udara Hasanuddin,
Bandar Udara Syamsudin Noor, dan Bandar Udara
Adi Sumarmo Nomor: SP.6/HK.06.03/2-13/PD dan

Nomor: 02/APL-AP1/2013-DU tanggal 18 Januari

2013, dengan jangka waktu Perjanjian selama 2

(dua) tahun yaitu berlaku surut terhitung sejak

tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 (vide Bukti
T-1).------------------------------------------------------------

25.1.2 Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya

penunjukan langsung oleh PT Angkasa Pura I

(Persero) tersebut adalah untuk optimalisasi aset

strategis milik PT Angkasa Pura I (Persero)

sebagaimana amanah Peraturan Menteri BUMN

Nomor: PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman

Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN, khususnya

Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat

(1) huruf c dan ayat (2). ------------------------------------

25.1.3 Bahwa secara empiris, pendayagunaan terminal

kargo sebagai aset strategis dilatarbelakangi oleh

faktor minimnya sumber daya manusia, perhatian,

fasilitas dan/atau peralatan bagi terminal kargo

karena PT Angkasa Pura I (Persero) selama

bertahun-tahun lebih memprioritaskan pada
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pengembangan terminal penumpang, bahkan

keberadaan terminal kargo ini diibaratkan dengan

istilah “anak tiri” sebagaimana diungkapkan oleh

Saksi Agustono (Kementerian Perhubungan) dalam

persidangan, sehingga perlu didayagunakan baik

aset maupun layanannya. ---------------------------------

25.1.4 Bahwa penunjukan langsung terhadap PT Angkasa

Pura Logistik yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura

I (Persero) guna mengelola terminal kargo Bandar

Udara Sultan Hasanuddin Makassar pada waktu itu

dikarenakan tidak ada peminat/pelaku usaha yang

mengajukan proposal kepada PT Angkasa Pura I

(Persero) untuk melakukan pengelolaan terminal

kargo di Bandar Udara Sultan Hasanuddin

Makassar sebagaimana keterangan yang

disampaikan oleh Saksi I Wayan Sutawidjaya (Head

of Legal PT Angkasa Pura I) di hadapan Majelis

Komisi. --------------------------------------------------------

25.1.5 Bahwa kemudian Kementerian Perhubungan

menerbitkan Sertifikat Operasi Jasa Terkait Bandar

Udara kepada PT Angkasa Pura Logistik Nomor:

DBU.SO.002/JT-WH/IX/2015 tanggal 28

September 2015 untuk menyelenggarakan kegiatan

jasa terkait bandar udara bidang pergudangan

(warehousing) dan Sertifikat  Operasi Jasa Terkait

Bandar Udara Nomor: DBU.SO.002/JT-KP/IX/2015

tanggal 28 September 2015 untuk

menyelenggarakan kegiatan jasa terkait bandar
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udara bidang pelayanan kargo dan pos (vide Bukti

T-22 dan T-23). ----------------------------------------------

25.1.6 Bahwa faktanya telah dilakukan pembaharuan

terhadap Perjanjian Pengelolaan Terminal Kargo, di

mana antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan

PT Angkasa Pura Logistik telah menyepakati dan

menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dan

Konsesi dalam Kerjasama Pengoperasian Terminal

Kargo di Bandar Udara yang Dikelola PT Angkasa

Pura I (Persero) Nomor: SP.235/HK.06.02/2016/MD

dan Nomor: SP.01/HK.06.02/2016-PD tanggal 1

Juni 2016 (vide Bukti T-25).-------------------------------

25.1.7 Bahwa Pasal 2 Perjanjian Sewa Menyewa

sebagaimana dimaksud poin 6 di atas mengatur

bahwa Pihak Pertama (PT Angkasa Pura I)

menyewakan ruangan dan/atau tanah kepada

Pihak Kedua (PT Angkasa Pura Logistik) di area lini I

Bandar Udara yang dikelola oleh Pihak Pertama (PT

Angkasa Pura I) yang digunakan oleh Pihak Kedua

(PT Angkasa Pura Logistik) sebagai Terminal Kargo

untuk menjalankan kegiatan usahanya berupa

pelayanan kargo dan pos pesawat udara. ---------------

25.1.8 Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa tersebut berlaku

di seluruh 13 (tiga belas) bandar udara yang

dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dengan

jangka waktu Perjanjian selama 2 (dua) tahun

terhitung sejak 1 Mei 2016 sampai dengan 30 April

2018. Dengan demikian, dasar hukum yang berlaku

bagi PT Angkasa Pura Logistik dalam menjalankan



- 412 -

S A L I N A N

kegiatan pelayanan kargo dan pos di terminal kargo

adalah Perjanjian Sewa Menyewa dan Konsesi

dalam Kerjasama Pengoperasian Terminal Kargo di

Bandar Udara yang Dikelola PT Angkasa Pura I

(Persero) tanggal 1 Juni 2016, bukan Perjanjian

Kerjasama antara PT Angkasa Pura I (Persero)

dengan PT Angkasa Pura Logistik tentang

Pengelolaan Terminal Kargo di Bandar Udara

Sepinggan, Bandar Udara Hasanuddin, Bandar

Udara Syamsudin Noor, dan Bandar Udara Adi

Sumarmo tanggal 18 Januari 2013 karena jangka

waktu perjanjian ini telah berakhir.----------------------

25.1.9 Bahwa berdasarkan isi Perjanjian Sewa Menyewa

sebagaimana dimaksud poin 6 dapat disimpulkan

PT Angkasa Pura Logistik hanya memperoleh hak

pakai dari PT Angkasa Pura I (Persero) untuk

memanfaatkan ruangan dan/atau tanah miliknya

guna melakukan kegiatan usaha pelayanan kargo

dan pos di Terminal Kargo. Hal ini berarti sama

sekali tidak terjadi pemindahtanganan izin Badan

Usaha Bandar Udara milik PT Angkasa Pura I

(Persero) kepada PT Angkasa Pura Logistik

sebagaimana dituduhkan oleh Investigator, karena

sampai saat ini secara yuridis izin tersebut masih

atas nama PT Angkasa Pura I (Persero) dan secara

empiris Terminal Kargo masih milik dan di bawah

pengelolaan PT Angkasa Pura I (Persero). ---------------

25.1.10 Bahwa sebelum PT Angkasa Pura Logistik berdiri,

kegiatan pelayanan dan pemeriksaan keamanan
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kargo dan pos dilakukan oleh Strategic Business

Unit Speed and Secure Warehousing (SBU SSC

Warehousing) yang melekat pada PT Angkasa Pura I

(Persero) sejak tahun 2004.--------------------------------

25.1.11 Bahwa alur/proses penanganan kargo berangkat

(outgoing) yang dilakukan oleh SBU SSC

Warehousing pada saat itu adalah sebagai berikut: ---

“Kargo dikembalikan”

25.1.12 Bahwa secara yuridis normatif, telah diatur di

dalam Pasal 6 jo. Pasal 30 Peraturan Menteri

Staff EMPU
1. Kargo.
2. Dokumen.

Acceptance
Staff

1. CekDokumen.
2. Cek hasiltimbang.
3. TerbitBuktiTimbangBarang(BTB).

AVSEC
1. Cek dgnperalatan& manual.
2. Sesuaikandokumen.
3. Security

Check(pemeriksaankeamanan).

Porter
1. Pemilihan danpemilahankargosesuaimaskapai dantujuan.
2. Build upke ULD.

Staff EMPU
1. Bawa BTB ke Kasir.
2. Bayar tarif PJKP2U.

Maskapai/Ground
Handling

1. Membuat manifest.
2. Menyerahkan manifestkargo kepada petugas

Checker Terminal Kargo.

Checker Terminal Kargo
1. Menerima manifest.
2. Catat data kargo bersamadgn maskapai.
3. Serah terima kargo dgnmaskapai.

Maskapai/Ground
HandlingKargo masuk pesawatdan siapdiberangkatkan sesuaitujuan
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Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2015

sebagaimana diganti dengan Pasal 11 ayat (1) dan

(2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153

Tahun 2015 yang pada intinya mengamanatkan

keamanan kargo dan pos menjadi tanggung jawab

badan usaha angkutan udara (maskapai), namun

pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat

dikerjasamakan atau didelegasikan kepada

Regulated Agent. --------------------------------------------

25.1.13 Bahwa seiring berjalannya waktu, sesuai Akta

Pendirian Nomor 01 tanggal 6 Januari 2012 (vide

Bukti T-35) lahirlah PT Angkasa Pura Logistik yang

bergerak di bidang jasa pemeriksaan keamanan

kargo pesawat udara dan secara yuridis telah

memperoleh sertifikasi dari Kementerian

Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2015 yang

dibuktikan dengan Izin Operasional Regulated Agent

Nomor: 004/PKKP.DKP/II/2015 tanggal 25 Maret

2015 dari Direktorat Keamanan Penerbangan

Kementerian Perhubungan RI (vide Bukti T-7), yang

kemudian telah diperbaharui dengan Izin

Operasional Regulated Agent Nomor:

AU.201/1/16/DJPU.DKP.2017 tanggal 5 Januari

2017 serta telah memperoleh Sertifikat Regulated

Agent Nomor: 020/Izin.RA.Menhub/XII/2016

tanggal 30 Desember 2016 sesuai dengan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 153 Tahun 2015

(vide Bukti T-20 dan T-21). --------------------------------
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25.1.14 Bahwa menurut keterangan Ahli Udik Novianto

(Kementerian Perhubungan) yang dihadirkan oleh

investigator, dapat diketahui Regulated Agent

berlaku untuk seluruh bandara di Indonesia baik

yang dikelola oleh pemerintah (dalam hal ini adalah

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan)

maupun yang dikelola oleh Angkasa Pura I dan

Angkasa Pura II. Ahli menambahkan keterangannya

bahwa hingga saat ini baru ada 1 (satu) Regulated

Agent di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

yaitu PT Angkasa Pura Logistik yang telah

disertifikasi oleh Kementerian Perhubungan

sekaligus telah ditunjuk juga oleh maskapai-

maskapai untuk menjalankan fungsi pemeriksaan

keamanan kargo dan pos pesawat udara. ---------------

25.1.15 Bahwa menurut keterangan Saksi Dwi Afriyanto

(Kementerian Perhubungan) yang kemudian

diperkuat kembali oleh keterangan Saksi Andrianto

Soedjarwo (Ketua Umum APPKINDO) serta

dibenarkan berdasarkan keterangan Muhammad

Djamal selaku Terlapor I terungkap fakta adanya 1

(satu) perusahaan yaitu PT Avatar Ekspres

Indonesia, yang sudah mengajukan permohonan ke

Kementerian Perhubungan untuk membuka

kegiatan usaha Regulated Agent di Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar dan saat ini masih dalam

proses verifikasi oleh Kementerian Perhubungan.

Hal ini menunjukkan bahwa peluang bagi pelaku

usaha lain untuk menjadi Regulated Agent di



- 416 -

S A L I N A N

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sama

besarnya dan dalam hal ini PT Angkasa Pura

Logistik sama sekali tidak mempunyai ruang untuk

menghambat bahkan menghalangi pelaku usaha

lain masuk ke dalam bisnis yang sama di lokasi

yang sama dengannya. -------------------------------------

25.1.16 Bahwa sejak tahun 2015, PT Angkasa Pura Logistik

resmi menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai

Regulated Agent di Bandar Udara Sultan

Hasanuddin Makassar dan melakukan pemeriksaan

keamanan kargo dengan alur/proses sebagai

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

25.1.17 Bahwa kargo yang telah melalui pemeriksaan

keamanan di area Regulated Agent dan telah

dinyatakan/dijamin aman, maka tahap selanjutnya

kargo tersebut diserahkan penanganannya kepada

petugas terminal kargo di area outgoing dengan

alur/proses sebagai berikut:-------------------------------

Petugas RA melakukan
serah terima dgn checker

Terminal Kargo

Acceptance
Staf Terminal

Kargo
1. Cek dokumen
2. Cek hasil

timbangan
3. Menerbitkan

BTB Terminal
Kargo

Checker RA
Memeriksa
keaslian serta
kelengkapan
dokumen &
fisik kargo

Porter Terminal
Kargo

1. Pemilihan &
pemilahan
kargo sesuai
maskapai &
tujuan

2. Build up ke
ULD

EMPU (agen)
1. Bawa BTB

Terminal Kargo
ke kasir
terminal kargo

2. Bayar tarif
PJKP2U
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25.1.18 Bahwa seiring dengan perkembangan kebutuhan

pada bidang jasa pengangkutan udara, pemerintah

mengambil kebijakan terkait proses/alur kegiatan

pemeriksaan keamanan kargo dan kegiatan

pelayanan kargo dari yang semula dijadikan satu

alur kemudian menjadi dipisah/dibedakan sesuai

dengan fungsi dari masing-masing area, yaitu area

Regulated Agent yang berfungsi untuk pemeriksaan

keamanan kargo sedangkan area terminal kargo

berfungsi untuk melakukan penanganan kargo

dengan melakukan weight and balance serta

memilih dan memilah kargo sesuai maskapai dan

tujuannya demi keselamatan penerbangan

sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 56 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 153 Tahun 2015. -------------

25.1.19 Bahwa lahirnya Regulated Agent sebagaimana

amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 jo.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153

Tahun 2015 merupakan langkah penyesuaian yang

dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan

meningkatnya ancaman terhadap keamanan

Ground Handling
1. Membuat manifest
2. Menyerahkan manifest

kpd checker Terminal
Kargo

Checker Terminal
Kargo

1. Menerima manifest
2. Mencatat data kargo

bersama maskapai
3. Serah terima kargo

dgn maskapai

Maskapai
Kargo masuk

pesawat & siap
diberangkatkan
sesuai tujuan
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penerbangan dan pada saat itu Indonesia

meratifikasi ICAO Annex 17. Ahli Dudi Nopiadi

(Kementerian Perhubungan) yang dihadirkan oleh

investigator menjelaskan di hadapan Majelis Komisi

bahwa pentingnya pemberlakuan Regulated Agent

dikarenakan adanya pengalaman semrawutnya

penumpukan kargo dan diabaikannya aspek

keamanan kargo di Bandara Soekarno Hatta,

sehingga pemerintah mengambil kebijakan

Regulated Agent dipisahkan dari terminal kargo. ------

25.1.20 Bahwa terdapat perbedaan layanan dan/atau

kegiatan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura

Logistik baik sebagai Regulated Agent maupun

pelayanan kargo di terminal kargo dari sebelum

lahirnya Regulated Agent dengan setelah lahirnya

Regulated Agent. Setelah lahirnya Regulated Agent,

PT Angkasa Pura Logistik sebagai Regulated Agent

wajib melakukan pemeriksaan kargo dengan alat

ETD dan wajib pula menerbitkan Consignment

Security Declaration (CSD) sebagai bukti/tanda

bahwa kargo yang telah diperiksa oleh Regulated

Agent dinyatakan aman untuk diangkut dengan

pesawat udara, dan kemudian di dalam Terminal

Kargo petugas akan melakukan pengecekan ulang

terhadap kelengkapan dokumen, melakukan

dokumentasi atas fisik kargo serta adanya weight

and balance. Hal ini dimaksudkan untuk lebih

memberikan kepastian jaminan keselamatan

maupun keamanan penerbangan baik bagi penyedia
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jasa, pengguna jasa serta maskapai selaku

pengangkut dan hal tersebut sebelumnya tidak

pernah dilakukan oleh SBU SSC Warehousing. --------

25.1.21 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat

disimpulkan bahwa Regulated Agent dan terminal

kargo memiliki tujuan, fungsi dan rangkaian proses

yang sangat berbeda dan tidak dapat dirangkap oleh

satu dengan yang lain.--------------------------------------

25.1.22 Bahwa fakta di lapangan juga menunjukkan adanya

perubahan jumlah sumber daya manusia (SDM)

yang bekerja di Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar dari sebelum adanya

Regulated Agent dan setelah Regulated Agent

beroperasi, sebagaimana tercantum dalam tabel di

bawah ini:-----------------------------------------------------

No Posisi/Jabatan

Jumlah
SDM

sebelum
RA

Jumlah SDM
setelah RA Keterangan

1 Supervisor 4 orang 4 orang 1 orang setiap
shift

2 Checker Staff 4 orang 4 orang 1 orang setiap
shift

3 Acceptance Staff 4 orang 4 orang 1 orang setiap
shift

4 Aviation
Security

8 orang 4 orang terjadi
penurunan
jumlah SDM
dikarenakan
fungsi
pemeriksaan
keamanan di
terminal kargo
dikurangi
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5 Porter 36 orang 36 orang 9 orang setiap
shift

Jumlah Total 56 orang 52 orang

25.1.23 Bahwa jumlah SDM pada area Regulated Agent

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar saat ini

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

No Posisi/Jabatan
Jumlah SDM

RA
Keterangan

1 Supervisor 4 orang 1 orang setiap shift

2 Checker Staff 12 orang 3 orang setiap shift

3 Acceptance Staff 8 orang 2 orang setiap shift

4 Aviation Security 20 orang 5 orang setiap shift

5 Porter 32 orang 8 orang setiap shift

Jumlah Total 76 orang

25.1.24 Bahwa selama Regulated Agent beroperasi di

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, PT Angkasa

Pura Logistik melakukan penambahan fasilitas demi

keberlangsungan kegiatan pemeriksaan keamanan

yang lebih memadai sebagaimana tercantum dalam

tabel di bawah ini:-------------------------------------------

No Fasilitas Peralatan
Jumlah

Sebelum RA
Jumlah

Setelah RA

1 Mesin X-ray 1 unit 2 unit

2 Timbangan Digital 1 unit 2 unit

3 Hand Held Metal Detector 1 unit 2 unit

4 Mirror Detector 1 buah 2 buah

5 HEDDI

(Handheld Explosive

1 unit 1 unit
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Detector)

6 Hand Pallet 2 unit 2 unit

7 Pallet Plastik 10 buah 10 buah

8 Ruang Pemeriksaan

Keamanan

- 500 m²

9 X-ray Test Piece - 3 unit

10 Explosive Trace Detector - 1 unit

11 Object Test Piece - 1 unit

12 Walk Through Metal

Detector

- 1 unit

25.1.25 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalil

investigator maupun saksi-saksi dari investigator

yang menyatakan bahwa kegiatan dan/atau

layanan yang diberikan oleh PT Angkasa Pura

Logistik sama saja dengan kegiatan dan/atau

layanan yang diberikan oleh SBU SSC Warehousing

adalah TIDAK TERBUKTI karena tidak sesuai

dengan fakta business process yang terjadi di

lapangan. Selain itu, PT Angkasa Pura Logistik telah

melakukan penambahan jumlah SDM maupun

fasilitas peralatan yang ada di lapangan demi

keberlangsungan kegiatan pelayanan yang lebih

memadai untuk konsumen. -------------------------------

25.1.26 Adapun dalil investigator yang juga menyatakan

bahwa telah terjadi pemindahtanganan pengelolaan

terminal kargo yang seharusnya dipegang oleh PT

Angkasa Pura I (Persero) selaku Badan Usaha
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Bandar Udara (BUBU) kepada PT Angkasa Pura

Logistik adalah TIDAK TERBUKTI karena

berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa dan Konsesi

dalam Kerjasama Pengoperasian Terminal Kargo di

Bandar Udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I

(vide Bukti T-25) jelas-jelas PT Angkasa Pura

Logistik hanya memperoleh/menikmati hak pakai

lahan serta fasilitas di dalam terminal kargo yang

sudah disediakan oleh PT Angkasa Pura I (Persero)

selaku Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) guna

melakukan kegiatan jasa terkait bandar udara

sesuai Sertifikat Operasi Jasa Terkait Bandar Udara

yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan

(vide Bukti T-22 dan T-23). Hal ini berarti Izin

BUBU masih atas nama PT Angkasa Pura I (Persero)

dan terminal kargo masih milik serta dikelola oleh

PT Angkasa Pura I (Persero).-------------------------------

25.2 Mengenai Ruang Lingkup Pasar Bersangkutan--------------------

25.2.1 Bahwa investigator menyatakan dalam Laporan

Dugaan Pelanggaran (untuk selanjutnya disebut

“LDP”) pasar bersangkutan dalam perkara ini

adalah jasa penyediaan fasilitas terminal kargo dan

juga pemeriksaan keamanan kargo di Bandara

Sultan Hasanuddin Makassar. --------------------------

25.2.2 Bahwa secara yuridis teoritis, ruang lingkup pasar

bersangkutan dapat ditentukan berdasarkan

geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka

10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu

wilayah di mana suatu pelaku usaha dapat
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meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya

pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan

konsumen yang signifikan, yang berpindah ke

pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut.-----------

25.2.3 Bahwa ruang lingkup pasar bersangkutan

berdasarkan geografis terkait jasa penanganan

kargo di terminal kargo dan/atau pemeriksaan

keamanan kargo (Regulated Agent) di Bandara

haruslah dilihat secara menyeluruh, karena wilayah

usaha PT Angkasa Pura Logistik (Terlapor I)

mencakup seluruh wilayah Indonesia, di mana

terdapat 14 (empat belas) kantor cabang yang saat

ini masih beroperasi di beberapa Bandara di

Indonesia antara lain:-------------------------------------

a. Kantor Cabang Bandara Frans Kaisiepo Biak

b. Kantor Cabang Bandara Lombok Praya

c. Kantor Cabang Bandara Pattimura Ambon

d. Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor

Banjarmasin

e. Kantor Cabang Bandara Sepinggan Balikpapan

f. Kantor Cabang Bandara Soekarno Hatta Jakarta

g. Kantor Cabang Bandara Ngurah Rai Bali

h. Kantor Cabang Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta

i. Kantor Cabang Bandara El Tari Kupang

j. Kantor Cabang Bandara Sam Ratulangi Manado

k. Kantor Cabang Bandara Adi Sumarmo Solo

l. Kantor Cabang Bandara Ahmad Yani Semarang

m. Kantor Cabang Bandara Juanda Surabaya
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n. Kantor Cabang Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar

25.2.4 Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha UI, Prof.

Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M. menjelaskan di

dalam persidangan jika PT Angkasa Pura Logistik

memiliki wilayah usaha di beberapa bandara, maka

ruang lingkup pasar bersangkutan harus

ditentukan sesuai dengan luasan wilayah usaha PT

Angkasa Pura Logistik. Di samping itu, dalam

perkara ini penentuan pasar bersangkutan dapat

dilihat dari izin yang diberikan kepada PT Angkasa

Pura Logistik di mana jika izin yang dimiliki PT

Angkasa Pura Logistik diterbitkan oleh Menteri

Perhubungan yang jangkauan wilayah berlakunya

lebih luas tentu berbeda dengan jangkauan wilayah

berlakunya jika izin yang dimaksud hanya

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.-------

25.2.5 Bahwa fakta di lapangan, PT Angkasa Pura Logistik

hingga saat ini menghadapi persaingan usaha

dengan pelaku usaha lain dalam jasa pemeriksaan

keamanan kargo (Regulated Agent) di beberapa

Bandara di Indonesia seperti: PT Cahaya Gading

Perkasa di Bandara Juanda Surabaya dan PT

Khrisna Multi Sarana Indonesia di Bandara Ngurah

Rai Bali (vide Bukti T-8 dan T-9). -----------------------

25.2.6 Bahwa telah terungkap di persidangan berdasarkan

keterangan saksi Dwi Afriyanto (Kementerian

Perhubungan) dan saksi Andrianto Soedjarwo

(Ketua Umum APPKINDO) dapat diketahui terdapat
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pelaku usaha lain yang telah mengajukan

permohonannya untuk membuka usaha Regulated

Agent di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar,

yang saat ini masih dalam proses verifikasi oleh

Kementerian Perhubungan.------------------------------

25.2.7 Bahwa keputusan akhir yang menyatakan diterima

atau ditolaknya suatu permohonan yang diajukan

oleh pelaku usaha untuk membuka Regulated Agent

merupakan wewenang dari Kementerian

Perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2015

sebagaimana telah diganti dengan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 153 Tahun 2015.

Oleh karena itu, apabila di Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar hanya terdapat satu pelaku

usaha saja yang menjalankan Regulated Agent yaitu

PT Angkasa Pura Logistik, maka hal tersebut berada

di luar kendali dari PT Angkasa Pura Logistik dan

sekaligus menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari

Kementerian Perhubungan.------------------------------

25.2.8 Dengan demikian, ruang lingkup pasar

bersangkutan secara geografis terkait jasa

pengelolaan terminal kargo dan pemeriksaan

keamanan kargo yang disampaikan oleh investigator

dalam LDPnya adalah TIDAK TEPAT karena tidak

didasarkan pada fakta di lapangan di mana wilayah

beroperasinya PT Angkasa Pura Logistik mencakup

beberapa bandara di seluruh wilayah Indonesia. ----



- 426 -

S A L I N A N

25.3 Mengenai Kegiatan Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara

(EMPU)--------------------------------------------------------------------

25.3.1 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik menjalankan

kegiatan usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara

(EMPU) di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Izin Usaha

Perusahaan EMPU (SIUP EMPU) Nomor:

553.43/139/VIII/Dishub yang diterbitkan oleh

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 1

September 2014 (vide Bukti T-15). ---------------------

25.3.2 Bahwa dalam menjalankan kegiatan sebagai EMPU,

PT Angkasa Pura Logistik mendapatkan fasilitas

ruangan di area Terminal Kargo Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar dari PT Angkasa Pura I

(Persero) sebagai pemilik Terminal Kargo tersebut

dan atas hak tersebut, PT Angkasa Pura Logistik

membayar biaya sewa ruang dan konsesi setiap

bulannya kepada PT Angkasa Pura I (Persero) sama

seperti 29 (dua puluh sembilan) pelaku usaha

EMPU lain yang juga menempati ruangan di

Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa PT Angkasa

Pura Logistik (Terlapor I) sama sekali tidak pernah

mendapatkan perlakuan istimewa dari PT Angkasa

Pura I (Persero) dalam menjalankan kegiatannya

sebagai EMPU di Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar.---------------------------------------------------
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25.3.3 Bahwa beberapa saksi yang dihadirkan oleh

investigator menyatakan pernah melihat pegawai PT

Angkasa Pura Logistik sebagai EMPU bisa masuk

sampai ke dalam terminal kargo untuk mengambil

barang kiriman, namun tidak dijelaskan lebih lanjut

kapan hal itu terjadi dan darimana saksi

mengetahui/memastikan bahwa yang masuk ke

terminal kargo tersebut adalah pegawai PT Angkasa

Pura Logistik sebagai EMPU ataukah sebagai

pegawai di dalam terminal kargo. Hal ini penting

karena fakta di lapangan pegawai PT Angkasa Pura

Logistik yang bertugas di Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar terbagi dalam beberapa

kelompok dengan area/wilayah kerja dan

kewenangan yang berbeda-beda. Adapun

Muhammad Djamal selaku Terlapor I secara tegas

telah membantah kesaksian-kesaksian tersebut di

hadapan Majelis Komisi. ---------------------------------

25.3.4 Bahwa fakta di lapangan terdapat 3 (tiga) kelompok

pegawai PT Angkasa Pura Logistik dengan tugas

pokoknya masing-masing sebagai berikut:------------

a. Pegawai EMPU bertugas untuk menerima barang

kiriman langsung dari konsumen dan menyiapkan

dokumen pengiriman barang yang diperlukan

(Surat Muatan Udara dan Pemberitahuan tentang

Isi). Pegawai EMPU ini hanya mempunyai akses

masuk terbatas pada Lini II saja.

b. Pegawai Regulated Agent bertugas untuk

melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos



- 428 -

S A L I N A N

pesawat udara dan menerbitkan CSD sebagai bukti

keamanan atas kargo yang telah diperiksa. Pegawai

ini hanya dapat melakukan tugasnya di area

Regulated Agent (Lini I) saja.

c. Pegawai di dalam terminal kargo bertugas untuk

melakukan pelayanan kargo dan pos setelah

melalui pemeriksaan keamanan di Regulated Agent

dan melakukan serah terima kargo dengan pihak

ground handling. Pegawai ini hanya dapat

melakukan tugasnya di dalam area terminal kargo.

25.3.5 Bahwa dari 15 (lima belas) pelaku usaha EMPU

yang dihadirkan oleh investigator sebagai saksi di

persidangan, tidak terdapat satupun saksi yang

menyatakan konsumennya berpindah ke PT

Angkasa Pura Logistik untuk mengirim barangnya.

Adapun beberapa saksi tersebut hanya menyatakan

bahwa mereka pernah mendengar dari orang lain

ada konsumen pelaku usaha (EMPU) lain yang

berpindah menggunakan jasa PT Angkasa Pura

Logistik untuk mengirim barang, namun mereka

tidak dapat menjelaskan lebih lanjut apa faktor

penyebabnya. Keterangan saksi semacam ini secara

yuridis TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT

BUKTI karena merupakan testimonium de auditu

(keterangan yang didengar/diperoleh dari orang

lain) yang dilarang oleh perUndang-Undangan. ------

25.3.6 Bahwa uraian poin 3 dan 5 di atas menunjukkan PT

Angkasa Pura Logistik sama sekali tidak melakukan

perbuatan aktif yang bertujuan untuk
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mengambil/merebut konsumen pelaku usaha

EMPU lain maupun menciptakan persaingan usaha

tidak sehat di Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar.---------------------------------------------------

25.4 Mengenai Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(PJKP2U) dan Tarif Regulated Agent------------------------------------------

25.4.1 Bahwa secara yuridis normatif, kegiatan pelayanan

jasa kargo dan pos masuk dalam kategori jasa

kebandarudaraan dan atas pelayanan tersebut

terdapat tarif yang dikenakan kepada para pengguna

jasa yang disebut sebagai tarif Pelayanan Jasa Kargo

dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36

Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 179 Tahun 2015

dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56

Tahun 2015.-------------------------------------------------

25.4.2 Bahwa penyesuaian tarif PJKP2U di Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar menjadi sebesar Rp 500/kg

(sudah termasuk PPN 10%) merupakan wewenang

dari PT Angkasa Pura I (Persero) selaku badan usaha

bandar udara (BUBU) sebagaimana amanah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 jo. Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 179 Tahun 2015. Oleh

karena itu, PT Angkasa Pura Logistik (Terlapor I)

tidak memiliki hak dan wewenang untuk
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menetapkan dan/atau mengubah besaran tarif

PJKP2U tersebut.-------------------------------------------

25.4.3 Bahwa sebelum tarif PJKP2U sebagaimana

dimaksud dalam poin 2 di atas diberlakukan

terhadap pengguna jasa, telah dilakukan negosiasi

terlebih dahulu antara pengguna jasa (diwakili oleh

DPW ALFI/ILFA Perwakilan Udara, ASPERINDO, dan

perwakilan EMPU) dengan penyedia jasa (diwakili

oleh tim negosiasi tarif PJKP2U PT Angkasa Pura

Logistik Makassar) yang menghasilkan kesepakatan

tarif PJKP2U untuk incoming dan outgoing kargo

domestik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Kesepakatan Nomor: BA.005/KB.09/2014/KCA

tanggal 25 Maret 2014 (vide Bukti T-12).---------------

25.4.4 Bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan oleh

para saksi di persidangan sudah ada/pernah

dilakukan sosialisasi terlebih dahulu perihal

penyesuaian tarif PJKP2U tersebut sebelum

diberlakukan terhadap para pengguna jasa.-----------

25.4.5 Bahwa dasar pemberlakuan tarif PJKP2U untuk

incoming dan outgoing kargo domestik di Bandara

Sultan Hasanuddin Makassar sebesar Rp 500/kg

adalah Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I

(Persero) Nomor: KEP.179/KB.09/2014 tentang

Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(PJKP2U) di Kantor Cabang PT Angkasa Pura I

(Persero) Bandar Udara Sultan Hasanuddin
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Makassar tanggal 23 Desember 2014 (vide Bukti T-

10).------------------------------------------------------------

25.4.6 Dengan demikian, penyesuaian dan pemberlakuan

tarif PJKP2U di Bandara Sultan Hasanuddin

Makassar yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I

(Persero) dapat disimpulkan telah memenuhi segala

persyaratan dan prosedur yang berlaku. ---------------

25.4.7 Bahwa secara yuridis normatif, kegiatan

pemeriksaan keamanan kargo (Regulated Agent)

masuk dalam kategori jasa terkait bandar udara dan

atas pelayanan tersebut terdapat tarif yang

dikenakan kepada para pengguna jasa yang disebut

sebagai tarif Pelayanan Jasa Pemeriksaan Keamanan

Kargo dan Pos (PJPK2P) atau yang lebih dikenal

dengan istilah tarif Regulated Agent sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56

Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 153 Tahun 2015.------------------------------

25.4.8 Bahwa pemberlakuan tarif Regulated Agent di

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebesar Rp

550/kg (sudah termasuk PPN 10%) ditetapkan oleh

PT Angkasa Pura Logistik selaku penyedia jasa

berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Kesepakatan Harga Regulated Agent Cabang

Makassar tanggal 24 Juni 2015, yang

ditandatangani oleh Ketua DPW ALFI/ILFA Provinsi

Sulawesi Selatan mewakili pengguna jasa dan Kepala
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Cabang PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar

mewakili penyedia jasa serta diketahui oleh General

Manager PT Angkasa Pura I (Persero) dan Kepala

Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Makassar (vide

Bukti T-14).--------------------------------------------------

25.4.9 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang

diungkapkan di persidangan dapat diketahui adanya

sosialisasi terkait dengan beroperasinya Regulated

Agent serta pemberlakuan tarif Regulated Agent di

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.----------------

25.4.10 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dwi Afriyanto

(Kementerian Perhubungan) diperoleh fakta besaran

tarif Regulated Agent sebesar Rp 550/kg yang

dikenakan terhadap pengguna jasa di Bandara

Sultan Hasanuddin Makassar sudah memperhatikan

masukan-masukan dari ASPERINDO dan ALFI

selaku wakil dari pengguna jasa sehingga

Kementerian Perhubungan menetapkan tarif batas

bawah sebagaimana diatur dalam Pasal 40

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32

Tahun 2015 sebagaimana telah diganti dengan Pasal

46 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 153 Tahun 2015.---------------------------------------

25.4.11 Bahwa Saksi Dwi Afriyanto lebih lanjut menjelaskan

sebelum pemberlakuan tarif batas bawah sebesar Rp

550/kg sebagaimana diatur dalam Pasal 40

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32

Tahun 2015 yang telah diganti dengan Pasal 46 ayat

(1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153
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Tahun 2015, pelaku usaha Regulated Agent saat itu

secara bebas menentukan sendiri besaran tarif yang

akan dikenakan kepada para pengguna jasa di

pasar, di mana persaingan tarif itu didorong oleh

keinginan para pelaku usaha untuk mengejar

volume tonase barang hingga nyata-nyata sampai

pada tingkat yang mengkhawatirkan dan hal

tersebut mengakibatkan turunnya standar minimal

keselamatan yang seharusnya dipenuhi oleh

Regulated Agent. --------------------------------------------

25.4.12 Bahwa pemberlakuan tarif batas bawah Rp 550/kg

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2015 yang telah

diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 153 Tahun 2015 merupakan tindakan

yang diperhitungkan seksama dan dilakukan secara

terencana oleh Kementerian Perhubungan untuk

memastikan kecukupan dalam rangka mencegah

persaingan tarif yang terjadi di tengah pelaku usaha

Regulated Agent sebelumnya, dan memastikan agar

pengusaha Regulated Agent dapat memenuhi biaya-

biaya standar minimal keselamatan yang

seharusnya dipenuhi pengusaha Regulated Agent

agar kembali pada tujuannya semula, yakni

menjamin keamanan kargo dan pos yang diangkut

dengan pesawat terbang.----------------------------------

25.4.13 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andrianto

Soedjarwo (Ketua Umum APPKINDO) dapat diketahui

penghitungan tarif Regulated Agent berasal dari total
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biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dibagi

dengan volume barang/kargo di suatu bandara. Tarif

Regulated Agent juga ditentukan oleh kapasitas

produksi barang/kargo di bandara yang

bersangkutan. Adapun komponen biaya yang harus

dikeluarkan bermacam-macam, nilai yang terbesar

biasanya adalah biaya sewa lahan. Oleh karena itu,

fakta di lapangan besaran tarif Regulated Agent di

berbagai lokasi bervariasi, misalnya: tarif yang

berlaku di Bandara Sultan Hasanuddin Rp 550/kg

sedangkan tarif yang berlaku di Bandara Kuala

Namu Medan bisa mencapai Rp 1.000/kg. ------------

25.4.14 Bahwa patut diperhatikan juga keberadaan pelaku

usaha Regulated Agent di Bandara lain yang menjadi

pesaing potensial dari PT Angkasa Pura Logistik

seperti PT Khrisna Multi Sarana Indonesia yang juga

mengenakan tarif kepada para pengguna jasa di

Bandara Ngurah Rai Bali yaitu sebesar Rp 450/kg

(belum termasuk PPN 10%) pada tahun 2013

sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor:

007/DIR-RA-KMSI/DPS/XI/2013 tentang Tarif

Regulated Agent PT Khrisna Multi Sarana Indonesia

tanggal 23 November 2013 (vide Bukti T-9). -----------

25.4.15 Dengan demikian, pemberlakuan tarif Regulated

Agent yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik

terhadap para pengguna jasa di Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar dapat disimpulkan telah

memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku. --------
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25.4.16 Bahwa munculnya keberatan dari saksi-saksi yang

dihadirkan oleh investigator di persidangan yang

pada pokoknya menyampaikan terdapat

inkonsistensi/pertentangan aturan mengenai tarif

Regulated Agent, dimana Pasal 245 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 mensyaratkan adanya

kesepakatan antara penyedia jasa dengan pengguna

jasa sedangkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 153 Tahun 2015

menetapkan tarif batas bawah sebesar Rp 550/kg

pada dasarnya merupakan permasalahan tumpang

tindih peraturan perUndang-Undangan. ---------------

25.4.17 Bahwa keberatan pokok terkait

pertentangan/tumpang tindih aturan sebagaimana

dimaksud di atas adalah ranah/kompetensi absolut

dari Mahkamah Agung untuk melakukan judicial

review atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 153 Tahun 2015 yang dianggap bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.-------

25.4.18 Bahwa terkait dengan hal tersebut, berdasarkan

Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun

2010 Majelis Komisi memiliki wewenang untuk

memberikan saran dan pertimbangan kepada

Pemerintah guna mengamandemen ketentuan

mengenai tarif PJKP2U dan/atau tarif Regulated

Agent yang dipandang adil baik bagi penyedia jasa

maupun pengguna jasa.-----------------------------------

25.5 Mengenai unsur-unsur Praktik Monopoli Berdasarkan Pasal 17

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999------------------------------
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25.5.1 Investigator dalam LDPnya mengajukan kepada

KPPU dugaan pelanggaran praktik monopoli jasa

penanganan kargo di terminal kargo dan Regulated

Agent di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang

dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik

berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. ---------------------------

25.5.2 Adapun Pasal 17 mengatur larangan praktik

monopoli yang berbunyi sebagai berikut: --------------

Pasal 17 ayat (1): “Pelaku usaha dilarang melakukan
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.”
Pasal 17 ayat (2): “Pelaku usaha patut diduga atau
dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana
dimaksud ayat (1) apabila: (a) Barang dan atau jasa
yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau (b)
Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk
ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa
yang sama; atau (c) Satu pelaku usaha atau satu
kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50%
pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

25.5.3 Dengan demikian, unsur-unsur praktik monopoli
berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) di atas

dapat disimpulkan sebagai berikut: ---------------------

25.5.3.1 Barang dan/atau jasa yang
bersangkutan belum ada
substitusinya, artinya terdapat suatu

kondisi di mana perusahaan

memproduksi/menjual produk yang
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tidak memiliki barang pengganti

terdekat sehingga tidak adanya barang

pengganti terdekat menunjukkan

produk tersebut belum ada

substitusinya. --------------------------------

1. Bahwa yang dimaksud barang

dan/atau jasa dalam perkara ini

adalah berupa layanan penanganan

kargo dan layanan pemeriksaan

kargo yang akan diangkut dengan

pesawat udara. -------------------------

2. Bahwa terkait substitusi

barang/jasa dalam hal pengiriman

kargo, jika dilihat dari segi jenis

transportasi yang dapat digunakan

oleh konsumen untuk mengirim

kargo dari dan menuju ke Makassar

terdapat beberapa opsi pilihan yaitu

menggunakan pesawat udara, kapal

laut, truk dan/atau transportasi

lainnya yang memungkinkan. Opsi

jenis transportasi tersebut

sepenuhnya ditentukan oleh dan

merupakan pilihan pribadi dari

masing-masing konsumen.

Faktanya, mayoritas konsumen

lebih memilih mengirim kargo

dengan menggunakan pesawat

udara, dengan pertimbangan waktu
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yang dibutuhkan untuk pengiriman

kargo sampai ke tempat tujuan

lebih singkat dibandingkan dengan

menggunakan jenis transportasi

lainnya, meskipun dengan

harga/biaya yang lebih tinggi. -------

3. Bahwa terkait layanan jasa

penanganan kargo dan pemeriksaan

kargo yang diangkut dengan

pesawat udara yang dilakukan oleh

PT Angkasa Pura Logistik, perlu

dipahami wilayah kerja/usaha dari

PT Angkasa Pura Logistik meliputi

seluruh wilayah Indonesia

sebagaimana yang telah diuraikan

sebelumnya. Oleh karena itu, ruang

lingkup layanan jasa penanganan

kargo dan pemeriksaan kargo dalam

perkara ini haruslah dipandang

meliputi seluruh wilayah usaha PT

Angkasa Pura Logistik.----------------

4. Bahwa jika dilihat dari segi

keberadaan pelaku usaha lain,

faktanya terdapat pesaing nyata

yang menjalankan kegiatan usaha

serupa dengan PT Angkasa Pura

Logistik, yaitu: PT Cahaya Gading

Perkasa yang sampai saat ini masih

beroperasi dan menjalankan
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kegiatan usaha sebagai Regulated

Agent di Bandara Juanda Surabaya

(vide Bukti T-8); dan PT Khrisna

Multi Sarana Indonesia yang sampai

saat ini masih beroperasi serta

menjalankan kegiatan usaha

pelayanan kargo di terminal kargo

dan sekaligus sebagai Regulated

Agent di Bandara Ngurah Rai Bali

(vide Bukti T-9). ------------------------

5. Dengan demikian, unsur jasa

layanan penanganan kargo dan

layanan pemeriksaan keamanan

kargo yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik tidak ada

substitusinya adalah TIDAK
TERPENUHI, karena fakta di

lapangan menunjukkan terdapat

pesaing nyata yang saat ini masih

eksis di Bandara-bandara lain dan

tentunya bersaing secara sehat

dengan PT Angkasa Pura Logistik

baik sebagai pihak penyedia jasa

layanan penanganan kargo di

terminal kargo maupun sebagai

Regulated Agent. -----------------------

25.5.3.2 Mengakibatkan pelaku usaha lain
tidak dapat masuk ke dalam
persaingan usaha barang dan atau jasa
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yang sama, artinya PT Angkasa Pura

Logistik melakukan perbuatan aktif

dan/atau menciptakan hambatan

masuk ke dalam pasar (barrier to entry)

sehingga pelaku usaha lain tidak dapat

masuk ke dalam pasar untuk

melakukan kegiatan usaha yang sama. -

1. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya,

dari fakta di lapangan dapat

diketahui hal-hal sebagai berikut: --

2. Sebagai pihak yang melakukan

penanganan kargo di terminal

kargo, PT Angkasa Pura Logistik

mempunyai pesaing di Bandara

Ngurah Rai Bali yaitu PT Khrisna

Multi Sarana Indonesia. Dalam hal

ini, pihak yang berwenang

memberikan izin atau menunjuk

pihak tertentu untuk melakukan

penanganan kargo di terminal kargo

adalah PT Angkasa Pura I (Persero)

selaku badan usaha bandar udara

(BUBU) dan sebagai imbalannya

pihak yang diberi izin/ditunjuk

tersebut harus membayar sewa

ruang dan konsesi kepada PT

Angkasa Pura I (vide Bukti T-34). ---

3. Sebagai Regulated Agent, PT

Angkasa Pura Logistik juga
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mempunyai pesaing di Bandara

Juanda Surabaya yaitu PT Cahaya

Gading Perkasa dan pesaing di

Bandara Ngurah Rai Bali yaitu PT

Khrisna Multi Sarana Indonesia.

Dalam hal ini, pihak yang

berwenang memberikan izin

operasional Regulated Agent dan

menerbitkan sertifikat Regulated

Agent adalah Kementerian

Perhubungan. --------------------------

4. Sebagai EMPU, PT Angkasa Pura

Logistik jelas mempunyai 29 (dua

puluh sembilan) pesaing di Bandara

Sultan Hasanuddin Makassar dalam

melakukan kegiatan EMPU. Selain

itu, PT Angkasa Pura Logistik juga

diwajibkan membayar konsesi dan

sewa ruang kepada PT Angkasa

Pura I (Persero) sama seperti EMPU-

EMPU lain di Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar (vide Bukti
T-34). ------------------------------------

5. Berdasarkan uraian di atas, dapat

disimpulkan bahwa unsur

mengakibatkan pelaku usaha lain

tidak dapat masuk ke dalam

persaingan usaha barang dan atau
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jasa yang sama adalah TIDAK
TERPENUHI. ---------------------------

25.5.3.3 Satu pelaku usaha atau satu kelompok

pelaku usaha menguasai lebih dari 50%

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa

tertentu, artinya kekuatan monopoli

tidak harus muncul karena perusahaan

merupakan satu-satunya penjual di

pasar, melainkan dapat muncul apabila

perusahaan tersebut merupakan

perusahaan yang berada di posisi

dominan pasar. ------------------------------

25.5.3.4 Bahwa dalam proses pengiriman dan

penerimaan kargo dari hulu ke hilir,

PT Angkasa Pura Logistik hanya

berperan sebagai EMPU, Regulated

Agent, serta penanganan kargo di

terminal kargo sebelum barang

dimasukkan/diangkut ke dalam pesawat

udara sebagaimana digambarkan dalam

bagan di bawah ini: -------------------------

Pemilikbarang(customer)
EMPU Regulated

Agent
TerminalKargo Ground

Handling

MaskapaiGround
Handling

EMPUPenerimabarang
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25.5.3.5 Bahwa pada kedudukan sebagai EMPU,

PT Angkasa Pura Logistik tidak

menempati posisi dominan karena

hanya merupakan sub-agen yang

menjual kembali Surat Muatan Udara

(SMU) yang diambil dari agen yang

ditunjuk maskapai. Adapun harga jual

SMU ditentukan sendiri oleh maskapai,

bukan oleh PT Angkasa Pura Logistik.

Hal ini menunjukkan naik turunnya

harga jual SMU yang dibayar oleh

customer diatur langsung oleh maskapai.

Fakta di lapangan juga menunjukkan

bahwa ada banyak pelaku usaha (29

EMPU belum termasuk EMPU-EMPU

yang menempel pada EMPU yang

menempati ruangan di Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar) yang berperan

sebagai EMPU yang dapat menjual SMU

maskapai-maskapai tertentu kepada

para customer. -------------------------------

25.5.3.6 Bahwa pada kedudukan sebagai

Regulated Agent maupun sebagai pihak

yang melakukan penanganan kargo di

terminal kargo, di Bandara-bandara lain

(Bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara

Juanda Surabaya) ditemukan fakta tidak

hanya PT Angkasa Pura Logistik yang

melakukan kegiatannya, namun juga
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terdapat pelaku usaha lain yang

berperan sebagai Regulated Agent

bahkan sekaligus merupakan pihak

yang juga menangani kargo di terminal

kargo. Data dari Kementerian

Perhubungan saat ini menunjukkan

sekurang-kurangnya terdapat 13 (tiga

belas) perusahaan yang menjalankan

kegiatan Regulated Agent di Indonesia

dan seiring berjalannya waktu jumlah

ini diperkirakan terus bertambah di

berbagai daerah.-----------------------------

25.5.3.7 Patut menjadi perhatian pula bahwa dari

segi tonase, jumlah shipment/kiriman

kargo yang ditangani oleh PT Angkasa

Pura Logistik hanya berkisar kurang dari

1% (satu persen) dari total volume

kiriman barang perusahaan

forwarder/kurir melalui Bandara Sultan

Hasanuddin Makassar sebagaimana

tercantum dalam Data Prosentase

Produksi EMPU Periode Januari-April

2017 (vide Bukti T-27). ---------------------

25.5.3.8 Ini diperkuat oleh keterangan saksi Fritz

Partogi (Garuda Indonesia) bahwa

penjual Surat Muatan Udara dengan

nilai pemasaran terbesar di Bandara

Sultan Hasanuddin Makassar bukan PT

Angkasa Pura Logistik. Ditambahkan
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pula oleh yang bersangkutan bahwa

mekanisme pemasaran Surat Muatan

Udara dari maskapai penerbangan

dikelola sedemikian rupa sehingga

pasokan Surat Muatan Udara untuk

customer didistribusikan kepada banyak

pihak, dan bukan satu pelaku usaha

EMPU. -----------------------------------------

25.5.3.9 Hal tersebut di atas menunjukkan PT

Angkasa Pura Logistik tidak menempati

posisi dominan sebagai Regulated Agent,

penanganan kargo di terminal kargo,

maupun sebagai EMPU. --------------------

25.5.3.10 Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa unsur menguasai lebih dari 50%

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa

tertentu atau dengan kata lain

menempati posisi dominan dalam

perkara ini adalah TIDAK TERPENUHI. -

25.5.3.11 Selain itu, satu hal yang perlu

diperhatikan bahwa ketentuan dalam

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 merupakan rule of reason.

Secara teoritis dalam hukum persaingan

usaha, rule of reason adalah suatu

pendekatan yang menggunakan analisis

pasar serta dampaknya terhadap

persaingan sebelum dinyatakan

melanggar Undang-Undang.
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Penggunaan rule of reason dalam Pasal

17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 ditandai dengan adanya kata-kata

“...dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat.” Hal ini menurut Ahli

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M.

harus dapat dibuktikan terlebih dahulu

apakah memang benar telah terjadi

persaingan usaha yang tidak sehat. Ahli

menjelaskan PT Angkasa Pura Logistik

baru dapat dikatakan melakukan

persaingan usaha tidak sehat jika secara

nyata dapat dibuktikan telah terjadi

komunikasi antara PT Angkasa Pura

Logistik dengan Kementerian

Perhubungan yang dimaksudkan untuk

memberikan izin operasi hanya kepada

PT Angkasa Pura Logistik. -----------------

25.5.3.12 Ahli lebih lanjut menjelaskan bahwa

kegiatan usaha yang dilakukan oleh

PT Angkasa Pura Logistik, khususnya

Regulated Agent dalam perkara ini pada

dasarnya dapat dikategorikan sebagai

perbuatan yang dikecualikan dari

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

sebagaimana diatur Pasal 50 huruf a

karena merupakan perbuatan yang

dilakukan dengan tujuan untuk
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melaksanakan amanah/perintah

perundang-undangan yang berkaitan

dengan keamanan dan keselamatan

penerbangan.---------------------------------

25.6 Berdasarkan kesimpulan yang telah Terlapor I kemukakan di

atas, kami memohon kepada Majelis Komisi Perkara Nomor

08/KPPU-L/2016 agar menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar Pasal 17 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 atau

Bilamana Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya. ----------------------------------------------------

26. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan

Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan

Komisi Nomor 17/KPPU/Pen/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang

Musyawarah Majelis Komisi Pekara Nomor 08/KPPU-L/2016, yaitu

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

sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 (vide

bukti A121). ----------------------------------------------------------------------

27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis

Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor

30/KPPU/Kep.3/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Penugasan

Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis

Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016 (vide bukti A123).-------------

28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat

Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi

kepada para Terlapor (vide bukti A125, A122).-----------------------------

29. 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

Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi,

keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen,

Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan

Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis,

menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang

cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5

Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor

08/KPPU-L/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi

menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:----------------------------------------

1. Tentang Identitas Terlapor. --------------------------------------------------------

2. Tentang Dugaan Pelanggaran. ----------------------------------------------------

3. Tentang Kewenangan KPPU dalam Perkara A quo. ----------------------------

4. Tentang Pasar Bersangkutan. ----------------------------------------------------

5. Tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara.--------------------------------

6. Tentang Tarif. -----------------------------------------------------------------------

7. Tentang Fakta Lain.----------------------------------------------------------------

8. Tentang Dampak. ------------------------------------------------------------------

9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 17 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun

1999. ----------------------------------------------------------------------------------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. Tentang Identitas Terlapor. ----------------------------------------------------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut:

1.1 Terlapor, PT Angkasa Pura Logistik, merupakan badan usaha

berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris

Nanda Fauziwan S.H., M.Kn. Nomor 01 Tanggal 6 Januari 2012,

merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha

di bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), yang

ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi
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terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui

transportasi darat, laut, atau udara yang mencakup kegiatan

penerimaan, penyimpanan, sortasi termasuk pemeriksaan

kualitas dan kuantitas barang/cargo, pengepakan, pengukuran,

penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan

dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi

atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-

biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang

tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak

menerimanya, menjalankan pemeriksaan keamanan dan

keselamatan kargo dan pos yang diangkut pesawat udara. (vide

bukti C15; T35) .------------------------------------------------------------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.--------------------------
2.1 Bahwa objek perkara a quo adalah praktik monopoli yang

dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. ---------

2.2 Bahwa terkait objek perkara, Majelis Komisi menilai berdasarkan

fakta persidangan dan alat bukti, peran PT Angkasa Pura Logistik

di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar

dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut: --------------------------

2.2.1 PT Angkasa Pura Logistik merupakan operator jasa

penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan

kargo dan pos di Terminal Kargo; -------------------------------

2.2.2 PT Angkasa Pura Logistik merupakan Regulated Agent

satu-satunya yang memberikan pelayanan jasa

pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos

di Terminal Kargo;--------------------------------------------------

2.2.3 PT Angkasa Pura Logistik juga mempunyai bidang usaha

yang bergerak di bidang Ekspedisi Muatan Pesawat Udara

(EMPU), yang bersaing dengan perusahaan EMPU lainnya.

2.3 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah

ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang

menyatakan:------------------------------------------------------------------
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(ayat 1)
“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa,
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”
(ayat 2)
“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) apabila:
(a) Barang dan atau jasa bersangkutan belum ada

substitusinya; atau
(b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat

masuk ke dalam persaingan usaha barang dan
atau jasa yang sama; atau

(c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku
usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar
satu jenis barang atau jasa tertentu.”

3. Tentang Kewenangan KPPU dalam Perkara A quo. ------------------------

3.1 Tentang permasalahan dalam perkara a quo.---------------------------

3.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai latar belakang praktik

monopoli yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik di

Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Hasanuddin

Makassar, terkait adanya protes atau keberatan dari para

perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)

atau perusahaan forwarding mengenai pengenaan tarif

ganda (double charge) yang dilakukan oleh PT Angkasa

Pura Logistik sebagai penyedia jasa fasilitas terminal

untuk pelayanan angkutan kargo dan pos dan juga jasa

pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos.

Hal tersebut diketahui berdasarkan fakta persidangan

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

a. Bahwa PT Angkasa Pura Logistik melaksanakan 3

(tiga) kegiatan usaha kebandarudaraan di Bandar

Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar,

yakni sebagai penyedia jasa fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan kargo dan pos, sebagai Regulated

Agent satu-satunya yang memberikan pelayanan jasa

pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan

pos, serta perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat
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Udara (EMPU) yang juga sebagai pengguna jasa dari

layanan yang diberikannya.---------------------------------

b. Bahwa sebelum adanya Regulated Agent, pada

awalnya PT Angkasa Pura Logistik berfungsi sebagai

Strategic Business Unit Speed and Secure Warehousing

(SBU SSC Warehousing) yang bergerak dalam bidang

logistik, serta kegiatan pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos yang juga melekat dengan

jasa penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos, yang dilakukan di terminal

kargo. -----------------------------------------------------------

c. Bahwa setelah adanya Regulated Agent, kegiatan

pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan

pos seluruhnya dipindahkan ke Regulated Agent,

sedangkan kegiatan yang ada di terminal kargo saat

ini adalah pilah-pilah barang berdasarkan airlines

dan tempat tujuannya kemudian dibawa oleh petugas

ground handling untuk dimasukkan dalam pesawat.---

d. Bahwa sebagai penyedia jasa fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan kargo dan pos, PT Angkasa Pura

Logistik telah mengenakan tarif Pelayanan Jasa Kargo

dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) kepada para

pengguna jasa yang terdiri dari 2 (dua) jenis tarif

yaitu tarif outgoing atau Bukti Timbang Barang (BTB)

dan tarif incoming atau Tanda Terima Barang (TTB),

sebesar Rp 500,-/kg.-----------------------------------------

e. Bahwa sebagai Regulated Agent yang memberikan

pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos, PT Angkasa Pura Logistik

telah mengenakan tarif sebesar Rp 550,-/kg.------------

f. Bahwa dengan demikian para pengguna jasa yang

melakukan kegiatan pengiriman kargo di Bandar

Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar

dikenakan tarif sebesar Rp 1.050,-/kg. -------------------
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3.1.2 Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi

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

a. Bahwa pembuktian terhadap pelanggaran Pasal 17

UU Nomor 5 Tahun 1999 pada hakekatnya adalah

pembuktian Posisi Monopoli dan Praktik Monopoli. ----

b. Bahwa sebelum membuktikan adanya Praktik

Monopoli, maka terlebih dahulu harus membuktikan

bahwa sebuah perusahaan memiliki Posisi Monopoli.

Hal ini sesuai dengan kalimat di ayat (2) yang

menyebutkan pelaku usaha patut diduga atau

dianggap melakukan penguasaan atas produksi

dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. ------------

c. Bahwa dalam pembuktian adanya dugaan

pelanggaran Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999,

menggunakan pendekatan rule of reason yang dapat

dibagi kedalam beberapa tahap yaitu: --------------------

 Pendefinisian pasar bersangkutan; ------------------

 Pembuktian adanya Posisi Monopoli di pasar

bersangkutan; -------------------------------------------

 Identifikasi Praktik Monopoli yang dilakukan oleh

pelaku usaha yang memiliki Posisi Monopoli; ------

 Identifikasi dan pembuktian dampak negatif dan

pihak yang terkena dampak dari Praktik

Monopoli tersebut. --------------------------------------

d. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di awal pokok

keberatan pengguna jasa kebandarudaraan di Bandar

Udara Internasional Sultan Hasanuddin adalah

adanya pengenaan tarif ganda (double charge) yang

diberlakukan PT Angkasa Pura Logistik. -----------------

e. Bahwa pokok keberatan tersebut termasuk ke dalam

salah satu identifikasi dari pihak yang terkena

dampak adanya praktik monopoli/penguasaan

kegiatan usaha kebandarudaraan yang dilakukan oleh

PT Angkasa Pura Logistik sebagai pelaku tunggal
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penyedia jasa fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos, dan juga sebagai Regulated

Agent satu-satunya yang memberikan pelayanan jasa

pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan

pos.--------------------------------------------------------------

f. Bahwa sebagai akibat penguasaan kegiatan usaha

kebandarudaraan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura

Logistik sebagai pelaku tunggal penyedia jasa fasilitas

terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos,

dan sebagai Regulated Agent satu-satunya yang

memberikan pelayanan jasa pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan pos tersebut,

pengguna jasa tidak memiliki pilihan lain sehingga

tidak bisa beralih menggunakan jasa pengiriman

kargo beserta rangkaian kegiatan pengecekan

keamanan kargo, selain di Bandar Udara

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. ------------

g. Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan

pengecualian kepada BUMN yang melakukan

persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, terkait

praktik monopoli yang dilakukan oleh suatu badan

usaha merupakan wewenang KPPU untuk melakukan

pemeriksaan, sebagaimana telah diamanatkan oleh

UU Nomor 5 Tahun 1999. -----------------------------------

3.2 Tentang pengecualian UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------------------

3.2.1 Berdasarkan kesimpulan Terlapor yang menyatakan pada

pokoknya bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik, khususnya Regulated Agent pada

dasarnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang

dikecualikan dalam Pasal 50 huruf (a) UU Nomor 5 Tahun

1999, karena Regulated Agent diselenggarakan dengan

tujuan untuk melaksanakan amanat atau perintah dari

undang-undang yang berkaitan dengan keamanan dan

keselamatan penerbangan. ---------------------------------------
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3.2.2 Bahwa atas kesimpulan tersebut, Majelis Komisi

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

a. Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf (a) UU Nomor 5

Tahun 1999 menyatakan: -----------------------------------

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang
ini adalah:
(a) Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan

melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.”

b. Berdasarkan Pedoman Pasal 50 huruf (a) UU Nomor 5

Tahun 1999 menyatakan bahwa ketentuan tersebut

harus dibatasi hanya kewenangan yang didasarkan

pada ketentuan undang-undang atau pada peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang tetapi

berdasarkan delegasi secara tegas dari undang-

undang.---------------------------------------------------------

c. Bahwa berdasarkan Application of Competition Law:

Exemptions and Exceptions oleh R. Shyam Khemani

(LECG, Europe) United Nations Conference on Trade

and Development-UNCTAD) menyatakan: ----------------

“Exemptions from the application of competition
laws may be justified on various ground, such as
reducing risk and uncertainty, facilitating
innovation, collection and dissemination of
information, and counterbalancing unequal
bargaining power. However, as Governments need
to respond to such needs, it may be useful to adopt
certain basic procedures and principles in the
granting of exemptions. In this regard. It is
suggested that: -------------------------------------------
a. Exemptions should be granted on a limited –

time basis with a “sunset” clause and
provisions for periodic review.----------------------

b. The review of exemptions should include
analysis of their impact on economic efficiency
and consumer welfare, and in a cost-benefit
framework identify the “winners” and “losers”,
and whether indeed there are overriding
benefits that serve the consumer or broader
economic interests.-----------------------------------

c. The exemptions should be granted after public
hearing with the participation of the interested
and affected parties. --------------------------------
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d. The exemptions should be as least restrictive of
competition as possible. In many areas,
particular exemptions and/or exceptions
dealing with infrastructure industry such as
power, telecommunications and transportation,
alternative less anticompetitive approaches are
feasible. -----------------------------------------------

e. Exemptions should be generic in nature,
relating to types of economic activities or
arrangements, and be less industry-or sector-
specific.------------------------------------------------

d. Berdasarkan Application of Competition Law:

Exemptions and Exceptions tersebut dapat

disimpulkan bahwa pengecualian atas pemberlakuan

hukum persaingan dapat dilakukan dalam hal:---------

 Pengecualian harus diberikan dengan klausa

batas-waktu dan ketentuan untuk tinjauan

periodik. --------------------------------------------------

 Tinjauan pengecualian harus mencakup analisis

dampak efisiensi ekonomi dan kesejahteraan

konsumen, dan dalam kerangka biaya-manfaat

dapat mengidentifikasi "pemenang" dan

"pecundang", dan apakah memberikan manfaat

bagi konsumen atau kepentingan ekonomi yang

lebih luas. ------------------------------------------------

 Pengecualian harus diberikan setelah mendengar

pendapat umum dan partisipasi pihak yang

berkepentingan dan yang terkena dampak. --------

 Pengecualian sebisa mungkin harus membatasi

persaingan. Di banyak daerah, pengecualian

berkaitan dengan industri infrastruktur seperti

listrik, telekomunikasi dan transportasi,

pendekatan alternatif persaingan yang lebih

layak.------------------------------------------------------

 Pengecualian harus bersifat umum, yang

berkaitan dengan jenis kegiatan ekonomi atau

pengaturan pada sektor industri yang spesifik.----
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e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalam perkara a

quo telah dilakukan analisis terkait hal-hal

sebagaimana telah diuraikan pada huruf c dan d di

atas.-------------------------------------------------------------

f. Bahwa selain itu, dalam memandang suatu perkara

apakah merupakan bentuk pengecualian dalam Pasal

50 huruf (a) UU Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak,

harus dilihat secara keseluruhan dari obyek perkara. -

g. Bahwa telah jelas yang menjadi obyek perkara ini

adalah praktik monopoli yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik atas tiga kegiatan usaha

kebandarudaraan di Bandar Udara Internasional

Sultan Hasanuddin, maka Majelis Komisi tidak hanya

memandang kegiatan usaha PT Angkasa Pura Logistik

sebagai Regulated Agent, tetapi juga kegiatan

pengusahaan lain yang dilakukan oleh PT Angkasa

Pura Logistik di Bandar Udara Internasional Sultan

Hasanuddin. ---------------------------------------------------

h. Bahwa ketiga kegiatan usaha di Bandar Udara

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang

dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik tersebut,

dapat digambarkan sebagai berikut: ----------------------

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

i. Bahwa oleh karena itu, dalam menilai perkara a quo

yang menjadi fokus utama adalah conduct atau

PT Angkasa
Pura Logistik

Operator
Terminal Kargo

Regulated
Agent

EMPU
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perilaku dari suatu badan usaha yang menjadi pelaku

tunggal dalam menjalankan rangkaian seluruh

kegiatan usahanya dari hulu ke hilir, jelas tidak dapat

dikecualikan dari ketentuan Pasal 50 huruf (a) UU

Nomor 5 Tahun 1999.----------------------------------------

4. Tentang Pasar Bersangkutan. ---------------------------------------------------
4.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Tim

Investigator, pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah jasa

penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo

dan pos, dan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan

kargo dan pos di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin,

Makassar, Sulawesi Selatan.-----------------------------------------------

4.2 Bahwa atas penentuan pasar bersangkutan tersebut, Terlapor

menyatakan yang pada pokoknya terkait ruang lingkup pasar

bersangkutan berdasarkan geografis mengenai jasa penanganan

kargo di terminal kargo dan/atau pemeriksaan keamanan kargo

(Regulated Agent) di bandara haruslah dilihat secara menyeluruh,

karena wilayah usaha dan izin yang diberikan kepada PT Angkasa

Pura Logistik mencakup seluruh wilayah Indonesia, dimana

terdapat 14 (empat belas) kantor cabang yang saat ini masih

beroperasi di beberapa bandara di Indonesia. --------------------------

4.3 Bahwa berkaitan dengan pasar bersangkutan dalam perkara a

quo, Majelis Komisi bependapat sebagai berikut: ----------------------

4.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU

Nomor 5 Tahun 1999 definisi mengenai pasar

bersangkutan adalah sebagai berikut:--------------------------

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

4.3.2 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka dapat

diketahui pasar bersangkutan dalam perkara a quo

menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan

kaitan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha
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pesaingnya, sehingga cakupan pengertiannya dapat

dikategorikan dalam 2 (dua) perspektif, yang meliputi:------

a. Pasar berdasarkan produk (relevant product market)

terkait atas barang dan/atau jasa yang sama atau

sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa

tersebut.--------------------------------------------------------

b. Pasar berdasarkan wilayah/geografis (relevant

geographic market) terkait dengan jangkauan atau

daerah pemasaran. -------------------------------------------

4.4 Tentang Pasar Produk.------------------------------------------------------

4.4.1 Bahwa pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk

pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk

lain yang bisa menjadi substitusi sebuah produk jika

keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang

kenaikan harga dari produk tersebut. --------------------------

4.4.2 Bahwa pasar produk dalam perkara a quo adalah jasa

kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara,

khususnya terkait dengan penyediaan dan/atau

pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos, serta penanganan kargo dan pos

(termasuk namun tidak terbatas pada jasa pemeriksaan

dan pengendalian keamanan kargo dan pos). -----------------

4.4.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

(selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 2009), terkait

pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa

pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri

atas penyediaan dan/atau pengembangan, sebagai

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

a. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas

landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat

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

b. Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan

penumpang, kargo, dan pos;--------------------------------
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c. Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah

buangan; dan--------------------------------------------------

d. Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta

gedung atau bangunan yang berhubungan dengan

kelancaran angkutan udara --------------------------------

4.4.4 Berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (3) UU Nomor 1

Tahun 2009, terkait pelayanan jasa terkait Bandar Udara

meliputi kegiatan: --------------------------------------------------

a. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan

operasi pesawat udara di bandar udara, terdiri atas: --

 Penyediaan hangar pesawat; --------------------------

 Perbengkelan pesawat udara; -------------------------

 Pergudangan; --------------------------------------------

 Catering pesawat; ---------------------------------------

 Pelayanan teknis penanganan pesawat udara

didarat (ground handling); -----------------------------

 Pelayanan penumpang dan bagasi; serta -----------

 Penanganan kargo dan pos. ---------------------------

b. Jasa terkait untuk menunjang pelayanan penumpang

dan barang terdiri atas:--------------------------------------

 Penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel; --

 Penyediaan took dan restoran;------------------------

 Penyimpanan kendaraan;------------------------------

 Pelayanan kesehatan; ----------------------------------

 Perbankan dan/atau penukaran uang; dan --------

 Transportasi Darat. -------------------------------------

c. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi

pengusahaan bandar udara atas: --------------------------

 Penyediaan tempat bermain dan rekreasi; ----------

 Penyediaan fasilitas perkantoran; --------------------

 Penyediaan fasilitas olahraga;-------------------------

 Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;----

 Pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; ------

 Periklanan. -----------------------------------------------
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4.5 Tentang Pasar Geografis. ---------------------------------------------------

4.5.1 Bahwa telah ditentukan pasar geografis perkara a quo

adalah Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar.------------------------------------------------------------

4.5.2 Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada angka 4.2 atas

kesimpulan Terlapor terkait ruang lingkup pasar

bersangkutan berdasarkan geografis haruslah dilihat

secara menyeluruh, karena wilayah usaha dan izin yang

diberikan kepada PT Angkasa Pura Logistik mencakup

seluruh wilayah Indonesia, dimana terdapat 14 (empat

belas) kantor cabang yang saat ini masih beroperasi di

beberapa bandara di Indonesia, maka Majelis Komisi

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

a. Bahwa penentuan fokus pasar geografis tersebut

dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut: -----------------

 Bahwa adanya bentuk protes dari para pengguna

jasa yaitu pihak Ekspedisi Muatan Pesawat

Udara (EMPU) atau perusahaan forwarding yang

dikenakan tarif ganda (double charge) setelah

adanya pemberlakuan kebijakan Regulated Agent

terutama di Bandar Udara Internasional Sultan

Hasanuddin Makassar, bukan di Bandar Udara

lainnya. ---------------------------------------------------

 Bahwa selain adanya bentuk protes tersebut,

konsumen di daerah kota Makassar dan

Kabupaten/Kota sekitarnya tidak mempunyai

pilihan lain untuk mengirimkan kargo melalui

pesawat udara, karena tidak terdapat bandara

komersial lainnya yang memungkinkan selain

melalui terminal kargo di Bandar Udara

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. ------

 Bahwa oleh karena itu, konsumen tidak mungkin

berpindah ke wilayah 14 kantor cabang PT
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Angkasa Pura Logistik lainnya, sehingga

pendapat Terlapor mengenai pasar geografis yang

harus dilihat secara menyeluruh, tidak dapat

diterima. --------------------------------------------------

b. Bahwa oleh karena itu, pasar geografis yang

ditetapkan oleh Investigator telah tepat yaitu Bandar

Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. ----

4.6 Bahwa atas dasar hal tersebut, maka pasar bersangkutan dalam

perkara a quo adalah jasa penyediaan fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan kargo dan pos, dan jasa pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan pos di Bandar Udara

Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. ----

5. Tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara. -----------------------------
5.1 Tentang fakta secara umum terkait kegiatan usaha Bandar

Udara. -------------------------------------------------------------------------

5.1.1 Bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan salah satu

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia,

yang bergerak di bidang pelayanan lalu lintas udara atau

jasa transportasi udara, serta bisnis bandar udara di

Indonesia, yang menitikberatkan pelayanan pada kawasan

Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur.-------

5.1.2 Bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki 5 (lima) anak

perusahaan yang saling berkaitan dalam memberikan

pelayanan dan kemudahan bagi para pengguna jasa

transportasi, diantaranya yaitu PT Angkasa Pura Hotel, PT

Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Retail, PT

Angkasa Pura Support, dan PT Angkasa Pura Logistik. -----

5.1.3 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik didirikan pada tanggal 5

Januari 2012 dan mulai beroperasi sebagai Strategic

Business Unit (SBU) yang bergerak dalam bidang logistik,

pengiriman barang, dan agen diatur untuk mendukung

operasi bandara, peningkatan layanan pelanggan, dan

keselamatan penerbangan. ---------------------------------------
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5.1.4 Bahwa wilayah usaha PT Angkasa Pura Logistik mencakup

seluruh wilayah Indonesia, dimana terdapat 14 (empat

belas) kantor cabang yang saat ini masih beroperasi di

beberapa Bandar Udara di Indonesia, termasuk di

dalamnya Kantor Cabang Bandar Udara Sultan

Hasanuddin Makassar.--------------------------------------------

5.1.5 Bahwa dalam Pasal 232 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009

menyebutkan jenis kegiatan pengusahaan di bandar udara

terdiri dari pelayanan jasa kebandarudaraan dan

pelayanan jasa terkait bandar udara.---------------------------

5.1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun

2009, pelayanan jasa kebandarudaraan dapat

diselenggarakan oleh:----------------------------------------------

a. Badan Usaha Bandar Udara untuk bandara yang

diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin

dari Menteri; atau---------------------------------------------

b. Unit penyelenggara bandar udara untuk bandar

udara yang belum diusahakan secara komersial yang

dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.---------------

5.1.7 Bahwa Pasal 1 ayat (43) UU Nomor 1 Tahun 2009

menyebutkan Badan Usaha Bandar Udara adalah badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau

badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas

atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan

bandar udara untuk pelayanan umum. ------------------------

5.1.8 Bahwa Pasal 233 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 1 Tahun

2009 telah memberikan hak ekslusif kepada Badan Usaha

Bandar Udara setelah memperoleh izin dari Menteri

Perhubungan untuk memberikan pelayanan jasa

kebandarudaraan kepada pesawat udara, penumpang,

barang, dan pos di setiap Bandar Udara di Indonesia, yang

dalam hal ini PT Angkasa Pura I (Persero) telah

memperoleh izin dari Menteri Perhubungan untuk

memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan di Bandar
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Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar,

Sulawesi Selatan yang diusahakan secara komersial (vide

bukti C4, C10).------------------------------------------------------

5.1.9 Bahwa kemudian Pasal 233 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun

2009 menyebutkan izin Menteri Perhubungan yang telah

diberikan terhadap Badan Usaha Bandar Udara yang

diusahakan secara komersial, tidak dapat

dipindahtangankan. -----------------------------------------------

5.2 Tentang kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan terkait fasilitas

terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos di Bandar Udara

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang dipindahtangankan

PT Angkasa Pura I  (Persero) kepada PT Angkasa Pura Logistik. --------

5.2.1 Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa berdasarkan

Pasal 233 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009, untuk

pelayanan jasa kebandarudaraan di Bandar Udara Sultan

Hasanuddin Makassar diselenggarakan oleh PT Angkasa

Pura I (Persero) yang telah memperoleh izin dari Menteri

Perhubungan. -------------------------------------------------------

5.2.2 Selanjutnya, bahwa dalam penyediaan fasilitas Terminal

Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar, PT Angkasa Pura I (Persero) telah memberikan

kewenangan sebagai operator Terminal Kargo kepada PT

Angkasa Pura Logistik, melalui perjanjian kerjasama

Nomor: SP.6/HK.06.03/2-13/PD dan Nomor: 02/APL-

AP1/2013-DU tanggal 18 Januari 2013 (vide bukti C4,

C10). ------------------------------------------------------------------

5.2.3 Bahwa dalam penunjukan tersebut, PT Angkasa Pura

Logistik diberi kewenangan dengan kewajiban sebagai

berikut (vide bukti C10): ------------------------------------------

a. Mengelola terminal kargo sesuai dengan ketentuan

menurut perjanjian ini dengan aman tanpa gangguan

dari Pihak Pertama dalam hal ini PT Angkasa Pura I

(Persero) maupun pihak ketiga sesuai dengan

perjanjian; -----------------------------------------------------
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b. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengelolaan Terminal Kargo dan Logistik dengan

standar kelas dunia; -----------------------------------------

c. Menyampaikan laporan tertulis produksi dan

pendapatan kepada PT Angkasa Pura I (Persero)

setiap bulannya dan menjamin kebenaran laporan

atas data dimaksud;------------------------------------------

d. Mengasuransikan bangunan terminal kargo atas

nama PT Angkasa Pura I (Persero) dengan beban PT

Angkasa Pura Logistik; --------------------------------------

e. Memeliharan bangunan, sarana, dan prasarana

selama jangka waktu perjanjian;---------------------------

f. Menyampaikan laporan tentang kondisi dan/atau

perbaikan bangunan/aset terminal kargo secara

periodik; --------------------------------------------------------

g. Melakukan pengurusan sertifikat Terminal Kargo,

Tera, Timbangan, Tempat Penimbunan Sementara,

dan lainnya atas nama PT Angkasa Pura I (Persero). ---

5.2.4 Bahwa fakta tersebut diakui oleh Terlapor dalam

kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan:-----------

“Bahwa secara de facto dan de jure PT Angkasa
Pura Logistik telah memperoleh penunjukan
langsung dari PT Angkasa Pura I (Persero) untuk
mengelola terminal kargo Bandar Udara
Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dengan
maksud dan tujuan untuk optimalisasi aset strategis
milik PT Angkasa Pura I (Persero) dan faktor
minimnya sumber daya manusia, perhatian,
fasilitas dan/atau peralatan bagi terminal kargo,
sebagaimana tercantum dalam Perjanjian
Kerjasama antara PT Angkasa Pura I (Persero)
dengan PT Angkasa Pura Logistik tentang
Pengelolaan Terminal Kargo di Bandar Udara
Sepinggan, Bandar Udara Hasanuddin, Bandar
Udara Syamsudin Noor, dan Bandar Udara Adi
Sumarmo, yaitu Nomor: SP.6/HK.06.03/2-13/PD
dan Nomor: 02/APL-AP1/2013-DU tanggal 18
Januari 2013, dengan jangka waktu perjanjian
selama 2 (dua) tahun yaitu berlaku surut terhitung
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sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 (vide
bukti T1; T36). --------------------------------------------

5.2.5 Berdasarkan keterangan dalam pemeriksaan dan

kesimpulan Terlapor, serta uraian pada angka 5.2.2 dan

5.2.3 di atas bahwa pengelolaan terminal kargo

didasarkan perjanjian kerjasama pengelolaan Nomor

SP.6/HK.06.03/2-13/PD dan Nomor: 02/APL-AP1/2013-

DU tanggal 18 Januari 2013, dimana PT Angkasa Pura

Logistik menjalankan kegiatan penanganan terminal kargo

sebagai fungsi actuating (vide bukti B40, T36). ---------------

5.2.6 Bahwa atas uraian tersebut di atas, Majelis Komisi

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

a. Sebagaimana uraian angka 1 Tentang Identitas

Terlapor, Anggaran Dasar PT Angkasa Pura Logistik

menyebutkan bahwa PT Angkasa Pura Logistik

menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa

pengurusan transportasi (freight forwarding), yang

ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan

bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan

barang melalui transportasi darat, laut, atau udara

yang mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan,

sortasi termasuk pemeriksaan kualitas dan kuantitas

barang/cargo, pengepakan, pengukuran,

penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen,

penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya

angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang

serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya

berkenaan dengan pengiriman barang-barang

tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak

menerimanya, menjalankan pemeriksaan keamanan

dan keselamatan kargo dan pos yang diangkut

pesawat udara. ------------------------------------------------

b. Bahwa dengan demikan, kegiatan pengelolaan

terminal kargo Bandar Udara Internasional Sultan
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Hasanuddin Makassar, dengan maksud dan tujuan

untuk optimalisasi aset strategis milik PT Angkasa

Pura I (Persero) dan faktor minimnya sumber daya

manusia, perhatian, fasilitas dan/atau peralatan bagi

terminal kargo, yang telah diakui oleh Terlapor di

dalam Kesimpulannya, tidak tercantum dalam

Anggaran Dasar Perusahaan dan bahkan hanya

berdasar pada Perjanjian Kerjasama antara PT

Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Angkasa Pura

Logistik. --------------------------------------------------------

c. Bahwa perjanjian kerjasama antara PT Angkasa Pura

I (Persero) dengan PT Angkasa Pura Logistik tersebut

bukan merupakan turunan dari aturan Menteri

Perhubungan maupun peraturan perundang-

undangan lainnya.--------------------------------------------

d. Bahwa sebagaimana diketahui syarat sahnya

perjanjian diatur dalam Pasal 1320-1337

KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak,

kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu,

dan sebab yang halal. ----------------------------------------

e. Terkait sebab yang halal tersebut, dapat dilihat

bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar

undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian

kerjasama yang menjadi dasar PT Angkasa Pura

Logistik menjalankan kegiatan usaha dalam

pengelolaan Terminal Kargo, bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 1 Tahun

2009.------------------------------------------------------------

f. Bahwa selain itu, terminologi pengelolaan Terminal

Kargo tidak dapat disamakan artinya dengan

penanganan Kargo yang merupakan jasa terkait

Bandar Udara untuk menunjang kegiatan pelayanan

operasi pesawat udara di Bandar Udara. -----------------

g. Bahwa penanganan kargo hanya sebatas untuk

mengurusi kargo mulai dari kargo diterima di
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terminal kargo sampai dengan kargo naik ke pesawat,

sedangkan pengelolaan terminal kargo tidak hanya

menangani kargo tetapi menangani seluruh aktivitas

yang ada di terminal kargo termasuk tarif di terminal

kargo. -----------------------------------------------------------

h. Bahwa dalam perjanjian pengelolaan jelas

menyebutkan penyerahan pengelolaan terminal kargo

kepada pihak kedua, yaitu PT Angkasa Pura Logistik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT Angkasa

Pura Logistik telah melakukan seluruh fungsi

manajemen yang seharusnya dilakukan oleh Badan

Usaha Bandar Udara. ----------------------------------------

i. Bahwa atas dasar fakta tersebut, PT Angkasa Pura

Logistik telah menjalankan fungsi planning,

controlling, dan actuating, yang merupakan bagian

dari kegiatan pengelolaan jasa kebandarudaraan

terkait fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan

kargo dan pos.-------------------------------------------------

j. Bahwa fakta dan pendapat tersebut, diperkuat

dengan bukti sebagai berikut: ------------------------------

 Isi dalam perjanjian yang pada pokoknya

menyatakan bahwa pengelolaan terminal kargo

dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik tanpa

gangguan dari Pihak Pertama dalam hal ini PT

Angkasa Pura I (Persero) selaku Badan Usaha

Bandar Udara (vide bukti C10). ------------------------

 PT Angkasa Pura Logistik telah membuat

rumusan besaran tarif Pelayanan Jasa Kargo dan

Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Terminal Kargo

Bandara Udara Sultan Hasanuddin, yang akan

dikenakan kepada seluruh pengguna jasa

Terminal Kargo, sebagaimana disampaikan dalam

kegiatan sosialisasi penyesuaian tarif Pelayanan

Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) yang
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dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik kepada

seluruh pengguna jasa Terminal Kargo pada

tanggal 5 Februari 2014 (vide bukti C13).------------

 Bahwa hal tersebut diperkuat oleh keterangan

Saksi-Saksi yang menyatakan pada pokoknya

terdapat undangan pembahasan mengenai

kenaikan tarif PJKP2U, adanya diskusi, negosiasi

terkait kenaikan tarif PJKP2U, dan adanya

sosialisasi penyesuaian tarif PJKP2U kepada

seluruh pengguna jasa yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik (vide bukti B7, B8, B9,

B10, B11, B12, B13, B14, B16, B18, B19, B20,

B24, B25). -------------------------------------------------

 Bahwa terdapat pengakuan PT Angkasa Pura

Logistik dalam pemeriksaan tanggal 3 Mei 2017

yang pada pokoknya menyatakan kewajiban yang

harus dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik

dalam perjanjian kerjasama pengelolaan Terminal

kargo tersebut merupakan fungsi jasa

kebandarudaraan yang dilakukan oleh Badan

Usaha Bandar Udara (vide bukti B40). ---------------

 Bahwa selain itu dalam Berita Acara Kesepakatan

No. BA.005/KB.09/2014/KCA tentang

Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (PJKP2U) Incoming dan Outgoing

Domestik yang berlaku mulai 1 April 2014

ditandatangani oleh PT Angkasa Pura Logistik dan

Pengguna Jasa (vide bukti C14).-----------------------

 Sebagaimana diakui oleh PT Angkasa Pura

Logistik dalam kesimpulannya yang pada

pokoknya menyatakan sebelum tarif PJKP2U

diberlakukan terhadap pengguna jasa, telah

dilakukan negosiasi terlebih dahulu antara

pengguna jasa (diwakili oleh DPW ALFI/ILFA
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Perwakilan Udara, ASPERINDO, dan perwakilan

EMPU) dengan penyedia jasa (diwakili oleh tim

negosiasi tarif PJKP2U PT Angkasa Pura Logistik

Makassar) yang menghasilkan kesepakatan tarif

PJKP2U untuk incoming dan outgoing kargo

domestik di Bandar Udara Internasional Sultan

Hasanuddin Makassar (vide bukti T36).--------------

 Bahwa negosiasi tersebut seharusnya dilakukan

antara pengguna jasa dan penyedia jasa

kebandarudaraan, dalam hal ini adalah PT

Angkasa Pura I (Persero) bukan PT Angkasa Pura

Logistik Makassar. ---------------------------------------

 Bahwa selain itu, diperkuat juga dengan adanya

bukti dokumen kuitansi pembayaran tarif

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(PJKP2U) atau BTB/TTB yang diterbitkan oleh PT

Angkasa Pura Logistik (vide bukti C11, C35, C36,

C38, C40, C41, C44, C47).------------------------------

k. Berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (3) UU Nomor

1 Tahun 2009 menyebutkan izin Menteri yang telah

diberikan terhadap Badan Usaha Bandar Udara yang

diusahakan secara komersial tidak dapat

dipindahtangankan. ------------------------------------------

l. Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai

terbukti PT Angkasa Pura I (Persero) secara sengaja

melimpahkan kewenangan pengelolaan fungsi

operasional Terminal Kargo kepada PT Angkasa Pura

Logistik, sebagaimana amanat Pasal 233 ayat (3) UU

Nomor 1 Tahun 2009, sehingga berdasarkan

ketentuan Pasal 233 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun

2009, Badan Usaha Bandar Udara yang

memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud

pada Pasal 233 ayat (3), dikenakan sanksi

administratif berupa pencabutan izin. --------------------
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m. Bahwa PT Angkasa Pura Logistik tidak mempunyai

kewenangan untuk dan atas nama PT Angkasa Pura I

(Persero) dalam melakukan pengelolaan Terminal

Kargo atau melakukan fungsi jasa kebandarudaraan

karena pemegang izin Badan Usaha Bandar Udara

sebagaimana amanat Pasal 233 ayat (3) UU Nomor 1

Tahun 2009, ada pada PT Angkasa Pura I dan tidak

boleh dipindahtangankan. ----------------------------------

n. Bahwa dengan demikian terbukti tindakan PT

Angkasa Pura Logistik yang memungut tarif jasa

kebandarudaraan merupakan tindakan yang

melanggar hukum (peraturan). -----------------------------

5.3 Tentang Regulated Agent di Bandar Udara Internasional Sultan

Hasanuddin Makassar. -----------------------------------------------------

5.3.1 Latar belakang keberadaan Regulated Agent.------------------

a. Bahwa kegiatan pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos yang dilakukan oleh

Regulated Agent termasuk dalam bentuk pelayanan

jasa terkait kebandarudaraan, sebagaimana

ketentuan Pasal 232 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun

2009.------------------------------------------------------------

b. Bahwa pemeriksaan dan pengendalian keamanan

kargo dan pos yang dilakukan oleh Regulated Agent

berlaku di Indonesia dilatarbelakangi oleh

keanggotaan Indonesia pada International Civil

Aviation Organization (ICAO). -------------------------------

c. Bahwa International Civil Aviation Organization (ICAO)

telah mengeluarkan Annex 17 amandemen ke-11

pada tahun 2006, yang mengatur negara anggota

untuk memberikan jaminan keamanan untuk setiap

kargo yang akan dikirim melalui pesawat dari suatu

bandara ke bandara lain baik untuk penerbangan

domestik maupun internasional.---------------------------
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d. Bahwa Pemerintah Indonesia sebagai negara anggota

International Civil Aviation Organization (ICAO) telah

menerbitkan aturan teknis mengenai pemeriksaan

dan pengendalian keamanan kargo penerbangan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015 tentang

Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok

(Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut dengan

Pesawat Udara (selanjutnya disebut PM Nomor 153

Tahun 2015). --------------------------------------------------

e. Bahwa pemeriksaan dan pengendalian keamanan

kargo dan pos bertujuan untuk mencegah

disusupkannya bom dan barang berbahaya diangkut

dalam pesawat udara, sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 6 PM Nomor 153 Tahun 2015. ---------

f. Bahwa badan usaha angkutan udara dan perusahaan

angkutan udara asing hanya dapat mengangkut kargo

dan pos yang telah dilakukan pemeriksaaan

keamanan, sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 9 PM Nomor 153 Tahun 2015. ----------------------

g. Bahwa mengacu pada Pasal 11 PM Nomor 153 Tahun

2015, Badan Usaha Angkutan Udara dan

Perusahaaan Angkutan Udara Asing bertanggung

jawab terhadap keamanan pengangkutan kargo dan

pos, namun dalam pelaksanaan tanggung jawab

tersebut dapat bekerjasama atau mendelegasikan

pelaksanaan langkah-langkah keamanan pada: --------

 Regulated Agent;-----------------------------------------

 Pengirim Pabrikan (Known Consignor); --------------

h. Bahwa yang dimaksud dengan Regulated Agent

berdasarkan Pasal 1 angka (19) PM Nomor 153 Tahun

2015 adalah:---------------------------------------------------

“Regulated Agent adalah badan hukum
Indonesia berupa agen kargo, freight
forwarder atau bidang lainnya yang
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disertifikasi Menteri Perhubungan yang
melakukan kegiatan bisnis dengan Badan
Usaha Angkutan Udara atau perusahaan
Angkutan Udara Asing untuk melakukan
pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan
pos yang ditangani atau yang diterima dari
pengirim.”

i. Bahwa yang dimaksud dengan Pengirim Pabrikan

(Known Consignor) berdasarkan Pasal 1 angka (17) PM

Nomor 153 Tahun 2015 adalah: ---------------------------

“Pengirim Pabrikan (Known Consignor) adalah
Badan Hukum Indonesia yang disertifikasi
Menteri Perhubungan untuk melakukan
pengendalian kemanan terhadap barang
produksinya secara regular dan sejenis untuk
dikirim melalui badan usaha angkutan udara
atau perusahaan angkutan udara asing”

j. Bahwa berdasarkan Pasal 15 PM Nomor 153 Tahun

2015, Regulated Agent, Pengirim Pabrikan (Known

Consignor) harus membuat program keamanan kargo

dan pos yang sekurang-kurangnya memuat: Personel;

Fasilitas peralatan untuk penanganan kargo dan pos;-

Langkah-langkah keamanan kargo dan pos; dan Peta

daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas. -------

k. Bahwa berdasarkan Pasal 33 PM Nomor 153 Tahun

2015, pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang

diangkut dengan pesawat udara dapat dilakukan oleh

Badan Hukum Indonesia selain Badan Usaha

Angkutan Udara atau perusahaan Angkutan Udara

Asing, setelah memiliki: -------------------------------------

 Sertifikat Regulated Agent untuk badan hukum

agen kargo, freight forwarder atau bidang

lainnya; ---------------------------------------------------

 Sertifikat sebagai pengirim pabrikan (known

consignor) untuk badan hukum yang bergerak

dibidang produksi barang yang bersifat regular. --
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l. Bahwa meskipun diberikan kebebasan kepada pelaku

usaha untuk mendirikan Regulated Agent maupun

Pengirim Pabrikan (Known Consignor), tetapi terdapat

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat

(1) PM Nomor 153 Tahun 2015, dimana untuk

mendapatkan sertifikat Regulated Agent atau

sertifikat Pengirim Pabrikan (Known Consignor) harus

memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, yang

diatur dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 PM

Nomor 153 Tahun 2015.-------------------------------------

m. Bahwa PT Angkasa Pura Logistik resmi menjalankan

kegiatan operasionalnya sebagai Regulated Agent di

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar dan secara yuridis telah memperoleh

sertifikasi dari Kementerian Perhubungan

berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

32 Tahun 2015 dan izin Operasional Regulated Agent

Nomor 004/PKKP.DKP/II/2015 tertanggal 25 Maret

2015 dari Direktorat Keamanan Penerbangan

Kementerian Perhubungan, yang kemudian

diperbarui dengan izin Operasional Regulated Agent

Nomor AU.201/1/16/DJPU.DKP.2017 tertanggal 5

Januari 2017, serta memperoleh sertifikasi Regulated

Agent Nomor 020/Izin.RA.Menhub/XII/2016

tertanggal 30 Desember 2016 (vide bukti T20; T21). ---

5.3.2 Penyelenggaraan kegiatan pelayanan jasa penyediaan

fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan

pos dan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan

kargo dan pos setelah adanya Regulated Agent. --------------

a. Tentang kargo incoming dan kargo outgoing. -------------

 Bahwa aktivitas jasa penyediaan fasilitas

terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan
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pos terdiri dari dua pelayanan yaitu pelayanan

untuk kargo outgoing dan kargo incoming. Kargo

incoming merupakan kargo yang diterima atau

datang ke Bandar Udara Internasional Sultan

Hasanuddin, sedangkan kargo outgoing

merupakan kargo yang akan dikirim dari Bandar

Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar. ------------------------------------------------

 Bahwa untuk kargo outgoing dan kargo incoming

dibedakan lagi berdasarkan tujuan atau asal

kargo tersebut yaitu domestik maupun

internasional. --------------------------------------------

 Bahwa Majelis Komisi membatasi pembahasan

dan analisis hanya pada kargo outgoing, karena

kegiatan pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos yang dilakukan

Regulated Agent hanya dilakukan untuk kargo

dan pos outgoing dan tidak dilakukan untuk

kargo dan pos incoming, karena sebelumnya telah

dilakukan di bandara asal kargo. --------------------

b. Bahwa dalam kesimpulan Investigator pada pokoknya

menyatakan sebelum adanya Regulated Agent

penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan

pemeriksaan keamanan kargo dilakukan di Terminal

Kargo. Kemudian setelah diberlakukannya Regulated

Agent, fungsi pemeriksaan keamanan kargo dan pos

terpisah dari Terminal Kargo atau Lini II, yang saat ini

dilakukan oleh Regulated Agent yang berada di Lini I

yang merupakan daerah keamanan terbatas. Untuk

dapat masuk kedalam area keamanan terbatas

tersebut harus memiliki pass masuk, sementara

EMPU hanya bisa masuk ke dalam Lini II saja, karena

di Lini II merupakan daerah tempat beroperasinya

pelayanan jasa terkait bandar udara seperti fasilitas
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pelayanan penumpang dan bagasi, pergudangan,

perkantoran.---------------------------------------------------

c. Bahwa berikut alur/proses pengiriman kargo outgoing

sebelum diberlakukan Regulated Agent: ------------------

Keterangan:

 Pada Lini II, perusahaan EMPU melakukan penimbangan dan

mengeluarkan Dokumen Pernyataan Tentang Isi (PTI)

dan/atau Statement Dangerous Goods terhadap kargo yang

dikirimkan oleh Shipper/Forwarder (Sub Agent); -------------------------------

 Selanjutnya kargo dipindahkan ke Lini I untuk diserahkan

kepada Operator Terminal Kargo dilakukan penimbangan

kargo dan dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan

dokumen;------------------------------------------------------------------------------

 Kemudian kargo tersebut dilakukan pengecekan dengan

menggunakan x-ray; -----------------------------------------------------------------

 Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen

kargo dengan isi dari kargo tersebut; ---------------------------------------------

 Setelah dinyatakan sesuai, maka kargo tersebut diberikan

labeling; --------------------------------------------------------------------------------

 Setelah diberi label, kargo dipindahkan (trucking) ke

warehousing/tempat penyimpanan kargo yang merupakan

tempat penampungan sementara, kemudian dilakukan

pemilahan kargo menurut tujuan dan maskapai sebelum

kargo dinaikan ke pesawat udara.-------------------------------------------------

Kegiatan yang ada di dalamnya:

 Unloading Process yaitu pengawasan bongkar barang,
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mengatur antrian truck, menyiapkan tenaga porter, mengawasi

proses bongkar shipment; -----------------------------------------------------------

 Acceptance Process yaitu pemeriksaan kelayakan packing,

memeriksa marking dan label, memastikan jumlah koli sesuai

dengan Surat Muatan Udara (SMU), menginput data kargo

dan menimbang barang; ------------------------------------------------------------

 X-ray Process yaitu memeriksa barang lewat x-ray, memasang

label security, memeriksa barang yang tidak memenuhi syarat;--------------

 Pembayaran PJKP2U yaitu melakukan pembayaran timbangan

kargo untuk dilakukan pengiriman, meminta bukti timbangan

barang;---------------------------------------------------------------------------------

 Build up or Cargo Release yaitu melakukan pemeriksaan

barang yang akan dikirim, menyiapkan porter, membuat

checklist kargo sekaligus formulir serah terima kargo dan siap

dikirim.---------------------------------------------------------------------------------

d. Bahwa berikut merupakan alur/proses pengiriman

kargo outgoing setelah diberlakukan Regulated Agent: -

e. Bahwa jasa penyediaan fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan kargo dan pos untuk pengiriman

kargo outgoing sebelum diberlakukan Regulated Agent

telah mencakup didalamnya kegiatan pemeriksaan

keamanan kargo yaitu acceptance process dan x-ray

process. ---------------------------------------------------------

f. Bahwa setelah diberlakukan Regulated Agent,

kegiatan pemeriksaan dan pengendalian keamanan
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kargo dan pos dipindahkan seluruhya dari Terminal

Kargo (warehouse) ke Regulated Agent, sedangkan

kegiatan di Terminal Kargo sendiri hanya proses

pilah-pilah barang berdasarkan airlines dan tempat

tujuannya kemudian dibawa oleh petugas ground

handling untuk dimasukan dalam pesawat. -------------

g. Bahwa dalam kesimpulan Terlapor menyatakan pada

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

 Sebelum PT Angkasa Pura Logistik berdiri,

kegiatan pelayanan dan pemeriksaan keamanan

kargo dan pos dilakukan oleh Strategic Business

Unit Speed and Secure Warehousing (SBU SSC

Warehousing) yang melekat pada PT Angkasa

Pura I (Persero) sejak tahun 2004. Dengan alur

atau proses penanganan kargo outgoing yang

dilakukan oleh SBU SSC Warehousing saat itu

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

 Bahwa selain itu, sejak tahun 2015 PT Angkasa

Pura Logistik resmi menjalankan kegiatan

operasionalnya sebagai Regulated Agent di

Staf EMPU
1. Kargo
2. Dokumen

Acceptance Staf
1. Cek dokumen
2. Cek hasil

timbang
3. Terbit bukti

timbang barang
(BTB)

AVSEC
1. Cek dgn

peralatan &
manual

2. Sesuaikan
dokumen

3. Security Check
(pemeriksaan
keamanan)

PORTER
1. Pemilihan &

pemilahan kargo
sesuai maskapai
dan tujuan

2. Build up ke ULD

Maskapai/Ground
Handling

1. Membuat manifest
2. Menyerahkan

manifest kargo kpd
petugas checker
terminal kargo

Checker Terminal Kargo
1. Menerima manifest
2. Catat data kargo bersama

dgn maskapai
3. Serah terima kargo dgn

maskapai

Staf EMPU
1. Bawa BTB ke

kasir
2. Bayar tarif

PJKP2U

Maskapai/Ground
Handling

Kargo masuk pesawat &
siap diberangkatkan sesuai
tujuan

“Kargo dikembalikan”
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Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar dan melakukan pemeriksaan

keamanan kargo dengan alur atau proses sebagai

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

 Bahwa kargo yang telah melalui pemeriksaan

keamanan di area Regulated Agent dan telah

dinyatakan/dijamin aman, maka tahap

selanjutnya kargo tersebut diserahkan

penanganannya kepada petugas terminal kargo

di area outgoing dengan alur atau proses sebagai

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

Pemilik
Kargo

EMPU (Agen)
1. Kargo
2. Dokumen

berupa SMU
dan PTI

Checker RA
Memeriksa
keaslian serta
kelengkapan
dokumen &
fisik kargo

Acceptance
Staf RA

1. Input data
2. Timbang

Kargo
3. Menerbitkan

BTB RA
4. Menyerahkan

SMU & PTI
kpd AVSEC

Porter RA
Memasukkan

kargo ke tunnel
x-ray

Checker RA
1. Checklist kargo sesuai dgn

kelengkapan dokumen
2. Menerbitkan Berita Acara Serah

Terima (BAST)

AVSEC RA
1. Pemeriksaan keamanan

kargo dgn x-ray
2. Pemeriksaan keamanan

kargo yg berpotensi bahaya
dgn alat Explosive Tracif
Detector (ETD)

3. Mencocokkan kargo dgn SMU
& PTI

4. Membongkar & memeriksa
secara asnual kargo yg
dicurigai

5. Mencetak & menandatangani
CSD

6. Menempelkan stiker security
checked

Porter RA
Menaikkan kargo ke

dlm gerobak

Petugas RA melakukan
serah terima dgn

checker Terminal Kargo

EMPU (agen)
1. Bawa BTB RA

ke Kasir RA
2. Bayar tarif RA

(PJPK2P)
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 Bahwa terdapat perbedaan layanan dan/atau

kegiatan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura

Logistik baik sebagai Regulated Agent maupun

pelayanan kargo di Terminal Kargo dari sebelum

lahirnya Regulated Agent dengan setelah lahirnya

Regulated Agent. Setelah lahirnya Regulated

Agent, PT Angkasa Pura Logistik sebagai

Regulated Agent wajib melakukan pemeriksaan

kargo dengan alat ETD dan wajib pula

menerbitkan Consignment Security Declaration

(CSD) sebagai bukti/tanda bahwa kargo yang

telah diperiksa oleh Regulated Agent dinyatakan

aman untuk diangkut dengan pesawat udara,

dan kemudian di dalam Terminal Kargo petugas

akan melakukan pengecekan ulang terhadap

kelengkapan dokumen, melakukan dokumentasi

atas fisik kargo serta adanya weight and balance.

Petugas RA melakukan
serah terima dgn checker

Terminal Kargo

Acceptance
Staf Terminal

Kargo
1. Cek dokumen
2. Cek hasil

timbangan
3. Menerbitkan

BTB Terminal
Kargo

Checker RA
Memeriksa
keaslian serta
kelengkapan
dokumen &
fisik kargo

Porter Terminal
Kargo

1. Pemilihan &
pemilahan
kargo sesuai
maskapai &
tujuan

2. Build up ke
ULD

Ground Handling
1. Membuat manifest
2. Menyerahkan manifest

kpd checker Terminal
Kargo

EMPU (agen)
1. Bawa BTB

Terminal Kargo
ke kasir
terminal kargo

2. Bayar tarif
PJKP2U

Checker Terminal
Kargo

1. Menerima manifest
2. Mencatat data kargo

bersama maskapai
3. Serah terima kargo

dgn maskapai

Maskapai
Kargo masuk

pesawat & siap
diberangkatkan
sesuai tujuan
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Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan

kepastian jaminan keselamatan maupun

keamanan penerbangan baik bagi penyedia jasa,

pengguna jasa serta maskapai selaku

pengangkut dan hal tersebut sebelumnya tidak

pernah dilakukan oleh SBU SSC Warehousing.----

 Bahwa dapat disimpulkan antara Regulated

Agent dan Terminal Kargo memiliki tujuan,

fungsi, dan rangkaian proses yang sangat

berbeda dan tidak dapat dirangkap oleh satu

dengan yang lain. ---------------------------------------

h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis

Komisi berpendapat sebagai berikut:----------------------

 Bahwa kegiatan pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos di Bandar Udara

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang

dilakukan Regulated Agent pada prinsipnya

merupakan kegiatan yang sebelumnya telah

dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik sebagai

operator terminal kargo (warehouse) yang telah

termasuk dalam kegiatan jasa penyediaan

fasilitas terminal untuk pelayanan kargo dan pos

yaitu melakukan pemeriksaan dokumen seperti

dokumen Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) dan

dokumen Dangerous Goods (DG), penimbangan

kargo, pengecekan dengan x-ray, pengecekan

kesesuaian kargo dengan dokumen, labeling,

penerbitan sertifikat jaminan Regulated Agent,

trucking, pemilahan kargo berdasarkan maskapai

dan tujuan kargo sebelum dinaikan ke pesawat

udara (vide bukti C21, C22). --------------------------

 Bahwa dengan adanya Regulated Agent, kegiatan

pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo

dan pos dipindahkan seluruhnya dari terminal
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kargo (warehouse) ke Regulated Agent, sehingga

kegiatan di terminal kargo hanya proses pilah-

pilah barang berdasarkan airlines dan tempat

tujuannya kemudian dibawa oleh petugas ground

handling untuk dimasukan dalam pesawat.

Sebagaimana dibuktikan dengan keterangan para

Saksi sebagai berikut: (vide bukti B7, B8, B9,

B10, B11, B12, B19, B25) -----------------------------

- Saksi PT Kerta Gaya Pusaka, menyatakan

sebelum ada Regulated Agent barang masuk,

ditimbang, di x-ray (diberi label security

check), kemudian dipilah berdasar

tujuannya. Setelah ada Regulated Agent

proses menjadi lama, dan tidak ada beda

dengan sebelumnya. ------------------------------

- Saksi PT Duta Farah Abadi, menyatakan

pekerjaan yang ada di warehousing sama

dengan pekerjaan yang ada di Regulated

Agent.------------------------------------------------

- Saksi PT Agung Panca Mulia Argo,

menyatakan pekerjaan yang ada di

Regulated Agent sekarang merupakan

pekerjaan yang dulu dilakukan di

warehousing. ---------------------------------------

- Saksi PT Royal Express, menyatakan

kegiatan sebelum dan sesudah adanya

Regulated Agent adalah sama, yang

membedakan adalah biayanya. -----------------

- Saksi PT Bawakaraeng Makmur,

menyatakan kegiatan di Regulated Agent

adalah x-ray dan timbang, sedangkan

kegiatan di warehousing hanya timbang dan

pilah-pilah untuk masuk ke pesawat. ---------

- Saksi PT Dwi Upaya Sukses, menyatakan

sebelum dan setelah adanya Regulated Agent
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pelayanan pada kargo outgoing dan incoming

dirasakan sangat lambat. ------------------------

- Saksi PT Belolangi Expressindo, menyatakan

kecepatan pelayanan kargo dan pos setelah

adanya Regulated Agent justru cenderung

menurun. -------------------------------------------

- Saksi PT Sekar Asih Cargo, menyatakan

setelah penimbangan dilakukan check list

oleh pihak Regulated Agent, kemudian

masuk ke warehousing untuk ditimbang

namun di dalamnya tidak ada timbangan,

selain itu setelah adanya Regulated Agent

pelayanan menjadi terlambat bahkan Saksi

pernah mengantre timbangan. ------------------

- Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai tidak

terdapat nilai tambah kualitas pelayanan

oleh PT Angkasa Pura Logistik dalam proses

pengiriman kargo dan pos sesudah

beroperasinya Regulated Agent. -----------------

 Bahwa atas kesimpulan Terlapor yang

menyatakan setelah adanya Regulated Agent,

wajib melakukan pemeriksaan kargo dengan alat

ETD dan wajib pula menerbitkan Consignment

Security Declaration (CSD) sebagai bukti/tanda

bahwa kargo yang telah diperiksa oleh Regulated

Agent dinyatakan aman untuk diangkut dengan

pesawat udara, dan kemudian di dalam Terminal

Kargo petugas akan melakukan pengecekan

ulang terhadap kelengkapan dokumen,

melakukan dokumentasi atas fisik kargo serta

adanya weight and balance, Majelis Komisi

berpendapat alat ETD dan dokumen Consignment

Security Declaration merupakan bukti telah

dilakukan pemeriksaan di Regulated Agent dan
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tidak dapat membantah fakta jika antara

kegiatan Regulated Agent dengan kegiatan di

Terminal Kargo pada prinsipnya adalah kegiatan

yang sama, perbedaan yang ada hanya terkait hal

administrasi, bukan teknis kegiatan di keduanya.

6. Tentang Tarif. ---------------------------------------------------------------------

6.1 Tentang tarif Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U).-----------

6.1.1 Bahwa setiap pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa

terkait bandar udara dikenakan tarif sesuai dengan jasa

yang disediakan, sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 243 UU Nomor 1 Tahun 2009. ----------------------------

6.1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 244 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun

2009, struktur dan golongan tarif jasa kebandarudaraan

ditetapkan oleh Menteri. ------------------------------------------

6.1.3 Bahwa besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar

udara yang telah diusahakan secara komersil ditetapkan

oleh Badan Usaha Bandar Udara, sebagaimana diatur

dalam Pasal 244 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2009.----------

6.1.4 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PM Nomor 36 Tahun

2014 sebagaimana telah diubah dengan PM Nomor 179

Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan

Tarif Jasa Kebandarudaraan, mengatur mengenai tarif

pelayanan jasa kebandarudaraan yang terdiri dari: ----------

a. Tarif jasa pendaratan pesawat udara; ---------------------

b. Tarif jasa penempatan pesawat udara;--------------------

c. Tarif jasa penyimpanan pesawat udara; ------------------

d. Tarif jasa penumpang pesawat udara (JP2U); -----------

e. Tarif jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U); -------

f. Tarif jasa pemakaian tempat pelaporan

keberangkatan (check in counter); --------------------------

g. Tarif jasa pemakaian garbarata (aviobrige). --------------

6.1.5 Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)

PM Nomor 36 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah

dengan PM Nomor 179 Tahun 2015, menyebutkan: ---------
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“pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 yang diberikan oleh Unit
Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha
Bandar Udara dikenakan tarif jasa
kebandaraudaraan.”

6.1.6 Atas dasar ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa

tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

(selanjutnya disebut PJKP2U) seharusnya dipungut oleh

PT Angkasa Pura I (Persero) selaku Badan Usaha Bandar

Udara dan bukan oleh pihak lain, seperti PT Angkasa Pura

Logistik. --------------------------------------------------------------

6.1.7 Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PM Nomor 36 Tahun

2014 sebagaimana telah diubah dengan PM Nomor 179

Tahun 2015, mengatur bahwa tarif jasa kargo dan pos

pesawat udara merupakan besaran satuan biaya yang

dibayarkan oleh pemilik dan penerima kargo dan pos atas

pelayanan area/ wilayah kargo dan pos di bandar udara

yang dihitung selama berada dalam area/ wilayah kargo

bandar udara.-------------------------------------------------------

6.1.8 Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PM Nomor 36 Tahun

2014 sebagaimana telah diubah dengan PM Nomor 179

Tahun 2015, tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa

kargo dan pos pesawat udara yaitu: ----------------------------

a. Satuan waktu penanganan kargo dihitung untuk satu

kali kegiatan penanganan penerimaan (incoming)

kargo atau kegiatan penanganan pengiriman

(outgoing) kargo; dan -----------------------------------------

b. Satuan ukuran adalah per kilogram (kg) dengan tarif

minimal yang dikenakan 10 Kg.----------------------------

6.1.9 Bahwa dalam persidangan, terkait tarif PJKP2U terdapat

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

a. Bahwa terdapat 2 (dua) jenis tarif Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (JKP2U) yang dikenakan di terminal

kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin

yaitu tarif incoming (TTB) dan tarif outgoing (BTB),
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atau juga biasa dikenal dengan nama tarif

Warehousing. --------------------------------------------------

b. Bahwa besaran tarif yang dibebankan PT Angkasa

Pura Logistik kepada pengguna jasa di terminal kargo

(tarif PJKP2U), untuk barang Tanda Terima Barang

(TTB) dan Bukti Timbang Barang (BTB) saat ini

sebesar Rp 500,-/kg (termasuk PPN 10%) untuk

kargo domestik dan USD 0,06 $/kg/hari (belum

termasuk PPN 10%) untuk kargo impor, serta USD

0,05 $/kg/hari (belum termasuk PPN 10%) untuk

kargo ekspor (vide bukti C11, C35, C36, C38, C40,

C41, C44, C47). -----------------------------------------------

c. Bahwa besaran tarif incoming (TTB) dan tarif outgoing

(BTB) yang merupakan tarif Jasa Kargo dan Pos

Pesawat Udara (JKP2U) sebagaimana disebutkan di

atas, merupakan tarif berdasarkan kesepakatan

antara PT Angkasa Pura Logistik selaku operator

terminal kargo dengan para pengguna jasa, dan

diketahui dalam penyesuaian tarif tersebut PT

Angkasa Pura Logistik melakukan sosialisasi

penyesuaian tarif PJKP2U Terminal Kargo Bandara

Udara Sultan Hasanuddin kepada seluruh pengguna

jasa Terminal Kargo pada tanggal 5 Februari 2014

(vide bukti C13). ----------------------------------------------

d. Bahwa saat sosialisasi usulan tarif PJKP2U dari PT

Angkasa Pura Logistik adalah sebesar Rp 538,-/kg,

belum termasuk didalamnya pajak 10% (vide bukti

C13). ------------------------------------------------------------

e. Bahwa tarif PJKP2U sebagaimana disebutkan di atas

merupakan tarif yang telah disesuaikan sebelumnya

oleh PT Angkasa Pura Logistik yaitu dari sebesar Rp

400,-/kg (termasuk PPN 10%) menjadi Rp 500,-/kg

(termasuk PPN 10%) (vide bukti C13, C14, C16). -------

f. Bahwa pada akhirnya, tarif saat ini telah disepakati

antara penyedia dan pengguna jasa melalui Berita
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Acara Kesepakatan Nomor BA.005/KB.09/2014/KCA

tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan

Pos Pesawat Udara (PJKP2U) Incoming dan Outgoing

Domestik yang berlaku mulai 1 April 2014 adalah

sebesar Rp 500,-/kg. (vide bukti C14).--------------------

g. Bahwa sebagaimana uraian pada bagian angka 5.3.2

tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan jasa

penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan

angkutan kargo dan pos dan jasa pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan pos setelah

adanya Regulated Agent, terdapat keterangan para

Saksi yang pada pokoknya menyatakan kegiatan

timbang dan x-ray yang sebelumnya dilakukan di

warehousing sudah dipindahkan ke Regulated Agent,

namun pengguna jasa tetap dikenai biaya PJKP2U

sebesar Rp 500,-/kg.-----------------------------------------

6.1.10 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor menyatakan pada

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

a. Bahwa secara yuridis normatif penyesuaian tarif

PJKP2U di Bandar Udara Internasional Sultan

Hasanuddin Makassar menjadi sebesar Rp 500,-/kg

(sudah termasuk PPN 10%) merupakan wewenang

dari PT Angkasa Pura I (Persero) selaku Badan Usaha

Bandar Udara sebagaimana amanat UU Nomor 1

Tahun 2009 jo. PM Nomor 36 Tahun 2014

sebagaimana diubah dengan PM Nomor 179 Tahun

2015 dan PM Nomor 56 Tahun 2015. Oleh karena itu,

PT Angkasa Pura Logistik tidak memiliki hak dan

wewenang untuk menetapkan dan/atau mengubah

besaran tarif PJKP2U tersebut.-----------------------------

b. Bahwa sebelum tarif PJKP2U sebagaimana dimaksud

di atas diberlakukan terhadap pengguna jasa, telah

dilakukan negosiasi terlebih dahulu antara pengguna

jasa (diwakili oleh DPW ALFI/ILFA Perwakilan Udara,

ASPERINDO, dan perwakilan EMPU) dengan penyedia
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jasa (diwakili oleh tim negosiasi tarif PJKP2U PT

Angkasa Pura Logistik Makassar) yang menghasilkan

kesepakatan tarif PJKP2U untuk incoming dan

outgoing kargo domestik di Bandar Udara

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar,

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Kesepakatan Nomor: BA.005/KB.09/2014/KCA

tanggal 25 Maret 2014 (vide bukti T12). ------------------

6.1.11 Bahwa atas uraian tersebut di atas, Majelis Komisi

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

a. Bahwa Pasal 243 dan Pasal 244 ayat (1) UU Nomor 1

Tahun 2009 telah jelas menyebutkan setiap

pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait

dengan Bandar Udara dikenakan tarif sesuai dengan

jasa yang disediakan, dimana struktur dan golongan

tarif jasa kebandarudaraan tersebut ditetapkan oleh

Menteri.---------------------------------------------------------

b. Bahwa Pasal 244 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2009

juga telah menyebutkan secara jelas jika besaran tarif

jasa kebandarudaraan yang diusahakan secara

komersial ditetapkan oleh Badan Usaha Bandar

Udara, dalam hal ini adalah PT Angkasa Pura I

(Persero), bukan PT Angkasa Pura Logistik. --------------

c. Bahwa sebelum diberlakukan kepada pengguna jasa,

tarif PJKP2U tersebut telah dilakukan negosiasi

terlebih dahulu antara pengguna jasa (diwakili oleh

DPW ALFI/ILFA Perwakilan Udara, ASPERINDO, dan

perwakilan EMPU) dengan penyedia jasa (diwakili oleh

tim negosiasi tarif PJKP2U PT Angkasa Pura Logistik

Makassar) yang menghasilkan kesepakatan tarif

PJKP2U untuk incoming dan outgoing kargo domestik

di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar, sebagaimana tercantum dalam Berita

Acara Kesepakatan Nomor: BA.005/KB.09/2014/KCA

tanggal 25 Maret 2014. --------------------------------------
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d. Bahwa atas hal tersebut, jelas tidak sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 244 ayat (2) UU Nomor 1

Tahun 2009, karena dari pihak penyedia jasa

diwakilkan oleh PT Angkasa Pura Logistik bukan

pihak PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai Badan

Usaha Bandar Udara. Hal tersebut merupakan

tindakan yang nyata-nyata salah yang telah

dilakukan baik oleh PT Angkasa Pura I (Persero)

maupun PT Angkasa Pura Logistik, karena

mencampurkan urusan bisnis antara induk

perusahaan dengan anak perusahaan terutama

dalam kegiatan pengelolaan pengusahaan Bandar

Udara. ----------------------------------------------------------

e. Bahwa tarif PJKP2U tersebut ditarik oleh PT Angkasa

Pura Logistik, berdasarkan bukti dokumen kuitansi

tarif yang mencantumkan logo perusahaan PT

Angkasa Pura Logistik, bukan PT Angkasa Pura I

(Persero). -------------------------------------------------------

f. Bahwa selain itu, terdapat keterangan Saksi-Saksi

yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut

(vide bukti B13, B30):----------------------------------------

 Saksi DPW Asperindo dalam persidangan

menyatakan terkait pertemuan pembahasan tarif

hanya mengenai komponen tarif di Regulated

Agent, sedangkan tarif PJKP2U dalam hal ini BTB

tidak dibahas akan ditarik biaya lagi. Selain itu,

Saksi juga menanyakan kepada pihak Kemenhub

bahwa tidak pernah merencanakan konsep

aturan dua kali pemeriksaan dan dua kali

pembayaran. ---------------------------------------------

 Saksi Agustono selaku Kepala Sub Direktorat

Penyelenggara dan Pelayanan Bandar Udara

Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa

Badan Usaha Bandar Udara yang diberi izin oleh
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Menteri Perhubungan untuk melakukan

pelayanan jasa kebandarudaraan khusus

Terminal Kargo, yang memiliki hak untuk

memungut tarif adalah PT Angkasa Pura I

(Persero) sebagai pemegang izin Badan Usaha

Bandar Udara. -------------------------------------------

g. Oleh karena kegiatan yang ada di Terminal Kargo di

Lini I setelah adanya Regulated Agent sudah

dipindahkan seluruhnya ke Lini II, dengan demikian

seharusnya tarif PJKP2U sebesar Rp 500,-/kg yang

berlaku saat ini harus disesuaikan atau

dinegosiasikan lagi karena item pekerjaan di

Warehouse atau Lini I sudah berkurang. -----------------

6.2 Tentang Tarif Regulated Agent. --------------------------------------------

6.2.1 Bahwa biaya pelaksanaan pemeriksaan dan pengendalian

keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat

udara ditetapkan tarif batas bawah sebesar Rp 550,-/kg. Hal

ini sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 46 ayat

(1) PM Nomor 153 Tahun 2015. -------------------------------------

6.2.2 Bahwa tarif pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo

dan pos yang dikenakan oleh Regulated Agent, dikenakan

mulai tanggal 20 Juli 2015 setelah dilakukan shadow

operation/uji coba operasional Regulated Agent yang dimulai

sejak tanggal 1 April 2015 – 19 Juli 2015 (vide bukti C33). ----

6.2.3 Bahwa komponen tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 46

ayat (2) PM Nomor 153 Tahun 2015, terdiri dari: ----------------

a. Personel;--------------------------------------------------------

b. Operasional; ---------------------------------------------------

c. Persediaan; ----------------------------------------------------

d. Depresiasi dan amortisasi; ----------------------------------

e. Margin paling tinggi 10% dari total biaya belanja; dan

lain-lain.--------------------------------------------------------

6.2.4 Bahwa jika margin paling tinggi yang dapat diambil oleh

Regulated Agent sebesar 10% dari total biaya dan minimum
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tarif batas bawah sebesar Rp 550,-/kg, maka total

biaya/harga pokok produksi yang harus dikeluarkan oleh

Regulated Agent minimal sebesar Rp 500,-/kg. ------------------

6.2.5 Bahwa besaran minimal biaya yang harus dikeluarkan oleh

Regulated Agent minimal sebesar Rp 500,-/kg tersebut

merupakan standar minimum dari biaya kegiatan

operasional dan investasi peralatan yang memadai

sebagaimana telah diperhitungkan secara detail oleh

Kementerian Perhubungan.------------------------------------------

6.2.6 Bahwa jika Regulated Agent mampu menekan biaya yang

dikeluarkan dalam menopang kegiatannya dibawah standar

biaya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan

maka terdapat biaya yang dikurangi atau tidak dikeluarkan

untuk teknis dan/atau operasionalnya yang telah diatur

dalam PM Nomor 153 Tahun 2015. --------------------------------

6.2.7 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor menyatakan pada

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

a. Bahwa untuk kegiatan pemeriksaan keamanan kargo

(Regulated Agent) masuk dalam kategori jasa terkait

bandar udara dan atas pelayanan tersebut terdapat

tarif yang dikenakan kepada para pengguna jasa yang

disebut sebagai tarif Pelayanan Jasa Pemeriksaan

Keamanan Kargo dan Pos (PJPK2P) atau yang lebih

dikenal dengan istilah tarif Regulated Agent

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2009

jo. PM Nomor 56 Tahun 2015 dan PM Nomor 153

Tahun 2015. ---------------------------------------------------

b. Bahwa atas hal tersebut di atas, kemudian PT

Angkasa Pura Logistik menetapkan tarif sebesar Rp

550,-/kg (sudah termasuk PPN 10%), berdasarkan

kesepakatan dengan pengguna jasa sebagaimana

tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Harga

Regulated Agent Cabang Makassar tanggal 24 Juni

2015, yang ditandatangani oleh Ketua DPW

ALFI/ILFA Provinsi Sulawesi Selatan mewakili
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pengguna jasa dan Kepala Cabang PT Angkasa Pura

Logistik Cabang Makassar mewakili penyedia jasa

serta diketahui oleh General Manager PT Angkasa

Pura I (Persero) dan Kepala Kantor Otoritas Bandara

Wilayah V Makassar. -----------------------------------------

6.2.8 Bahwa atas uraian tersebut di atas, Majelis Komisi

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

a. Berdasarkan fakta bahwa tarif Regulated Agent yang

ditarik oleh PT Angkasa Pura Logistik kepada

pengguna jasa adalah sebesar Rp 550,-/kg. Hal ini

sebagaimana bukti kuitansi yang disampaikan oleh

para Saksi dalam persidangan.-----------------------------

b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, besaran tarif

tersebut tidak berdasar pada kesepakatan antara

pengguna jasa dan penyedia jasa, hal ini sebagaimana

telah diuraikan dalam keterangan Saksi Rudolf selaku

Sekretaris Asperindo DPW Sulawesi Selatan dalam

persidangan.---------------------------------------------------

c. Bahwa meskipun terdapat Berita Acara Kesepakatan

Harga Regulated Agent Cabang Makassar tanggal 24

Juni 2015, yang ditandangani oleh pihak Ketua DPW

ALFI/ILFA Provinsi Sulawesi Selatan mewakili

pengguna jasa dan Kepala Cabang PT Angkasa Pura

Logistik Cabang Makassar mewakili penyedia jasa,

namun tidak melibatkan pihak pengguna jasa yang

lain seperti DPW Asperindo dan perwakilan EMPU

yang lain, sebagaimana negosiasi yang pernah

dilakukan oleh DPW ALFI/ILFA selaku Perwakilan

Udara, ASPERINDO, dan perwakilan EMPU yang

bertindak sebagai penyedia jasa dengan perwakilan

tim negosiasi tarif PJKP2U PT Angkasa Pura Logistik

Makassar yang menghasilkan kesepakatan tarif

PJKP2U untuk incoming dan outgoing kargo domestik

di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar. ------------------------------------------------------
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d. Bahwa menurut keterangan para Saksi dalam

persidangan menyatakan memang benar dalam

pertemuan selalu diarahkan pembahasan mengenai

tarif, namun di dalamnya tidak pernah terjadi

kesepakatan. Sementara tandatangan yang dilakukan

dalam Berita Acara kesepakatan tarif tersebut karena

keadaan yang terpaksa, dan di bawah ancaman

sehingga mau tidak mau harus mengikuti karena

tidak ada pilihan (vide bukti B13).-------------------------

e. Bahwa menurut keterangan Ahli Prof. Ahmadi Miru

dalam persidangan menyatakan sebagai berikut: -------

 Bahwa dalam kesepakatan terdapat satu teori

yang mengandung dwal, dwalling, dan bedrog.

Dalam kesepakatan yang terdapat cacat jika

terjadi paksaan, bukan paksaan fisik tetapi

paksaan psikis. Kemudian jika ada penipuan,

dalam hukum pidana disebut rangkaian kata-

kata bohong, maka dalam hukum perdata satu

kebohongan saja sudah cukup menyebabkan

cacatnya suatu perjanjian. Ketiga yaitu khilaf

atau suatu kekeliruan yang dilakukan sendiri,

tetapi pihak lain membiarkan kekeliruan

tersebut. --------------------------------------------------

 Bahwa kemudian dalam perkembangan dikenal

lagi istilah penyalahgunaan keadaan, hal

tersebut dapat terjadi karena keunggulan

ekonomi atau keunggulan psikologis. Oleh

karena itu, adanya ketergantungan psikologis

orang tersebut, maka dapat dimanfaatkan untuk

memperoleh keuntungan yang besar. Dalam hal

ini perjanjian dapat dibatalkan karena adanya

penyalahgunaan keadaan.-----------------------------
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 Bahwa jika suatu perjanjian itu melanggar

undang-undang, maka konsekuensinya

perjanjian tersebut batal demi hukum. -------------

 Bahwa jika kewajiban-kewajiban atas perjanjian

yang melanggar undang-undang tersebut telah

dilaksanakan oleh masing-masing pihak, maka

konsekuensinya perjanjian menjadi gugur, dalam

arti semua yang berlalu tidak dianggap lagi

karena masing-masing pihak sudah memperoleh

apa yang diinginkan. -----------------------------------

f. Bahwa oleh karena itu, terkait tarif Regulated Agent

yang dibebankan kepada pengguna jasa sebesar Rp

550,-/kg tersebut, perlu dilakukan evaluasi karena

tarif yang dibebankan tersebut bertentangan dengan

Pasal 245 UU Nomor 1 Tahun 2009 dimana besaran

tarif Regulated Agent khususnya, ditetapkan oleh

penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara

pengguna jasa dan penyedia jasa. Dalam hal ini tarif

tersebut ditetapkan oleh PT Angkasa Pura Logistik

selaku penyedia jasa terkait yang berdasarkan

kesepakatan dengan pengguna jasa, dimana PT

Angkasa Pura Logistik juga berperan sebagai

pengguna jasanya sendiri, yakni sebagai EMPU AP

Logistik. --------------------------------------------------------

g. Dengan demikian, berdasarkan fakta dan bukti di

atas, Majelis Komisi berpendapat terkait tarif batas

bawah Regulated Agent sebesar Rp 550,-/kg

bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 UU Nomor

1 Tahun 2009, bahwa besaran tarif jasa terkait pada

Bandar Udara ditetapkan oleh penyedia jasa terkait

berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan

penyedia jasa. -------------------------------------------------
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6.3 Tentang analisis regulasi tarif jasa terkait Bandar Udara.------------

Bahwa regulasi tarif jasa terkait kebandarudaraan, Majelis Komisi

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

6.3.1 Bahwa dalam Pasal 245 UU Nomor 1 Tahun 2009

menyebutkan besaran tarif jasa terkait pada Bandar

Udara ditetapkan oleh penyedia jasa terkait, berdasarkan

kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah tarif Regulated Agent

yang ditarik oleh PT Angkasa Pura Logistik. -------------------

6.3.2 Bahwa kemudian Pasal 40 ayat (1) PM Nomor 32 Tahun

2015 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 46 ayat (1)

PM Nomor 153 Tahun 2015, menyebutkan biaya

pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang

diangkut dengan pesawat udara ditetapkan tarif batas

bawah sebesar Rp 550,-/kg.--------------------------------------

6.3.3 Bahwa berdasarkan asas hukum peraturan yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang

lebih tinggi, “Lex superior derogat Legi inferior”, dimana

faktanya PM Nomor 153 Tahun 2015 bertentangan dengan

UU Nomor 1 Tahun 2009.-----------------------------------------

6.3.4 Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, jelas terlihat jika

terdapat peraturan yang inkonsistensi atau saling

tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan

peraturan yang lain. Dalam hal ini aturan di dalam UU

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015

itu sendiri terkait pengenaan tarif Regulated Agent.----------

7. Tentang Fakta Lain. --------------------------------------------------------------

7.1 Tentang adanya pembaharuan terhadap perjanjian pengelolaan

Terminal Kargo. --------------------------------------------------------------

7.1.1 Bahwa dalam persidangan dan kesimpulan Terlapor

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

a. Bahwa adanya pembaharuan terhadap Perjanjian

Pengelolaan Terminal Kargo antara PT Angkasa Pura I



- 495 -

S A L I N A N

(Persero) dengan PT Angkasa Pura Logistik, yang

keduanya telah menyepakati dan menandatangani

Perjanjian Sewa Menyewa dan Konsesi dalam

Kerjasama Pengoperasian Terminal Kargo di Bandar

Udara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero)

Nomor: SP.235/HK.06.02/2016/MD dan Nomor:

SP.01/HK.06.02/2016-PD tanggal 1 Juni 2016 (vide

bukti T25). -----------------------------------------------------

b. Bahwa Pasal 2 Perjanjian Sewa Menyewa

sebagaimana dimaksud di atas mengatur bahwa

Pihak Pertama (PT Angkasa Pura I) menyewakan

ruangan dan/atau tanah kepada Pihak Kedua (PT

Angkasa Pura Logistik) di area Lini I Bandar Udara

yang dikelola oleh Pihak Pertama (PT Angkasa Pura I)

yang digunakan oleh Pihak Kedua (PT Angkasa Pura

Logistik) sebagai Terminal Kargo untuk menjalankan

kegiatan usahanya berupa pelayanan kargo dan pos

pesawat udara. ------------------------------------------------

c. Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa tersebut berlaku di

13 (tiga belas) Bandar Udara yang dikelola oleh PT

Angkasa Pura I (Persero) dengan jangka waktu

perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 1 Mei

2016 sampai dengan 30 April 2018. Dengan

demikian, dasar hukum yang berlaku bagi PT

Angkasa Pura Logistik dalam menjalankan kegiatan

pelayanan kargo dan pos di terminal kargo adalah

Perjanjian Sewa Menyewa dan Konsesi dalam

Kerjasama Pengoperasian Terminal Kargo di Bandar

Udara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero)

tanggal 1 Juni 2016. -----------------------------------------

d. Bahwa berdasarkan isi Perjanjian Sewa Menyewa

sebagaimana dimaksud di atas dapat disimpulkan PT

Angkasa Pura Logistik hanya memperoleh hak pakai

dari PT Angkasa Pura I (Persero) untuk

memanfaatkan ruangan dan/atau tanah miliknya
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guna melakukan kegiatan usaha pelayanan kargo dan

pos di Terminal Kargo. ---------------------------------------

7.1.2 Bahwa terkait fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat

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

a. Bahwa adanya pembaharuan terhadap Perjanjian

Pengelolaan Terminal Kargo antara PT Angkasa Pura I

(Persero) dengan PT Angkasa Pura Logistik Nomor:

SP.235/HK.06.02/2016/MD dan Nomor:

SP.01/HK.06.02/2016-PD tanggal 1 Juni 2016

tersebut, tidak dapat merubah fakta bahwa Perjanjian

Kerjasama antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan

PT Angkasa Pura Logistik tentang Pengelolaan

Terminal Kargo di Bandar Udara Sepinggan, Bandar

Udara Hasanuddin, Bandar Udara Syamsudin Noor,

dan Bandar Udara Adi Sumarmo, Nomor:

SP.6/HK.06.03/2-13/PD dan Nomor: 02/APL-

AP1/2013-DU tanggal 18 Januari 2013, itu pernah

ada dan berlaku efektif. Hal tersebut dibuktikan

dengan adanya kuitansi penarikan tarif PJKP2U yang

dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik kepada

pengguna jasa, selama kurun waktu di tahun 2013

sampai dengan tahun 2015. --------------------------------

b. Bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama baru

yang menggantikan perjanjian lama, maka dalam hal

pengelolaan pengoperasian Bandar Udara yang

seharusnya dilakukan oleh PT Angkasa Pura I

(Persero) pernah dilakukan oleh PT Angkasa Pura

Logistik. Dalam hal ini jelas tindakan PT Angkasa

Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura Logistik

bertentangan dengan ketentuan Pasal 233 ayat (3) UU

Nomor 1 Tahun 2009.----------------------------------------

c. Bahwa dengan berlakunya perjanjian kerjasama

Nomor: SP.235/HK.06.02/2016/MD dan Nomor:

SP.01/HK.06.02/2016-PD tanggal 1 Juni 2016

tersebut sudah tidak ada lagi pemindahtanganan izin
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pengelolaan Bandar Udara yang dilakukan oleh

Badan Usaha Bandar Udara dalam hal ini adalah PT

Angkasa Pura I (Persero). Dengan demikian perjanjian

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 233

ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009. -------------------------

7.2 Tentang adanya badan usaha lain yang mengajukan izin sebagai

Regulated Agent. -------------------------------------------------------------

7.2.1 Bahwa dalam persidangan dan kesimpulan Terlapor

terdapat fakta adanya badan usaha lain yang saat ini

sedang mengajukan izin operasional sebagai Regulated

Agent di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar.------------------------------------------------------------

7.2.2 Bahwa terkait fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat

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

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 19 PM Nomor

153 Tahun 2015, yang dimaksud Regulated Agent

adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo,

freight forwarder atau bidang lainnya yang

disertifikasi Menteri Perhubungan yang melakukan

kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara

atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk

melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo

dan pos yang ditangani atau yang diterima dari

pengirim. -------------------------------------------------------

b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) PM Nomor

153 Tahun 2015, dimana untuk mendapatkan

sertifikat Regulated Agent atau sertifikat Pengirim

Pabrikan (Known Consignor) harus memenuhi

persyaratan adminsitrasi dan teknis. Oleh karena itu,

jika terdapat suatu badan usaha yang memenuhi

syarat untuk mendapat sertifikat dan izin sebagai

Regulated Agent itu merupakan hal yang sah.-----------

c. Bahwa adanya badan usaha lain yang saat ini

mengajukan izin operasional sebagai Regulated Agent
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di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar tidak dapat meniadakan tindakan yang

telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik,

sebagai satu-satunya Regulated Agent di Bandar

Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. ----

d. Bahwa dengan demikian selama perkara a quo

berjalan, PT Angkasa Pura Logistik sebagai Regulated

Agent tidak memiliki pesaing di Bandar Udara

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. ------------

8. Tentang Dampak. -----------------------------------------------------------------

8.1 Tentang Kebijakan Logistik Nasional. ------------------------------------

Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ------------------

8.1.1 Bahwa KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru

Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030,

yang pada pokoknya mengamanatkan untuk memangkas

seluruh biaya yang tidak jelas, agar biaya logistik menjadi

murah. ---------------------------------------------------------------

8.1.2 Bahwa dalam perkara a quo, terdapat fakta penarikan tarif

ganda (double charge) yang dikenakan kepada para

pengguna jasa di Bandar Udara Internasional Sultan

Hasanuddin Makassar, yang justru tidak mencerminkan

amanat Pemerintah, khususnya di dalam KM 15 Tahun

2010. Selain itu dalam mengenakan tarif ganda (double

charge), si pengguna jasa tidak mendapatkan prestasi atau

tambahan layanan yang seharusnya menjadi sebab

pengenaan tarif ganda (double charge) tersebut.

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: --------------

No. SEBELUM REGULATED
AGENT (RA)

SESUDAH REGULATED AGENT (RA)

Terminal Kargo Terminal Kargo RA
1. Timbang kargo dan cek

kelengkapan dokumen
Cek kelengkapan
dokumen

Verifikasi
barang dengan
dokumen

2 Pengecekan kargo dengan x-ray Cek kargo jika
diperlukan

Timbang dan
pengecekan
kargo dengan
x-ray

3 Verifikasi barang dengan - Labeling
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dokumen
4 Labeling - CSD/jaminan

RA
5 Trucking - Trucking

8.2 Tentang Dampak Praktik Monopoli. --------------------------------------

8.2.1 Bahwa dalam Kesimpulan Investigator terkait dampak

adanya praktik monopoli adalah adanya diskriminasi

pelayanan pengiriman dan penerimaan kargo yang

diterima oleh perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat

Udara (EMPU) lain dibandingkan dengan EMPU PT

Angkasa Pura Logistik, karena EMPU PT Angkasa Pura

Logistik memiliki akses langsung untuk masuk ke Lini I

sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat

kepada konsumennya. Selain itu juga terdapat biaya

logistik yang tinggi yang akan mempengaruhi

perekonomian nasional, karena tambahan biaya yang ada

dibebankan kepada shipper/pengirim kargo.------------------

8.2.2 Bahwa selain itu, terdapat data produksi kargo incoming

dan outgoing baik internasional maupun domestik selama

periode atau kurun waktu berjalannya praktik monopoli

yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik, adalah

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

Bulan/Tahun
Incoming

Domestik (kg)
Outgoing

Domestik (kg)

Incoming
Internasional

(kg)

Outgoing
Internasional

(kg)
Jan-13 2.265.573 988.945 788 554.561
Feb-13 2.075.257 1.012.554 290 453.750
Mar-13 2.197.196 1.105.280 2.395 597.580
Apr-13 2.106.696 1.215.009 4.616 606.944
Mei-13 2.496.295 1.193.222 1.469 623.641
Jun-13 2.443.554 1.474.853 1.732 617.059
Jul-13 2.906.638 1.564.207 4.863 575.239

Agust-13 1.787.481 1.163.847 2.920 418.128
Sep-13 2.301.953 1.421.172 3.769 538.056
Okt-13 2.265.938 1.430.237 3.096 611.685
Nop-13 2.444.383 1.191.059 474 713.313
Des-13 2.582.556 1.195.183 1.702 743.179
Jan-14 2.349.221 1.529.253 1.058 609.162
Feb-14 2.039.115 1.457.580 2.431 549.170
Mar-14 2.537.136 1.532.428 2.983 734.343
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Bulan/Tahun
Incoming

Domestik (kg)
Outgoing

Domestik (kg)

Incoming
Internasional

(kg)

Outgoing
Internasional

(kg)
Apr-14 2.112.040 1.288.881 1.545 616.207
Mei-14 2.251.585 1.272.827 3.839 658.912
Jun-14 2.491.697 1.181.270 1.943 651.300
Jul-14 2.229.560 1.230.036 4.152 564.900

Agust-14 1.966.966 1.119.533 3.661 462.901
Sep-14 2.257.994 1.255.579 4.206 614.545
Okt-14 2.296.371 1.308.007 5.749 533.341
Nop-14 2.376.219 1.227.958 2.841 655.017
Des-14 2.559.533 1.413.048 3.107 712.514
Jan-15 2.317.080 1.150.506 5.745 675.730
Feb-15 1.911.725 999.137 7.102 622.429
Mar-15 2.118.401 1.228.847 1.545 663.827
Apr-15 2.107.674 1.221.194 2.955 710.084
Mei-15 2.333.462 1.234.931 3.270 665.748
Jun-15 2.475.773 1.606.003 3.644 555.306
Jul-15 2.074.715 1.941.215 1.229 492.188

Agust-15 2.198.576 1.748.254 2.527 548.618
Sep-15 2.229.196 2.088.496 2.637 491.112
Okt-15 2.442.255 1.754.271 3.362 560.368
Nop-15 2.588.999 1.460.627 2.766 714.386
Des-15 2.785.233 1.465.236 925 750.608

Total Produksi 82.924.046 48.670.685 103.336 21.865.851
Total Pendapatan
PJKP2U 41.462.023.000 24.335.342.500 6.200

1.093.293
US Dollar

Total Pajak 10% 4.146.202.300 2.433.534.250
Total Pendapatan
PJKP2U setelah
Pajak 37.315.820.700 21.901.808.250 6.200 1.093.293

8.2.3 Bahwa berdasarkan data di atas, tarif yang dibebankan PT

Angkasa Pura Logistik kepada pengguna jasa di Terminal

Kargo untuk barang dengan bukti Tanda Terima Barang

(TTB) dan Bukti Timbang Barang (BTB) saat ini sebesar

Rp. 500,-/kg (termasuk PPN 10%) untuk kargo domestik

dan US$ 0,06/kg/hari (belum termasuk PPN 10%) untuk

kargo impor, serta US$ 0,05/kg/hari (belum termasuk

PPN 10%) untuk kargo ekspor.-----------------------------------

8.2.4 Bahwa jika mengacu pada perhitungan data Total

Pendapatan tarif PJKP2U setelah pajak, maka selama

tahun 2013-2015, total tarif PJKP2U yang telah

dibayarkan oleh pengguna jasa sebesar Rp
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59.217.628.950,- untuk kargo domestik incoming dan

outgoing serta USD 1.099.493 untuk kargo internasional

incoming dan outgoing. --------------------------------------------

8.2.5 Bahwa atas kesimpulan Investigator tersebut, Terlapor

menyatakan pada pokoknya Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun

1999 merupakan rule of reason. Secara teoretis dalam

hukum persaingan usaha, rule of reason adalah suatu

pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta

dampaknya terhadap persaingan sebelum dinyatakan

melanggar undang-undang. Penggunaan rule of reason

dalam Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 ditandai dengan

adanya kata-kata “...dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Hal ini menurut Ahli Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,

LL.M. harus dapat dibuktikan terlebih dahulu apakah

memang benar telah terjadi persaingan usaha yang tidak

sehat. Selanjutnya Ahli menjelaskan PT Angkasa Pura

Logistik baru dapat dikatakan melakukan persaingan

usaha tidak sehat jika secara nyata dapat dibuktikan telah

terjadi komunikasi antara PT Angkasa Pura Logistik

dengan Kementerian Perhubungan yang dimaksudkan

untuk memberikan izin operasi hanya kepada PT Angkasa

Pura Logistik. -------------------------------------------------------

8.2.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan

Investigator yang menyatakan terdapat perilaku

diskriminasi terkait pelayanan dan pengiriman kargo yang

diterima oleh EMPU yang lain. Hal tersebut dibuktikan

dengan adanya keterangan para Saksi dalam persidangan

yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----------

a. Bahwa pelayanan pengiriman dan penerimaan kargo

yang diterima oleh perusahaan Ekspedisi Muatan

Pesawat Udara (EMPU) sering mengalami

keterlambatan yang disebabkan karena PT Angkasa

Pura Logistik lebih mengutamakan memberikan
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pelayanan kepada unit usaha Ekspedisi Muatan

Pesawat Udara (EMPU) nya sendiri. -----------------------

b. Bahwa selain itu, unit usaha Ekspedisi Muatan

Pesawat Udara (EMPU) PT Angkasa Pura Logistik

memiliki akses untuk kargo di Lini I sehingga mampu

memberikan pelayanan yang lebih cepat. ----------------

c. Bahwa dengan kecepatan waktu pelayanan

dibandingkan dengan perusahaan EMPU Lainnya,

terdapat pelanggan perusahaan EMPU lainnya yang

beralih atau berpindah menggunakan jasa EMPU PT

Angkasa Pura Logistik. --------------------------------------

8.2.7 Bahwa terhadap Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi

memiliki penilaian lain, sebagai berikut: -----------------------

a. Bahwa berdasarkan data Investigator mengenai data

produksi kargo incoming dan outgoing baik

internasional maupun domestik selama periode atau

kurun waktu berjalannya praktik monopoli yang

dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik, maka

dalam menganalisis mengenai dampak praktik

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat,

Majelis Komisi memfokuskan pada kegiatan kargo

dan pos outgoing domestik, karena kegiatan

pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan

pos yang dilakukan Regulated Agent hanya dilakukan

untuk kargo dan pos outgoing domestik dan

internasional, dan tidak dilakukan untuk kargo dan

pos incoming karena sebelumnya telah dilakukan di

bandara asal kargo. ------------------------------------------

b. Bahwa berdasarkan data pada butir 8.2.2 dan

uraiannya pada butir 8.2.3 dan 8.2.4 di atas, total

pendapatan tarif PJKP2U setelah pajak yang

ditunjukkan dalam perhitungan, setidak-tidaknya

merupakan total pemungutan tarif PJKP2U yang

tidak sah atau batal demi hukum yang dilakukan oleh

PT Angkasa Pura Logistik sejak 1 Februari 2012
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sampai dengan saat ini. Atas kesimpulan tersebut,

Majelis Komisi hanya menilai sebagaimana pokok

keberatan perkara a quo yaitu mengenai tarif ganda

(double charge) ketika berjalannya Regulated Agent,

sehingga Majelis hanya menilai sebagai berikut: -------

Bulan/Tahun
Outgoing

Domestik (kg)
Outgoing

Internasional (kg)
Jun-15 1.606.003 555.306
Jul-15 1.941.215 492.188

Agust-15 1.748.254 548.618
Sep-15 2.088.496 491.112
Okt-15 1.754.271 560.368
Nop-15 1.460.627 714.386

Des-15 1.465.236 750.608

Total Produksi 12.064.102 4.112.586
Total Pendapatan
PJKP2U 6.032.051.000 2.056.293
Total Pajak 10% 603.205.100
Total Pendapatan
PJKP2U setelah
Pajak 5.428.845.900 1.093.293

c. Bahwa jika perhitungan dilakukan sejak

diberlakukannya Regulated Agent, yakni dari Juni

tahun 2015 sampai Desember 2015, maka total tarif

PJKP2U setelah dipotong pajak sebesar Rp

7.279.509.600,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh

Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu

Enam Ratus Rupiah), untuk kargo outgoing domestik

dan untuk kargo outgoing internasional. -----------------

8.2.8 Bahwa atas kesimpulan Terlapor, Majelis Komisi

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

a. Sebagaimana pendapat Ahli Prof. Hikmahanto

Juwana, S.H., LL.M. yang menyatakan bahwa Pasal

17 UU Nomor 5 Tahun 1999 menganut pembuktian

rule of reason, ditandai dengan adanya kata-kata

“...dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli

dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Hal ini

menurut Ahli Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M.

harus dapat dibuktikan terlebih dahulu apakah
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memang benar telah terjadi persaingan usaha yang

tidak sehat. ----------------------------------------------------

b. Bahwa selama proses persidangan telah dilakukan

pembuktian ada tidaknya pelanggaran terhadap Pasal

17 UU Nomor 5 Tahun 1999. -------------------------------

c. Bahwa telah dilakukan pembuktian terkait

pendefinisian pasar bersangkutan, serta pembuktian

adanya posisi monopoli dalam pasar bersangkutan. ---

d. Bahwa tentang telah terjadi atau tidak terjadi

komunikasi antara PT Angkasa Pura Logistik dengan

Kementerian Perhubungan terkait izin operasi yang

diberikan hanya kepada PT Angkasa Pura Logistik,

sebagaimana disampaikan oleh Ahli Prof. Hikmahanto

Juwana, S.H., LL.M. bukanlah termasuk unsur

pembuktian di dalam Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun

1999, sehingga pendapat Ahli tersebut tidak dapat

diterima.--------------------------------------------------------

e. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 17 UU Nomor 5

Tahun 1999 tersebut akan diuraikan pada bagian lain

(butir 9) yang merupakan bagian tidak terpisah dalam

Putusan ini.----------------------------------------------------

f. Bahwa berikut bagan yang menggambarkan adanya

dampak dari praktik monopoli yang dilakukan oleh PT

Angkasa Pura Logistik. --------------------------------------

seharusnya

Daerah keamanan terbatas

PT Angkasa
Pura I

PT Angkasa
Pura Logistik

EMPURAOp. Terminal
Kargo

Lini II
Rp 550

Lini I
Rp 500

29 EMPU/shipper
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Keterangan:

1. Bahwa EMPU lain hanya dapat mengakses sampai ke Lini II, sedangkan

EMPU AP Log dapat mengakses sampai ke Lini I.

2. Bahwa EMPU AP Log dapat memperoleh barangnya dengan cepat,

dibandingkan dengan EMPU yang lain, karena peran AP Log sebagai operator

Terminal Kargo dan posisi berada di Lini I.

3. Bahwa konsumen dikenakan tarif ganda, meskipun kegiatan yang dilakukan

baik di Regulated Agent dan Terminal Kargo adalah kegiatan yang sama.

4. Bahwa garis putus-putus menunjukkan adanya batasan daerah antara Lini I

dan Lini II, dimana EMPU/shipper yang akan mengirimkan barangnya hanya

sampai di Lini II.

g. Bahwa dalam bagan di atas, diketahui PT Angkasa

Pura Logistik memiliki 3 (tiga) kegiatan usaha

kebandarudaraan yaitu: -------------------------------------

 Sebagai pengelola terminal kargo yang posisinya

berada di Lini I atau daerah terbatas; ---------------

 Sebagai Regulated Agent yang berada di Lini II;

dan --------------------------------------------------------

 Sebagai EMPU AP Logistik.----------------------------

h. Bahwa ketiga fungsi kegiatan usaha yang dijalankan

oleh PT Angkasa Pura Logistik sebagaimana diuraikan

di atas memberikan kemudahan bagi PT Angkasa

Pura Logistik untuk mengakses daerah Lini I yang

merupakan daerah keamanan terbatas. Oleh karena

itu, kedudukan PT Angkasa Pura Logistik tersebut

mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dan

berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi EMPU

lainnya. ---------------------------------------------------------

9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999. ------------------------------------------------------------

9.1 Menimbang bahwa Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999

menyebutkan: ----------------------------------------------------------------

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.
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9.2 Menimbang bahwa Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999

menyebutkan: ----------------------------------------------------------------

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan
atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: --------------------------
(a) Barang dan atau jasa bersangkutan belum ada substitusinya;

atau----------------------------------------------------------------------
(b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke

dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;
atau----------------------------------------------------------------------

(c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu”. ----------------------------------------------------------------

9.3 Menimbang bahwa untuk membuktikan telah terjadi atau tidak

terjadi pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5

Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-

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

9.3.1 Unsur Pelaku Usaha. ----------------------------------------------

a. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk 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. -----------------------------------------------

b. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara a

quo adalah PT Angkasa Pura Logistik, sebagaimana

dimaksud dalam butir 1.1 bagian Tentang Hukum. ----

c. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha

terpenuhi. -----------------------------------------------------

9.3.2 Unsur Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran

Barang dan/atau Jasa.--------------------------------------------

a. Unsur Barang dan/atau Jasa.------------------------------
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 Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut

Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999

adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan

atau prestasi yang diperdagangkan dalam

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen

atau pelaku usaha. -------------------------------------

 Bahwa pasar produk yang dimaksud dalam

perkara a quo sebagaimana diuraikan dalam

butir 4.4 Tentang Pasar Produk bagian Tentang

Pasar Bersangkutan, adalah jasa

kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara,

khususnya terkait dengan penyediaan dan/atau

pengembangan fasilitas terminal untuk

pelayanan angkutan kargo dan pos, serta

penanganan kargo dan pos (termasuk namun

tidak terbatas pada jasa pemeriksaan dan

pengendalian keamanan kargo dan pos). -----------

 Bahwa dengan demikian unsur jasa terpenuhi. --

b. Unsur Penguasaan Atas Produksi dan/atau

Pemasaran Barang dan/atau Jasa.------------------------

 Bahwa yang dimaksud dengan penguasaan

adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar

bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha

sehingga dapat menentukan dan mengendalikan

harga barang dan/atau jasa di pasar. ---------------

 Bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki hak

monopoli untuk mengelola Bandar Udara dan

kegiatan penunjang lainnya sesuai dengan

peraturan yang berlaku. -------------------------------

 Bahwa hak atas monopoli tersebut, PT Angkasa

Pura I (Persero) sebagai Badan Usaha Bandar

Udara yang seharusnya mengelola fungsi

terminal kargo justru secara sengaja
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melimpahkan kewenangan pengelolaannya

kepada PT Angkasa Pura Logistik. -------------------

 Bahwa selain sebagai pengelola terminal kargo,

PT Angkasa Pura Logistik juga berperan sebagai

Regulated Agent satu-satunya yang beroperasi di

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar, serta memiliki kegiatan usaha jasa

Ekspedisi Muatan Pesawat Udara. -------------------

 Bahwa selain melakukan pemungutan tarif Jasa

Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U), PT

Angkasa Pura Logistik juga berperan dalam

melakukan perumusan, membuat kesepakatan,

mengumumkan, serta menangani pelayanan

langsung terhadap kargo yang dikirim maupun

diterima di Terminal Kargo. ---------------------------

 Bahwa hal tersebut membuktikan PT Angkasa

Pura Logistik telah melakukan fungsi Planning,

Controlling, Actuating, dan Monitoring, yang

merupakan bagian dari fungsi manajemen atau

dalam terminologi tata bahasa Indonesia adalah

pengelolaan. Tindakan pengelolaan Terminal

Kargo tersebut merupakan salah satu bentuk

pelayanan jasa kebandarudaraan, yang dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan

izinnya tidak dapat dipindahtangankan,

sebagaimana ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan (3)

UU Nomor 1 Tahun 2009. -----------------------------

c. Bahwa dengan demikian unsur penguasaan atas

produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa

terpenuhi. -----------------------------------------------------

9.3.3 Unsur Mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau

Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------------------------------

a. Unsur Mengakibatkan Praktik Monopoli.-----------------
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 Bahwa yang dimaksud praktik monopoli dalam

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah

pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau

lebih pelaku usaha yang mengakibatkan

dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas

barang dan/atau jasa tertentu sehingga

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan

dapat merugikan kepentingan umum. --------------

 Bahwa yang dimaksud pemusatan ekonomi

menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun

1999 adalah penguasaan yang nyata atas suatu

pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku

usaha sehingga dapat menentukan harga barang

dan jasa.--------------------------------------------------

 Bahwa secara teoretis, penyalahgunaan posisi

Monopoli merupakan perilaku (conduct) yang

didalamnya mengandung unsur: (i) pencegahan,

pembatasan, dan penurunan persaingan, dan (ii)

eksploitasi. -----------------------------------------------

 Bahwa unsur pencegahan, pembatasan, dan

penurunan persaingan adalah upaya perusahaan

monopoli untuk mengurangi atau meniadakan

tekanan persaingan. Perilaku ini pada dasarnya

adalah perilaku eksklusif (exclusive conduct),

dimana perusahaan monopoli melakukan

strategi untuk mengusir pesaing nyata (existing

competitor) keluar dari pasar atau mencegah

masuknya pesaing potensial masuk ke dalam

pasar. -----------------------------------------------------

 Bahwa dengan hilangnya tekanan persaingan di

pasar, maka perusahaan monopoli dapat

mengeksploitasi mitra transaksi untuk

meningkatkan keuntungannya, terutama

eksploitasi yang dilakukan terhadap konsumen.
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Perilaku penyalahgunaan posisi monopoli dalam

bentuk eksploitasi konsumen umumnya

dilakukan dengan cara menerapkan harga jual

yang tinggi, melalui pembatasan jumlah produksi

atau melalui penurunan kualitas/pelayanan

barang atau jasa yang dipasok. ----------------------

 Bahwa PT Angkasa Pura Logistik dalam perkara

a quo melakukan serangkaian kegiatan usaha

dari hulu ke hilir terkait proses penerimaan,

keamanan, serta pengiriman kargo dimana PT

Angkasa Pura Logistik berperan sebagai EMPU,

sebagai Regulated Agent, dan sebagai Operator

Terminal Kargo (Warehousing) di Bandar Udara

Internasional Sultan Hasanuddin Makasar.--------

 Bahwa satu pelaku usaha atau satu kelompok

pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu,

artinya kekuatan monopoli tidak harus muncul

karena perusahaan merupakan satu-satunya

penjual di pasar, melainkan dapat muncul

apabila perusahaan tersebut merupakan

perusahaan yang berada di posisi dominan di

pasar, seperti halnya PT Angkasa Pura Logistik. --

 Bahwa meskipun kedudukan PT Angkasa Pura

Logistik sebagai EMPU tidak menempati posisi

dominan karena hanya merupakan sub agen

yang menjual kembali Surat Muatan Udara

(SMU) yang diambil dari agen yang ditunjuk oleh

maskapai, namun karena posisi dominan yang

dimiliki PT Angkasa Pura Logistik sebagaimana

diuraikan di atas, maka hal tersebut

menyebabkan para pengguna jasa tidak memiliki

pilihan lain selain menggunakan jasa dari PT

Angkasa Pura Logistik.---------------------------------



- 511 -

S A L I N A N

 Bahwa selain itu akibat dari kedudukan PT

Angkasa Pura Logistik yang dominan tersebut,

PT Angkasa Pura Logistik juga menetapkan

pengenaan tarif ganda (double charge) tanpa

melakukan penyesuaian atas tarif yang berlaku

sebelumnya. Hal tersebut jelas sebagai bentuk

perilaku yang dapat dikategorikan sebagai

tindakan yang telah mengakibatkan inefisiensi

dalam pasar bersangkutan sehingga pada

akhirnya memberikan dampak akhir pada

masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan.---

 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan

praktik monopoli terpenuhi.--------------------------
b. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. --------------------

 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha

tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor

5 Tahun 1999 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. -----

 Bahwa berdasarkan fakta dan analisis Majelis

Komisi menilai telah terjadi persaingan usaha

tidak sehat dalam bentuk: ----------------------------

- Perilaku pelanggaran hukum (peraturan)

yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura

Logistik karena telah melakukan kegiatan

pelayanan jasa kebandarudaraan tanpa

dasar hukum sehingga tindakan tersebut

dapat dikategorikan sebagai tindakan

melawan hukum. ---------------------------------

- Perilaku PT Angkasa Pura Logistik yang

bertindak sebagai pengelola terminal kargo,

sebagai Regulated Agent, dan sebagai EMPU,
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sebagai bentuk praktik monopoli yang

berakibat pada pengenaan tarif ganda

(double charge) kepada pengguna jasa, hal

tersebut dapat dikategorikan sebagai

tindakan yang menghambat persaingan

usaha.-----------------------------------------------

c. Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan

praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak

sehat terpenuhi.----------------------------------------------

10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.--------------
Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

dalam perkara a quo, sebagai berikut:-------------------------------------------

10.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan tidak ada hal-hal yang

memberatkan bagi PT Angkasa Pura Logistik. --------------------------

10.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang

meringankan bagi PT Angkasa Pura Logistik, yaitu : ------------------

10.2.1 PT Angkasa Pura Logistik telah bersikap kooperatif dengan

selalu hadir dan berlaku sopan selama proses

persidangan, maka Majelis Komisi memberikan peringan

denda sebesar 10% (sepuluh persen).---------------------------

11. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi. ---------------------------------------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar: -----------

11.1 Kementerian Perhubungan RI untuk melakukan evaluasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015 yang

tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2009 terkait dengan

proses penentuan tarif. -----------------------------------------------------

11.2 Kementerian Perhubungan RI untuk memberikan sanksi kepada

PT Angkasa Pura I (Persero) yang secara sengaja melimpahkan

kewenangan pengelolaan Terminal Kargo Bandar Udara

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kepada PT Angkasa

Pura Logistik, karena telah melanggar Pasal 233 ayat (3) UU

Nomor 1 Tahun 2009.-------------------------------------------------------
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11.3 Kementerian Perhubungan RI untuk mengevaluasi tarif PJKP2U

(Warehousing) yang selama ini dikenakan PT Angkasa Pura

Logistik kepada pengguna jasa sebesar Rp 500,-/kg, agar

melakukan penyesuaian tarif setelah berlakunya tarif Regulated

Agent, serta mengembalikan fungsi penarikan tarif PJKP2U

tersebut kepada PT Angkasa Pura I (Persero). --------------------------

11.4 Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, bersama dengan

Otoritas Bandar Udara untuk membuat aturan atau regulasi yang

jelas serta pengawasan yang lebih efektif mengenai

penyelenggaraan Regulated Agent di Bandar Udara seluruh

Indonesia, untuk lebih menjamin keselamatan, keamanan, dan

pelayanan penerbangan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip

persaingan usaha yang sehat. ---------------------------------------------

12. Tentang Perhitungan Denda.----------------------------------------------------
Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi Terlapor,

Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----------------

12.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU Nomor 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.-----------------------

12.2 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU

Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berwenang menjatuhkan

sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang

melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. -----------------------

12.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU

Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berwenang menjatuhkan

sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-

rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-

tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). ---

12.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi

menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah,
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yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan kedua,

penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau

mengurangi besaran nilai dasar tersebut. -------------------------------

12.5 Bahwa dalam penentuan besaran denda, Majelis Komisi

menetapkan besaran nilai dasar diperoleh dari tahun berjalannya

pengenaan tarif ganda (double charge) ketika diberlakukannya

Regulated Agent sejak tahun 2015, kemudian dari besaran nilai

dasar tersebut dikurangi 10% (sepuluh persen) peringan denda

dari hal-hal yang meringankan bagi Terlapor. --------------------------

12.6 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi

mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar

dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi.----------------

13. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. --------------------------------------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU

Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -------------------------------------------

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999; ------------------------------------------------------------------------------------------

2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp
6.551.558.600,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta
Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus 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); -----------------------------------------------------------------------

3. Bahwa setelah Terlapor melakukan pembayaran denda, maka
salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan
diserahkan ke KPPU. --------------------------------------------------------------------
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Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis

Komisi  pada hari Selasa, 6 Juni 2017 dan dibacakan di muka persidangan

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 Juni 2017 oleh

Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H., sebagai Ketua

Majelis Komisi, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., dan Kamser

Lumbanradja, M.B.A. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi,

dengan dibantu oleh Sulastri Ambarianti S.H., Rumondang Nainggolan, S.H.,

dan Himawan Setiaji, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto, S.H., M.H.

Anggota MajelisKomisi,

t.t.d.

Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Anggota MajelisKomisi,

t.t.d.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Panitera,

t.t.d

Sulastri Ambarianti, S.H.

Ttd.

Rumondang Nainggolan, S.H.

Ttd.

Himawan Setiaji, S.H.
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