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ABSTRAK 

 

 

KEBIJAKAN ASEAN OPEN SKY DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009 TENTANG 

PENERBANGAN) 

 

 

Oleh 

HIDAYAT FADILLAH 

 

 

ASEAN akan meliberalisasikan jalur udara melalui ASEAN Open Sky pada akhir 

tahun 2015 sebagai wujud dalam merealisasikan program kerja Komunitas 

Ekonomi ASEAN 2020. Liberalisasi jalur Udara ASEAN ini juga terinspirasi dari 

hasil positif yang dicapai Uni Eropa dan kesatuan Australia/ Selandia Baru 

(Oceania) dalam menerapkan Open Sky. ASEAN Open Sky pertama kali 

diusulkan pada pertemuan ASEAN Summit ke 5 di Bangkok tahun 1995. 

Ketentuan-ketentuan yang ada pada ASEAN Open Sky sendiri memiliki 

perbedaan mendasar dengan Undang-Undang Penerbangan Indonesia (Undang-

Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan) karena Open Sky berideologi 

secara liberal. 

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kebijakan ASEAN 

Open Sky dalam perspektif hukum udara Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2009 Tentang Penerbangan). 

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan analisis kualitatif yang 

kemudian diambil kesimpulan secara induktif.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, 

Ketentuan-ketentuan yang ada pada kebijakan ASEAN Open Sky tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Penerbangan Indonesia. Beberapa konsep 

ketentuan Open Sky seperti Open Market, Pricing, Optional 7th freedom cargo 

right, Cooperative Marketing Arrangement, Safety and Security, Level Playing 

Field, Charter Market, dan Dispute Resolution tidak bersinggungan dengan 

peraturan penerbangan Indonesia selama ini. Selain itu 3 Perjanjian Multilateral 

ASEAN Open Sky juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Saran penulis dalam menanggapi kesiapan 

Indonesia dalam menghadapi ASEAN Open Sky Indonesia diharuskan melakukan 

perbaikan pada kualitas maskapai penerbangan, bandara, dan teknologi udara agar 

mampu bersaing dengan negara lain. Selain itu, Indonesia perlu melakukan 



 

 
 

pembaharuan peraturan penerbangan agar dapat menyesuaikan diri sebelum 

meratifikasi kebijakan ASEAN Open Sky.  

Kata kunci : ASEAN, Indonesia, Open Sky, Penerbangan, Wilayah Udara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ASEAN OPEN SKY POLICY IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN 

LAW  

( ACTNUMBER 1 YEAR 2009 ABOUT AVIATION ) 

 

 

BY 

HIDAYAT FADILLAH 

 

ASEAN will liberalize the air line in the end of 2015 through the ASEAN Open 

Sky as a form of realizing the work programs in ASEAN Economic Community 

by 2020. Liberalization of ASEAN air line is also inspired by the positive results 

achieved by European Union and Australia/ New Zealand unity (Oceania) in 

implementing Open Sky policy. ASEAN Open Sky was first proposed at the 

meeting of the 5th ASEAN Summit in Bangkok 1995. Existing provisions in the 

ASEAN Open Sky itself has fundamental differences with the Indonesian 

Aviation Act (Act Number 1 year 2009 about Aviation) as Open Sky has a liberal 

ideology 

 

The main issue in this study is how the ASEAN Open Sky Policy in perspective 

Indonesian air law (Act Number 1 year 2009 about Aviation ) . 

 

The research using the normative method with used was a qualitative analysis 

which is then drawn the conclusions inductively . 

 

Based on the results of research and study conducted by the authors, the existing 

provisions in the ASEAN Open Sky policy does not conflict with the Indonesian 

Aviation Law. Some provisions of the Open Sky concepts such as Open Market, 

Pricing, Optional 7th freedom cargo rights, Cooperative Marketing Arrangements, 

Safety and Security, Level Playing Field, Charter Market , and Dispute Resolution 

do not intersect with the Indonesian aviation regulations. Besides, 3 ASEAN 

Multilateral Agreements on Open Sky are also not contrary to the Act Number. 1 

year 2009 about aviation. The Advice from author in response to the readiness of 

Indonesia in the ASEAN Open Sky Indonesia are required to make improvements 

in quality of airlines, airports , and air technology in order to compete with other 

countries. In addition, Indonesia needs to reform the aviation regulation in order 

to adapt before ratifying the ASEAN Open Sky Policy. 

 

Keywords : ASEAN, Indonesia, Open Sky, Indonesia, Flight, Airspace 
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 I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini kebutuhan antar negara untuk saling bekerjasama semakin meningkat. 

Akibat dari keadaan ini, negara-negara di berbagai penjuru dunia harus dapat 

memajukan kualitas dari masing-masing negara terutama perekonomiannya untuk 

dapat mengikuti perkembangan dunia dan mengikuti pasar perekonomian dunia.  

Hal ini bertujuan agar suatu negara dapat berperan pada perekonomian dunia 

terutama dalam bekerjasama dengan negara-negara lainnya. 

 

Sebagai wujud realisasi dalam mempermudah sistem kerjasama antar negara pada 

tahun 1999 dibentuklah G20 ekonomi utama1 dengan tujuan sebagai tombak 

utama dalam meningkatkan perekonomian dunia di mana negara-negara yang 

memiliki kekuatan ekonomi tertinggi, pasar tertinggi, dan daya beli tertinggi 

menjadi anggota G20 ekonomi utama.
2
 Secara garis besar, negara-negara yang 

termasuk dalam G20 memiliki peran penting terhadap kestabilan perekonomian 

dunia. Negara-negara tersebut melakukan kerjasama di segala sektor baik 

terhadap sesama anggota G20 maupun di luar dari G20 atau negara yang 

perekonomiannya masih belum stabil. Terjadinya kerjasama antar negara inilah 

                                                           
1  G-20 atau Kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara dengan 

perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G-20 

dinamakan The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank 

Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. 
2
  g20.org/docs/about/about_G20.html diakses pada 10 April 2013 jam 11:30 WIB 

http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa
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yang mengakibatkan lahirnya kegiatan impor dan ekspor. Agar dapat 

terealisasikan, Kerjasama ekspor dan impor antar negara ini dilakukan pada 

berbagai jalur yang menggunakan transportasi darat, laut, maupun udara. 

 

Transportasi melalui darat,  laut, maupun udara memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Akan tetapi, semua jalur tersebut memiliki tujuan 

yang sama yaitu untuk merealisasikan kegiatan impor dan ekspor. Salah satu jalur 

untuk dapat masuk ke negara lain yaitu dengan melalui penerbangan atau 

transportasi udara. Melalui jalur udara, kerjasama antar negara semakin mudah 

karena akses rute udara merupakan akses yang lebih cepat jika dibandingkan 

dengan jalur darat ataupun jalur air (laut).  

 

Negara yang ingin masuk dan bekerja sama dengan negara lain melalui jalur udara 

juga harus menuruti dan patuh terhadap hukum udara internasional. Peraturan 

hukum udara internasional pertama kali disepakati adalah Konvensi Paris 1919 

dan menjadi produk hukum internasional yang telah menggantikan kebiasaan 

hukum internasional di mana kebiasaan internasional yang dianggap sebagai 

sumber hukum internasional sudah kurang menjamin kepastian hukum udara.
3
 

Kebiasaan Internasional menjadi salah satu sumber hukum udara internasional 

tertuang pada Pasal 1 Konvensi Paris 1919
4
  dan Pasal 38 (1) piagam Mahkamah 

Internasional, yang menyebutkan bahwa hukum kebiasaan internasional juga 

merupakan salah satu sumber hukum internasional.
5
 Konvensi Paris 1919 menjadi 

                                                           
3  Martono, Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional, PT Rajawali Grafindo 

Persada, Jakarta, 2007, hlm 5 
4  Pasal 1 Konvensi Paris 1919 berbunyi “The High Contracting Parties Recognize that 

every power has complete and exclusive sovereignty over the airspace above it’s 

territory” 
5  Martono, Op Cit 
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salah satu hasil dari beberapa kebiasaan internasional yang dijadikan hukum udara 

internasional dalam bentuk real atau teks sehingga memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat.
6
 

 

Seiring kemajuan zaman terutama di sektor penerbangan menjadi alasan bahwa 

kebiasaan internasional sudah kurang relevan karena telah banyak hal-hal baru 

yang belum terjangkau oleh aturan hukum berdasarkan kebiasaan internasional. 

Selanjutnya aturan-aturan mengenai ketentuan internasional yang menggantikan 

kebiasaan internasional harus dipatuhi oleh negara-negara yang ada di dunia tanpa 

terkecuali agar negara-negara tersebut bisa saling menghormati wilayah yuridiksi 

negara lain dan saling menjaga keharmonisan hubungan dengan negara lain.  

 

Kejadian penting mengenai perlunya pengaturan hukum dalam melewati wilayah 

udara suatu negara yaitu pada tahun 1983 ketika Korean Air Flight 007 yang 

secara tidak sengaja keluar dari jalur yang semestinya atau tersasar sehingga 

melintasi wilayah udara Uni Soviet. Uni Soviet dan Korea Selatan pada saat itu 

belum memiliki perjanjian bilateral dan menganggap pesawat milik Korea Selatan 

sebagai sebuah ancaman hingga akhirnya Uni Soviet menembak jatuh pesawat 

tersebut.
7
  

 

Kejadian ini menjadi sebuah pelajaran bagi kedua belah pihak terutama Korea 

Selatan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap 

penerbangan dan memperhatikan pentingnya perjanjian-perjanjian hukum udara 

baik bilateral maupun multilateral terhadap negara-negara tetangga. Hal ini 

                                                           
6  Martono, Op Cit, hlm 6 
7  Gollin, James; Allardyce, Robert (1994). Desired Track. The Tragic Flight of KAL 

Flight 007. American Vision Publishing. ISBN 1-883868-01-7., hlm 1 
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merupakan suatu bukti bahwa perjanjian antar negara dalam menentukan hukum 

untuk melintasi suatu negara sangat diperlukan. Atas dasar inilah yang 

menjadikan alasan bahwa suatu negara untuk dapat memasuki negara lain, harus 

membuat perjanjian terlebih dahulu baik multilateral maupun bilateral. 

 

Secara nyata beberapa negara sepakat untuk membuat perjanjian multilateral 

sebagai dasar hukum bersama dan mengikat terhadap setiap pihak yang terlibat. 

Selain itu dibuat pula perjanjian bilateral bagi negara-negara yang 

membutuhkannya secara khusus. Bentuk nyata dari Perjanjian internasional secara 

multilateral pada transportasi udara tertuang pada beberapa konvensi seperti 

Konvensi Paris 1919, Konvensi Havana 1928, dan Konvensi Chicago 1944. 

Konvensi-konvensi tersebut memberikan pengarahan dan aturan yang membahas 

tentang tarif, tanggung jawab dalam penerbangan, dan sebagainya bagi negara-

negara yang mengikuti atau yang menjadi peserta dalam konvensi tersebut. 

Konvensi tersebut secara garis besar membahas tanggung jawab suatu negara 

terhadap pengaturan udara yang disepakati bersama. Selain konvensi ada pula 

perjanjian udara internasional yang berideologi secara liberal yaitu Open Sky. 

Open Sky sendiri merupakan perjanjian yang dapat bersifat bilateral maupun 

multilateral. Open Sky merupakan perjanjian antar negara yang bertujuan untuk 

meminimalisir intervensi pemerintah dan meliberalisasikan industri penerbangan 

yang ada di setiap negara yang menerapkan kebijakan Open Sky. Menurut Fachri 

Mahmud Open Sky merupakan suatu wujud perjanjian yang memiliki tujuan 
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penyamarataan kesempatan terhadap setiap negara anggota yang terikat dengan 

meminimalisir Intervensi Pemerintah dan bersifat liberal.
8
 

Kebijakan Open Sky secara bilateral pertama kali dicetuskan oleh Amerika pada tanggal 4 

September 1992 antara Amerika dan Belanda. Pihak Amerika Serikat dan Belanda kemudian 

menandatangani Memorandum of Consultation (MoC) untuk menyepakati Open Sky 

Agreement yang berlaku bagi kedua negara.
9
 Kesepakatan ini pada intinya menciptakan pasar 

terbuka  di kemudian hari hingga sampai saat ini beberapa negara menerapkan kebijakan Open 

Sky untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan penerbangan baik swasta 

maupun milik negara dalam menawarkan dan mengoperasikan layanan penerbangan kepada 

publik. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan keinginan Pemerintah untuk tidak lagi ikut 

campur tangan dalam bisnis penerbangan dan mengurangi regulasi di bidang tersebut, kecuali 

yang berkaitan dengan safety dan security.
 10

 

 

Kebijakan Open Sky pada ahirrnya akan mempengaruhi persaingan pasar bebas dengan tidak 

adanya  pembatasan dalam menentukan rute, jumlah perusahaan penerbangan yang ditunjuk, 

frekuensi dan tipe pesawat, kesempatan yang sama untuk melakukan usaha, seluruh 

penerbangan yang ditunjuk, dapat mendirikan kantor penjualan di negara lain dan dapat 

menentukan sendiri penyedia “ground handling service‟ hingga perusahaan 

penerbangan yang ditunjuk dapat melakukan code sharing atau leasing dengan 

perusahaan penerbangan negara lain. 

 

                                                           
8
  Mahmud Fahri, ASEAN Open Sky dan Tantangan Bagi Indonesia, PT Mahmud 

Yunus, Jakarta, 2012 hal 61, 
9  state.gov/r/pa/prs/ps/2012/03/186738.htm  diakses pada 9 April 2013 jam 02 :15 WIB 
10  Lihat Treaty on Open Sky Article VI Choice of Observation Aircraft, General 

Provisions For The Conduct of Observation Flights, and Requirements For Mission 

Planning 
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Dewasa ini beberapa negara mulai menyadari pentingnya perjanjian internasional 

di bidang industri penerbangan terutama negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN 

atau kelompok negara-negera Asia Tenggara pada tahun 2015 merencanakan 

untuk membuat kesepakatan terhadap negara-negara untuk berpartisipasi dalam 

menerapkan kebijakan ASEAN Open Sky.
 11

 

 

ASEAN Open Sky merupakan suatu kebijakan bersama untuk membuka wilayah 

udara antar sesama anggota ASEAN dan sekaligus sebagai bentuk liberalisasi 

dalam angkutan udara. Sesuai dengan targetnya, ASEAN Open Sky akan dibuka 

paling lambat tahun 2015.  Usulan Open Sky ini pertama kali disampaikan pada 

ASEAN Summit 1995 di Bangkok dan kembali di bahas dalam ASEAN Summit 

tahun 2002.
12

 Negara yang paling mendukung terlahirnya ASEAN Open Sky 

adalah Singapura. Singapura terlihat begitu antusias karena sebenarnya Singapura 

telah lama melakukan Open Sky sejak tahun 1960-an. Sejak itu, maskapai asal 

Eropa, Asia, dan bahkan Amerika Serikat bebas terbang dari dan ke Singapura. 

Singapura memang akan sangat diuntungkan  dengan adanya ASEAN Open Sky 

ini karena wilayah negaranya yang kecil dan penduduk yang sedikit, yang tidak 

memiliki penerbangan domestik. 

 

ASEAN Open Sky merupakan suatu tantangan yang akan menghasilkan peluang 

atau bahkan menjadi ancaman jika tidak dipersiapkan dengan baik oleh Indonesia. 

Mengingat infrastruktur bandara internasional di Indonesia dan armada pesawat 

yang dimiliki maskapai di Indonesia yang kurang memadai untuk melakukan rute 

                                                           
11  Agenda Komunitas ASEAN 2015, dapat dilihat pada Blue Print ASEAN Economic 
12  asiaecon.org/exclusives/ex_read/22 diakses pada 10 April 2013 jam 02 :07 WIB 
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penerbangan internasional. Bahkan masih banyak maskapai penerbangan lokal 

yang menggunakan pesawat tua untuk melayani penerbangan.  

 

Perjanjian Open Sky umumnya mencakup beberapa ketentuan yang mengikat 

negara-negara yang membuat perjanjian tersebut yaitu : Open Market; Level 

Playing Field; Pricing; Cooperative Marketing Arrangement; Dispute Resolution; 

Charter Market; Safety and Security; dan Optional 7
th

 Freedom of Cargo Night.
13

 

 

Ketentuan pertama yaitu Open market; maksudnya perjanjian ini biasanya 

dicirikan dengan meninggalkan (secara menyeluruh atau parsial) batasan-batasan 

yang berhubungan dengan rute-rute, jumlah maskapai yang diijinkan, kapasitas, 

frekuensi dan tipe pesawat yang akan beroperasi. 

 

Ketentuan kedua yaitu Level playing field; maksudnya perjanjian Open Sky 

biasanya memuat aturan yang mengijinkan maskapai yang berdomisili di negara-

negara berpartisipasi dalam perjanjian ini untuk berkompetisi secara adil dan 

setara. Misalnya, maskapai boleh mendirikan kantor penjualan di negara-negara 

yang turut menandatangani perjanjian tersebut. 

 

Ketentuan ketiga adalah Pricing; maksudnya perjanjian Open Sky biasanya 

memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada maskapai-maskapai untuk 

melakukan penetapan harga.  

Ketentuan keempat adalah Cooperative marketing arrangement; maksudnya 

umumnya maskapai diijinkan untuk berbagi kode penerbangan dan/atau 

                                                           
13  Peter Forsyth, et.al., Preparing ASEAN for Open Sky. AADCP Regional Economic 

Policy Support Facility, Research Project 02/008, (Monash International Pty. Ltd.: 

Februari 2004), hal 10. 
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melakukan perjanjian leasing dengan maskapai dari negara-negara yang ikut 

dalam perjanjian ini. 

 

Ketentuan kelima dalam Open Sky yaitu Dispute resolution; umumnya perjanjian 

ini juga memuat prosedur untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang 

mungkin muncul selama berjalannya perjanjian tersebut.  

 

Ketentuan keenam yaitu Charter market; umumnya perjanjian ini juga memuat 

aturan yang memberi kebebasan bagi pasar pesawat-pesawat angkut sewa.  

 

Ketentuan ketujuh adalah Safety and security; maksudnya pemerintah dari negara-

negara yang menandatangani perjanjian tersebut setuju untuk menjalankan 

standar-standar penerbangan mengenai keselamatan dan keamanan yang disetujui.  

Ketentuan terakhir adalah Optional 7th freedom cargo rights; maksudnya 

perjanjian Open Sky mengizinkan maskapai dari negara-negara yang ikut serta 

dalam perjanjian ini untuk mengoperasikan jasa kargo secara murni diantara 

negara anggota lainnya dan negara ketiga tanpa harus berhenti di negara asal dari 

maskapai kargo tersebut.
 14

 

 

Ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi ancaman bagi Indonesia apabila tidak 

mempersiapkan dengan baik. Indonesia sendiri memiliki 221 Bandara
15

 dan 25 

diantaranya merupakan Bandara Internasional
16

 yang apabila tidak segera 

                                                           
14  Ibid, hal 26. 
15  world-airport-codes.com/alphabetical/country-abbreviations/i.html#id diakses pada 

10 April 2013 jam 06 :07 WIB 
16

   Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam. Bandar Udara Internasional Sultan 

Iskandar Muda, Banda Aceh.  Bandar Udara Internasional Polonia, Medan. Bandar 

Udara Internasional Kuala Namu, Medan. Bandar Udara Internasional Minangkabau, 

Kota Padang. Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru.  Bandar 

Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang. Bandar Udara Internasional Raja 
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mempersiapkan standarisasi infrastruktur dan menentukan bandar udara 

internasional mana sajakah yang dapat diikut-sertakan dalam menghadapi 

kebijakan ASEAN Open Sky dapat menjadi target operasi hingga membuka pintu 

selebar-lebarnya terhadap perusahaan penerbangan asing untuk masuk dan ikut 

serta bahkan mengambil pasar penerbangan domestik. Berbeda dengan Malaysia, 

Tham Siew Yuen dari Institute of Malaysia and International Studies (IKMAS) 

berpendapat bahwa Malaysia telah dari jauh hari mempersiapkan diri dalam 

meninjau masalah Open Sky, Malaysia ujarnya lebih menitik beratkan pada 

implikasi strategi pengembangan Bandar Udara. Kelanjutan investasi terhadap 

infrastruktur bandara dapat menjamin kualitas Malaysia dalam bersaing di 

ASEAN Open Sky.
17

  

 

Pihak-pihak lain telah mempersiapkan diri dalam menghadapi Open Sky. 

Indonesia jika tidak berbenah diri dapat menjadi pihak yang dirugikan. Dalam hal 

ini keterpurukan di sektor udara akan berimbas pada perekonomian negara 

terutama di bidang industri penerbangan. Perusahaan penerbangan yang ada di 

Indonesia diharuskan bersaing dengan industri penerbangan asing yang 

                                                                                                                                                               
Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang. Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara, 

Bandung. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,, Tangerang. Bandar Udara 

Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta. Bandar Udara Internasional Adisumarmo, 

Solo. Bandar Udara Internasional Achmad Yani, Semarang. Bandar Udara 

Internasional Juanda, Surabaya. Bandar Udara Abdul Rachman Saleh, Malang. Bandar 

Udara Blimbingsari, Banyuwangi. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Denpasar. 

Bandar Udara Internasional Lombok, Lombok Tengah. Bandar Udara El Tari, 

Kupang. Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado. Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Bandar Udara Mutiara, Palu. Bandar 

Udara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarmasin. Bandar Udara Internasional 

Supadio, Pontianak. Bandar Udara Internasional Sepinggan, Balikpapan. Bandar 

Udara Internasional Juwata, Tarakan. 
17  Tham Siew Yean, ASEAN Open Sky and it’s implications on Airport Development 

Strategy in Malaysia, Institute of Malaysian and International Studies, National 

University of Malaysia, Kuala Lumpur, 2008, hal 11 



10 
 

standarnya bisa dikatakan jauh di atas beberapa perusahaan penerbangan yang ada 

di Indonesia. Bahkan apabila perusahaan penerbangan asing dapat memonopoli 

penerbangan yang ada di Indonesia hal ini jelas melanggar asas dan tujuan UU No 

1 tahun 2009 yaitu adil dan merata.
18

  

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana kebijakan ASEAN Open Sky dalam perspektif hukum udara 

Indonesia (Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan)? 

 

2. Ruang  Lingkup Penelitian 

Mengingat luasnya permasalahan mengenai penelitian  terhadap kebijakan 

ASEAN Open Sky, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada 

ketentuan-ketentuan yang ada paada kebijakan ASEAN Open Sky yang kemudian 

dikaitkan dengan Hukum Udara Indonesia (Undang-Undang No 1 Tahun 2009 

Tentang Penerbangan). 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

                                                           
18

  Baca Undang-undang No 1 tahun 2009 bab II tentang Asas dan Tujuan  yaitu 

penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas: a. manfaat; b. usaha bersama dan 

kekeluargaan; c. adil dan merata; d. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; e. 

kepentingan umum; f. keterpaduan; g. tegaknya hukum; h. kemandirian; i. 

keterbukaan dan anti monopoli; j. berwawasan lingkungan hidup; k. kedaulatan 

negara; l. kebangsaan; dan m. kenusantaraan. 
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Untuk meneliti kebijakan ASEAN Open Sky dalam perspektif Hukum Udara 

Indonesia yang akan diterapkan di Indonesia pada tahun 2015. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu 

hukum internasional dan memberikan kontribusi pada Hukum Udara 

Internasional khususnya mengenai diberlakukannya kebijakan ASEAN Open 

Sky. 

b) Kegunaan Praktis 

Terhadap kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan untuk menanggapi kebijakan ASEAN Open Sky dalam perspektif 

Hukum Udara Indonesia (Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang 

Penerbangan). Penelitian ini juga dilakukan agar dapat bermanfaat bagi 

banyak orang dan mengetahui dengan lebih jelas bagaimana pengaturan 

hukum internasional terhadap ASEAN Open Sky. 

D. Sistematika Penulisan 

Guna memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penulisan ini maka penulis 

menyusun dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan dan lingkup 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

 



12 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum sebagai latar belakang pembuktian 

masalah dan hipotesis, umumnya berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas. Pada bab ini terdapat pengertian Asean, Open Sky, Hukum Udara 

Internasional, dan Hukum Udara Indonesia (Undang-Undang No 1 Tahun 

2009 Tentang Penerbangan). 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan pada penelitian ini. 

Metode tersebut terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber 

data, prosedur pengumpulan data dan analisis data. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang tertuang sebagai bahasan atas 

jawaban dari rumusan masalah yang dijabarkan pada bab pertama. Adapun 

pembahasan dalam penelitian ini melingkupi penjelasan mengenai ketentuan 

ASEAN Open Sky dan meng-compare ketentuan dasar ASEAN Open Sky 

dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan lanjutan dari hasil 

penelitian. 
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 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perjanjian Internasional 

1. Definisi Perjanjian Internasional 

Menurut Konvensi Wina 1969 dan 1986 Perjanjian Internasional yaitu : 

“An International Agreement concluded between states (and International 

Organizations) in written form and governed by International Law, wheter 

embodied in a single instrument or in two or more related instruments and 

whatever it’s particular designation.” 

Selanjutnya definisi ini diadopsi oleh Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang 

perjanjian Internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu : 

“Setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang di atur oleh hukum 

internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan Negara, Organisasi 

Internasional, atau subjek Hukum Internasional lain.” 

2. Prosedur Perjanjian Internasional 

Dalam menaati aturan Internasional, pembuatan perjanjian Internasional kepada 

para subjek hukum menlalui beberapa prosedur yang harus dilakukan yaitu : 
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1. Perundingan (negotiation).  

2. Penandatanganan (signature).  

3. Ratification (ratifikasi).  

a. Perundingan 

Perundingan terjadi ketika terdapat suatu masalah atau konflik atau sengketa atau 

hal yang harus diselesaikan oleh beberapa pihak terkait sehingga ditemukannya 

titik temu dan kesepakatan antar semua pihak. Diadakannya perundingan tak lebih 

untuk bertukar pandangan tentang masalah- masalah, seperti politik, ekonomi, 

penyelesaian sengketa atau pendirian lembaga-lembaga internasional. (PBB, ILO, 

WTO dan lain-lain).  

 

Setelah para pihak bersepakat untuk mengadakan perundingan maka masing-

masing negara menunjuk perwakilan dari setiap pihak untuk dapat bertemu dan 

mengadakan perundingan. Dalam konstitusi suatu negara maupun dalam 

Konvensi Wina 1969, Kepala Negaralah yang bertanggung jawab akan 

terselenggaranya suatu perundingan. Tetapi dalam praktek diplomatik jarang 

sekali Kepala Negara ikut dalam perundingan, Kepala negara tersebut lebih 

menunjuk Jika perundingan tidak dilakukan oleh Kepala Negara, maka dihadiri 

oleh Menteri Luar Negeri, atau wakil Diplomatiknya dan apabila tidak maka 

ditunjuklah wakil-wakil berkuasa penuh yang mendapat surat kuasa penuh (full 

power) untuk mengadakan perundingan, menandatangani. dan menyetujui teks 

perjanjian dalam Konferensi.  

 

Pada praktek yang selama ini sering terjadi seseorang yang dikirim atau diutus 

untuk menghadiri suatu konferensi tidak membawa surat kuasa penuh. Perwakilan 
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atau utusan tersebut hanya dimodali titipan pesan lewat telepon oleh pihak yang 

nunjuk perwakilan kepada pemimpin atau ketua konferensi. Tindakan ini tidak 

melanggar hukum, akan tetapi dikemudian waktu pihak yang mengirim 

perwakilannya harus menambahkan surat kuasa (full power) yang sah terhadap 

ketua konferensi karena jika tanpa disertai pengesahan tersebut, maka semua 

tindakan yang dilakukan oleh wakil dari negara pengirim tidak memiliki kekuatan 

yang sah atau batal demi hukum.
19

 

 

b. Penandatanganan 

Setelah ditemui kesepakatan antara semua pihak yang berunding, maka proses 

selanjutnya adalah penandatangan (signature). Penandatangan ini adalah suatu 

proses hukum dimana hasil perundingan atau protokol tersebut telah disetujui oleh 

semua pihak. Proses ini merupakan langkah awal sebelum secara sah mengikat 

semua pihak yang terlibat baik hak maupun kewajibannya untuk di kemudian hari 

dapat dipertanggung jawabkan apabila perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh 

negara yang ikut serta dalam perundingan tersebut. 

 

Akibat dari penandatanganan suatu treaty tergantung pada ada tidaknya 

persyaratan ratifikasi treaty tersebut. Apabila traktat harus diratifikasi maka 

penandatangan hanya berarti utusan-utusan telah menyetujui teks perjanjian dan 

bersedia menerimanya serta akan meneruskan kepada pemerintah yang berhak 

untuk menerimanya atau menolak traktak tersebut.
20

 

                                                           
19

  Mochtar Kusuma, Pengantar Hukum Perjanjian Internasional, Bandung, 1996, hlm. 

43-44 
20

  JB Starke, Introduction of International Law, London, 1987, hlm. 429 
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Negara yang telah ikut menandatangani suatu perjanjian dan telah meratifikasi 

traktat secara yuridis telah terikat dan menjadi peserta dalam perjanjian. 

Sedangkan bagi negara yang belum meratifikasinya maka negara tersebut secara 

yuridis belum menjadi peserta dalam perjanjian. 

 

c. Ratifikasi  

Proses selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh utusan atau perwakilan atau 

delegasi setelah tanda tangan pada hasil perjanjian adalah meneruskan naskah 

perjanjian tersebut kepada pemerintahnya untuk kemudian mendapatkan 

persetujuan atau tidaknya terhadap perjanjian tersebut. Selanjutnya pemerintah 

tersebut dapat mempelajari bahkan diajukan ke Parlemen bilamana perlu layak 

atau tidaknya untuk diratifikasi di negara tersebut. Dengan kata lain, ratifikasi 

adalah suatu penegasan terhadap perjanjian apakah suatu negara dapat 

menerapkannya di negara tersebut atau tidak kecuali jika ditentukan lain dalam 

perjanjian tersebut bahwa perjanjian itu akan mengikat tanpa harus diratifikasi 

terlebih dahulu. 

 

Ratifikasi pada dasarnya tidak berlaku surut, hal ini dikarenakan hukum yang 

akan diberlakukan adalah hukum yang baru dan mengikat sejak tanggal 

disetujuinya perjanjian tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Konvensi 

Wina 1969 yang mana Ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional 

dimana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk 

diikat oleh suatu perjanjian internasional. 
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Ratifikasi biasanya dibuat oleh Kepala Negara yang berkepentingan yang 

kemudian diteruskan dengan pertukaran nota ratifikasi diantara negara-negara 

peserta perjanjian. Dalam proses sebelum ratifikasi perjanjian terdapat dua 

kegiatan, yaitu :  

1. Pembentukan kehendak negara melalui hukum konstitusinya.  

2. Pernyataan kehendak dalam rangka hubungan internasional sesuai dengan 

praktek diplomatik yang berlaku.  

 

Ratifikasi ini diselenggarakan oleh organ eksekutif sesudah persetujuan Parlemen. 

Dalam ratifikasi ini organ eksekutif sebagai suatu badan yang mewakili suatu 

negara berhadapan dengan negara-negara peserta perjanjian lainnya. Pernyataan 

kehendak suatu negara tercantum dalam dokumen ratifikasi yang ditandatangani 

oleh kepala negara atau Menteri Luar Negeri atau badan eksekutif, selanjutnya 

dokumen ini dipertukarkan antara negara yang satu dengan negara peserta 

perjanjiannya. 

Untuk perjanjian bilateral dokumen (nota ratifikasi) disimpan atau dideposit pada 

suatu negara, sedangkan untuk perjanjian multilateral disimpan di sekretariat 

suatu organisasi internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa ratifikasi dalam arti 

internasional adalah suatu kegiatan berupa pertukaran atau penyimpanan dokumen 

ratifikasi (nota ratifikasi), sejak tanggal pertukaran dokumen tersebut lahirlah 

kewajiban-kewajiban internasional sebagai efek dari ratifikasi. 

B. ASEAN 
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Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau lebih dikenal dengan 

sebutan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah 

organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, 

yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
21

 Kemudian pada tanggal 

7 Januari 1984 Brunei Darussalam bergabung dan diikuti, Viet Nam pada tanggal 

28 Juli tahun 1995, Laos bersama Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan 

Kamboja pada tanggal 30 April 1999 yang hingga sampai saat ini ASEAN 

beranggotakan 10 Negara.
22

  ASEAN bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara 

anggotanya, Selain itu ASEAN berupaya untuk terus memelihara perdamaian dan 

stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas 

perbedaan-perbedaan yang ada di antara anggotanya dengan damai. Hal ini 

tercantum pada visi misi yang tertulis pada Deklarasi ASEAN di Bangkok, 9 

Agustus 1967 yaitu :
23

 

                                                           
21  asean.org/asean/about-asean/overview diakses pada 7 mei 2013, pada pukul  

01:28WIB 
22  Luhulima dan Tim, Masyarakat Asia Tenggara Menuju ASEAN 2015, Pustaka Pelajar, 

Jogjakarta, 2008, hal 4 
23  Lihat The ASEAN Declaration, Thailand 8 August 1967, 1. To accelerate the 

economic growth, social progress and cultural development in the region through 

joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the 

foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations; 2. 

To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the 

rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the 

principles of the United Nations Charter; 3. To promote active collaboration and 

mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, 

technical, scientific and administrative fields; 4. To provide assistance to each other 

in the form of training and research facflities in the educational, professional, 

technical and administrative spheres; 5. To collaborate more effectively for the 

greater utilization of their agriculture and industries, the expansion of their trade, 

including the study of the problems of international commodity trade, the improvement 

of their transportation and communications facilities and the raising of the living 
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1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan 

pembangunan budaya di kawasan melalui usaha bersama dalam semangat 

kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi 

masyarakat yang sejahtera dan damai Bangsa Bangsa Asia Tenggara; 

2. Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan 

menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara 

negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam 

PBB; 

3. Untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu mengenai 

hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, 

budaya, teknis, ilmiah dan administratif. 

4. Untuk memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan 

fasilitas penelitian di pendidikan, profesional, teknis dan administratif 

bidang; 

5. Untuk berkolaborasi secara lebih efektif untuk pemanfaatan lebih besar 

pertanian dan industri, perluasan perdagangan mereka, termasuk studi 

tentang masalah perdagangankomoditas internasional, peningkatan 

transportasi dan fasilitas komunikasi dan peningkatan standar hidup 

rakyatnya mereka; 

6. Untuk mempromosikan studi Asia Tenggara, dan 

7. Untuk mempertahankan kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan 

organisasi internasional dan regional yang ada dengan maksud dan tujuan 

yang sama, dan mengeksplorasi semua peluang untuk kerjasama yang 

lebih erat di antara mereka sendiri. 

ASEAN meliputi wilayah daratan seluas 4.46 juta km² atau setara dengan 3% total 

luas daratan di Bumi dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang 

atau setara dengan 8.8% total populasi dunia. Luas wilayah laut ASEAN juga tiga 

kali lipat dari luas wilayah daratan. Pada tahun 2010, kombinasi nominal GDP 

ASEAN telah tumbuh hingga 1,8 Triliun Dolar AS.
24

 Jika ASEAN adalah sebuah 

entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar kesembilan 

setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brazil, Inggris, dan 

Italia. 

                                                                                                                                                               
standards of their peoples; 6. To promote South-East Asian studies; 7. To maintain 

close and beneficial cooperation with existing international and regional 

organizations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer 

cooperation among themselves. 
24  imf.org/external/datamapper/index.php diakses pada tanggal 7 Mei 2013 pukul 02:30 

WIB  
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1. Sejarah ASEAN 

Pada tanggal 8 Agustus 1967, lima pemimpin dan Menteri Luar Negeri dari 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand duduk bersama di ruang 

utama Departemen Luar Negeri bangunan di Bangkok, Thailand dan 

menandatangani dokumen. Berdasarkan dokumen itu, Asosiasi Bangsa Bangsa 

Asia Tenggara (ASEAN) lahir. Kelima Menteri Luar Negeri yang 

menandatanganinya adalah : Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari 

Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan 

Thanat Khoman dari Thailand yang kemudian mereka disebut sebagai Bapak 

Pendiri ASEAN.
 25

 

 

Thailand pada saat itu berstatus sebagai broker rekonsiliasi antara Indonesia, 

Filipina dan Malaysia atas beberapa sengketa tertentu terutama permasalahan 

wilayah. Sebagai Negara yang selamat dari penjajahan pada abad ke 19, Thanat 

Khoman dari Thailand mengatakan “Pada perjamuan yang menandai rekonsiliasi 

antara ketiga pihak yang bersengketa, saya menyinggung gagasan pembentukan 

organisasi dengan tujuan kerjasama regional kemudian Adam Malik Malik setuju 

tapi meminta waktu untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia dan juga untuk 

menormalkan hubungan dengan Malaysia sekarang bahwa konfrontasi telah usai. 

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand menyiapkan rancangan piagam 

lembaga baru. Dalam beberapa bulan, semuanya sudah siap. karena itu saya 

mengundang dua mantan anggota Asosiasi Asia Tenggara (ASA), Malaysia, 

Filipina, dan Indonesia sebagai anggota utama ke pertemuan di Bangkok. Selain 

                                                           
25  kolomsejarah.com/2013/09/sejarah-awal-berdiri-asean.html diakses pada tanggal 7 

Mei 2013 pukul 03:30 WIB 
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itu, Singapura mengabarkan akan mengutus S. Rajaratnam. Meskipun organisasi 

baru ini direncanakan hanya terdiri dari anggota ASA ditambah Indonesia, 

permintaan tersebut dianggap menguntungkan.”
 26

 

Pada awal Agustus 1967, lima Menteri Luar Negeri tersebut menghabiskan empat 

hari di  Bang Saen, sebuah kota pantai dengan jarak kurang dari seratus kilometer 

dibagian tenggara Bangkok. Di sana mereka melakukan negosiasi di meja 

perundingan secara informal hingga ahirnya tanda tangan mereka terpasang di 

Deklarasi ASEAN. Saat itu Ekonomi Asia Tenggara masih terfragmentasi dengan 

negara masing-masing yang mengejar tujuan sendiri sehingga kurang dapat 

memaksimalkan sumber daya dan berakibat ketergantungan bantuan pada negara-

negara maju atau negara-negara industri.
27

 

Saat tiba giliran Adam Malik berbicara, beliau menjelaskan visi Indonesia dari 

Asia Tenggara berkembang menjadi "suatu daerah yang dapat berdiri di atas kaki 

sendiri dan cukup kuat untuk mempertahankan diri terhadap pengaruh negatif 

dari luar daerah." Visi tersebut, tegasnya, tidak angan-angan, jika negara-negara 

di wilayah ASEAN secara efektif saling bekerja sama, mengingat sumber daya 

alam dan tenaga kerja gabungan. Adam Malik ahirnya disebut sebagai pihak yang 

memiliki perbedaan pandangan antara negara-negara anggota, tetapi perbedaan-

perbedaannya, diatasi melalui maximum goodwill. 
28

 

 

                                                           
26  asean.org/asean/about-asean/history/item/asean-conception-and-evolution-by-thanat-

khomans diakses pada tanggal 7 Mei 2013 pukul 02:24 WIB 
27  Ibid 
28  Maximun Goodwill adalah suatu niat atau rencana atau perencanaan yang baik 

dikemudian hari dengan pencapaian usaha yang dimaksimalkan. 
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Berdirinya ASEAN melalui Deklarasi Bangkok ASEAN sepenuhnya memiliki 

tujuan yang spesifik. Ini merupakan modus operandi organisasi membangun pada 

langkah-langkah kecil, sukarela, dan pengaturan informal terhadap hal yang lebih 

mengikat seperti perjanjian dan dilembagakan. Semua negara anggota pendiri dan 

anggota baru telah berdiri teguh pada semangat Deklarasi Bangkok. Selama 

bertahun-tahun, ASEAN telah semakin masuk ke dalam beberapa instrumen 

formal dan mengikat secara hukum, seperti 1976 Perjanjian Persahabatan dan 

Kerjasama di Asia Tenggara dan 1995 Perjanjian di Asia Tenggara Zona Bebas 

Senjata Nuklir.
 29

 

2. Prinsip Dasar ASEAN 

Negara-negara Anggota ASEAN telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar berikut, 

sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia 

Tenggara (TAC) tahun 1976: 

1. Saling menghormati untuk kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas 

wilayah, dan identitas nasional semua bangsa; 

2. Hak setiap Negara untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari 

campur tangan eksternal, subversi atau pemaksaan; 

3. Non-campur tangan dalam urusan internal satu sama lain; 

4. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai; 

5. Mencegah ancaman atau penggunaan kekuatan, dan                                                                     

6. Kerjasama yang efektif di antara mereka sendiri. 

                                                           
29  Jamil Maidan Flores and Jun Abad, a publication of the Association of Southeast 

Asian Nations in commemoration of its 30th Anniversary on 8 August 1997, first 

chapter of ASEAN at 30. 
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3. ASEAN Community 

Visi ASEAN 2020, yang diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada ulang tahun 

ASEAN yang ke 30, telah menyepakati visi bersama ASEAN sebagai bangsa-

bangsa Asia Tenggara, outward looking, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan 

kemakmuran, terikat bersama dalam kemitraan dalam pembangunan yang 

dinamis, dan dalam komunitas masyarakat yang peduli.  

 

Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Politik-Keamanan 

ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial dan Budaya 

ASEAN. Setiap pilar memiliki program kerja sendiri. Bersama-sama dengan 

Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategis Kerangka dan IAI Work Plan 

Tahap II (2009-2015), komunitas-komunitas tersebut membentuk Roadmap untuk 

dan Komunitas ASEAN 2009-2015.
 30 

4. Piagam ASEAN (ASEAN Charter) 

Piagam ASEAN atau ASEAN Charter berfungsi sebagai dasar yang kuat dalam 

mencapai Komunitas ASEAN dengan memberikan status hukum dan kerangka 

kelembagaan bagi ASEAN. Piagam ini juga mengatur norma ASEAN, aturan dan 

nilai-nilai, menetapkan target yang jelas untuk ASEAN, dan menyajikan 

akuntabilitas dan kepatuhan. Piagam ASEAN sendiri telah menjadi kesepakatan 

yang mengikat secara hukum di antara 10 negara anggota ASEAN.  

 

                                                           
30

  asean.org/sommunities/asean-economic-community/category/initiative-for-asean-

intregration-and-narrowing-the-development-gap diakses pada tanggal 7 Mei 2013 

pukul 02:30 WIB  
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Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 pada sebuah 

pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang diadakan di Sekretariat ASEAN di 

Jakarta untuk menandai Piagam ASEAN yang sangat bersejarah bagi seluruh 

anggota ASEAN. Dengan berlakunya Piagam ASEAN, ASEAN selanjutnya akan 

beroperasi di bawah kerangka hukum yang baru dan mendirikan sejumlah organ 

baru untuk meningkatkan proses komunitas-bangunan. 

C. Open Sky 

Open Sky merupakan konsep kebijakan internasional yang mengemukakan 

liberalisasi dalam aturan dan peraturan penerbangan internasional dalam rangka 

menciptakan lingkungan pasar bebas untuk industri penerbangan.
 31

 

 

Secara harfiah Open Sky menurut wakil Indonesia pada ICAO, Fahri Mahmud 

menformulasikan bahwa Setiap pengangkut Udara yang ditunjuk salah satu pihak, 

wajib mempunyai hak untuk beroperasi dan menawarkan jasa-jasa angkutan udara 

kepada publik dalam bentuk dan frekuensi apapun, dengan pesawat dan 

konfigurasi apapun, pada rute manapun dengan tarif yang berkaitan dengan 

ongkos ke dari melalui atau didalam wilayah dari pihak atau pihak-pihak lainnya, 

dengan cara manapun yang ia pilih, hanya tergantung pada perjanjian 

internasional dan standar keselamatan, keamanan dan syarat-syarat lingkungan.
32

 

 

Secara khusus, Open Skies akan memberikan dampak pada33: 

1. Persaingan antar maskapai penerbangan; 

                                                           
31  Disampaikan pada Bali Concord II, Tahun 2003 yang dimuat menjadi artikel pada 

Tabloid Aviasi, ASEAN Open Sky, Siapkah Indonesia?, 2010, Hal 1. 
32  Peter Forsyth, Op Cit, hal 3. 
33  Mahmud Fahri, Op. Cit hal 94. 
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2. Lingkup lebih untuk penerbangan dari negara ketiga untuk melayani 2 rute 

dari negara lain; dan 

3. Fleksibilitas lebih untuk mengembangkan rute. 

Sampai saat ini sudah ada 34 Negara yang telah menerapkan Perjanjian Open 

Sky.
34

 Open Sky sendiri merupakan sebuah program untuk menetapkan 

penerbangan ke pengawasan udara bersenjata atas seluruh wilayah peserta. 

Perjanjian tersebut dirancang untuk meningkatkan rasa saling pengertian dan 

kepercayaan diri terhadap semua peserta, terlepas dari ukuran, dan peran langsung 

kegiatan mereka. Open Sky juga salah satu upaya internasional yang paling luas 

hingga keterbukaan dan transparansi kegiatan bersifat liberal.  

 

Konsep Open Sky awalnya diusulkan untuk Nikolai Bulganin pada Konferensi 

Jenewa tahun 1955 oleh Presiden Dwight D. Eisenhower. Namun, Uni Soviet 

menolak konsep Open Sky tersebut dan tidak berkomentar ataupun menanggapi 

konsep tersebut selama beberapa tahun hingga ahirnya perjanjian ditandatangani 

oleh George HW Bush pada tahun 1989 sebagai suatu tindakan inisiatif. 

Kemudian oleh anggota NATO konsep Open Sky tersebut dinegosiasikan hingga  

perjanjian tersebut ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 24 Maret 

1992.
35

 

                                                           
34  http://www.armscontrol.org/factsheets/openskies diakses pada 5 Agustus 2013 pada 

03:45 atau dapat dilihat pula pada Open Skies Treaty. 34 Negara tersebut adalah: 

Belarus, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Republik Ceko, 

Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, 

Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, 

Rumania, Rusia, Republik Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Turki, Ukraina, 

Inggris, dan Amerika Serikat. Kirgistan sebenarnya telah menandatangani namun 

belum meratifikasi.  
35  Rigas Doganis, Flying off Course. The Economics of International Airlines, 

(Routledge: Third Edition, 2002), hlm. 30. 
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Konsensi yang diperoleh oleh Belanda dan Amerika Serikat yaitu 

diperbolehkannya mendaratkan pesawat tanpa batasan di kedua wilayah. Selain 

itu pihak Amerika memberikan imunitas anti-trust terhadap aliansi antara 

Northwest Airlines dan KLM mulai pada tahun 1989.
36

 

 

Pertemuan Summit ASEAN ke 5 di Bangkok pada tahun 1995 mengilhami 

negara-negara ASEAN untuk ikut menerapkan Open Sky seperti yang telah 

diterapkan negara-negara di Eropa dan Amerika. Open Sky  termasuk dalam suatu 

kerjasama dalam Plan of Action for Transport and Communications yaitu suatu 

rencana mengenai transportasi dan telekomunikasi. 

 

Selanjutnya pada tahun 1996 pada pertemuan Menteri Transportasi ASEAN 

(ATM) ke 1 pada bulan Maret 1996 diadakan pembahasan mengenai Development 

of a Competitive Air Service Policy yang secara bertahap mulai menuju ke 

ASEAN Open Sky. Kemudian sepanjang tahun 1999 sampai 2004 sebagai tingkat 

lanjut pembahasan Open Sky konsep-konsep liberalisasi pada dokumen Hanoi 

Plan of Action’s Transport Action Agenda, Asean Memo of Understanding on Air 

Freight Servicem Roadmap of ASEAN Competitive Air Service Policy semakin 

mematangkan ASEAN menuju keterbukaan udara atau ASEAN Open Sky. 

Kemudian pada tahun 2010 di Bandar Sri Bengawan, Brunei Darussalam. 

Perjanjian Multilateral terntang liberalisasi penuh terhadap angkutan udara 

penumpang ASEAN (MAFLPAS) dengan 2 protokol telah ditandatangani sebagai 

dasar kebijakan ASEAN Open Sky. 

 

                                                           
36  Ibid, hal 31. 
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Sesuai dengan prinsip kepusatan ASEAN, para menteri mengadakan MOU 

tentang peraturan Udara ASEAN dengan Mitra-Vicara untuk mengadakan fondasi 

agar ASEAN dapat ikut pengaturan tentang angkutan udara dengan Mitra-

Vicaranya. MOU tersebut mengakui integritas, solidaritas dan integrasi ASEAN 

sebagai prioritas dalam pelaksanaan perjanjian. 

D. Perjanjian-Perjanjian Multilateral Open Sky 

1. Perjanjian Multilateral ASEAN Tentang Pelayanan Angkutan Udara 

Perjanjian Multilateral ASEAN Tentang Pelayanan Angkutan Udara (Asean 

Framework Agreement On The Facilitation Of Inter-State Transport) dibuat pada 

tanggal 20 bulan Mei tahun 2009 di Manila, Filipina. Perjanjian ini memuat 31 

Pasal yang telah ditandatangani oleh 10 wakil negara-negara yang ikut serta 

dengan naskah asli berbahasa Inggris.  ASEAN Framework Agreement On The 

Facilitation Of Inter-State Transport ini terdiri dari tiga bagian yaitu37; 

1. Pertama adalah dasar pertimbangan atau konsiderans; 

2. Kedua adalah Pasal-Pasal yang mengatur dan mengikat dalam 

menjalankan komitmen dari perjanjian tersebut dan 

3. Ketiga ialah lampiran pelaksanaan yang memuat protokol yang mengatur 

secara terperinci yang menjadi komitmen para negara anggota ASEAN 

dalam usaha mencapai kebijakan ASEAN Open Sky 

Dalam pertimbangannya, yang menjadi kosiderans perjanjian Multilateral ini, 

pertama-tama menunjuk kepada Concord Bali kedua pada tanggal 7 Oktober 2003 

                                                           
37  Mahmud Fahri, Ibid, hal 151. 
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agar dilakukan perluasan integrasi ekonomi dan keterkaitan dengan realisasi 

Komunitas ASEAN.  

 

Selanjutnya menunjuk pula pada liberalisasi penuh integrasi angkutan udara di 

ASEAN, seperti yang telah digariskan dalam rencana aksi untuk Angkutan Udara 

ASEAN serta integrasi dan Liberalisasi yang disahkan pada pertemuan ke 

Sepuluh Menteri Transportasi ASEAN (ATM) pada 23 november 2004 di Phom 

Penh, Kamboja.
38

 

 

Pada pertemuan puncak ASEAN ke sepuluh di Laos tahun 2004 pertimbangan 

mengenai perjanjian ini semakin disempurnakan hingga tentukan dispute 

resolution dan disahkannya peta jalan integrasi sektor perjalanan udara dan 

rencana aksi dari integrasi dan liberalisasi angkutan udara ASEAN 2005-2015.
39

 

2. Perjanjian Multilateral ASEAN Tentang Liberalisasi Penuh Jasa 

angkutan Kargo Udara 

Perjanjian Multilateral ASEAN Tentang Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Kargo 

Udara (Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Air Freight 

Services) mempunyuai kesamaan struktur dan sistem dengan perjanjian tentang 

jasa angkutan udara untuk sub-kawasan ASEAN dan antara ibu kota ASEAN. 

Perjanjian ini memuat 20 Pasal dengan 2 protocol yaitu Protocol 1 On Unlimited 

Third, Fourth And Fifth Freedom Traffic Rights Among Designated Points In 

ASEAN yang memiliki 7 Pasal dan Protocol 2 On Unlimited Third, Fourth And 

Fifth Freedom Traffic Rights Among All Points With International Airports In 

                                                           
38  Ibid. Hal 152 
39  Baca Article 28 pada ASEAN Framework Agreement On The Facilitation Of Inter-

State Transport 
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ASEAN dengan 6 Pasal. Perjanjian ini juga ditanda-tangani di Manila, Filipina 

pada tahun 2009. 40 

 

Latar belakang dan konsiderans perjanjian ini juga sama seperti Perjanjian 

Multilateral ASEAN Tentang Pelayanan Angkutan Udara yaitu  perluasan 

integrasi ekonomi dan keterkaitan dengan realisasi Komunitas ASEAN. 

Perbedaan perjanjian ini hanya terlihat dari referensi untuk air service yang 

diganti dengan air freight service. Hal yang sama juga berlaku untuk semua Pasal-

Pasal dari perjanjian ini juga persamaan penunjukan anggota ASEAN terdiri dari 

10 anggota yang ingin mengikat diri hingga recalling sampai dengan desiring 

pada preamble juga sama dengan perjanjian MAAS. 

 

3. Perjanjian Multilateral ASEAN Tentang Liberalisasi Penuh Angkutan 

Udara Penumpang 

Perjanjian Multilateral ASEAN tentang liberalisasi penuh jasa angkutan udara 

penumpang atau ASEAN Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of 

Passenger Air Services ditanda-tangani di Bandar Sri Bengawan, Brunei 

Darussalam pada 12 November 2010. Perjanjian ini memuat 19 Pasal dan 2 Annex 

atau laporan yang pertama tentang jadwal udara dan yang kedua tentang 

implementasi protokol. 41 

Latar belakang perjanjian ini juga sama dengan Perjanjian Multilateral ASEAN 

tentang liberalisasi penuh jasa angkutan udara penumpang yang sebenarnya juga 

memiliki kesamaan struktur dengan MAAS. Kemudian pada perjanjian ini telah 

                                                           
40  Berdasarkan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Air Freight 

Services 
41  Ibid 
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menyetujui hal-hal seperti pada Pasal 1 mengenai definisi perjanjian MAFLPAS 

dari nomor 1 sampai dengan nomor 13 sama dengan Pasal 1 definisi dari MAAS, 

kecuali pada no 10 garis terahir antara “awak persawat” dengan “kargo” 

diselipkan “penumpang”. 

E. Wilayah Udara 

Wilayah udara merupakan salah satu unsur suatu negara yang dalam hal ini 

wilayah udara merupakan bagian dari suatu negara selain wilayah darat dan 

wilayah laut. Wilayah udara suatu negara meliputi wilayah di atas daratan dan 

lautan negara yang bersangkutan. Kedaulatan suatu wilayah udara pada suatu 

Negara diatur pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944.
42

 Pada Pasal tersebut 

dijelaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas 

wilayah udara yang ada di atas wilayahnya. 

 

Menurut beberapa ahli seperti Lemoine yang menafsirkan Pasal 1 Konvensi 

Chicago 1944 bahwa kekuasaan penuh dari negara di bawah yuridksi wilayah 

udaranya, setidak-tidaknya secara teoritis, sampai suatu ketinggian yang tidak 

terbatas, dan secara praktis, kesemua daerah yang dicapai oleh manusia.
43

 

Sedangkan Professor Peng menafsirkan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 meliputi 

seluruh ruang yang dapat dimanfaatkan atau semua ruang yang dapat dicapai 

manusia.
44

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut wilayah udara yang dimaksud 

merupakan suatu wilayah yang dimiliki oleh suatu Negara dan memiliki 

                                                           
42  Chicago 1944 Convention, article 1 (Sovereignty). “The contracting States recognize 

that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its 

territory”.  
43

  Lemoine, Traite de Droit Aerien, 1974, hlm 83 sebagaimana dikutip dalam buku 

Suherman, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Alumni, Bandung, 1984, hlm 4  
44

  Ibid 
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yuridiksinya sendiri hingga mencapai kemampuan manusia dalam pencapaiannya. 

Namun pendapat-pendapat tersebut merupakan pendapat pra sputnik.
45

 Hal ini 

menjadi tidak efektif mengingat beberapa negara yang merupakan negara 

berkembang tidak dapat menjangkau ruang tersebut seperti negara-negara maju 

yang meluncurkan satelitnya. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Mc Dougall 

”For many underdeveloped states sovereignty would end at the treetops while for 

a handful of the most powerful states, not even the sky would be the limit.”
 46

 

 

Indonesia sendiri menurut UU No. 20 Tahun 1982 memiliki yuridiksi setinggi 

35,761 km termasuk orbit geostasioner. Kedaulatan wilayah Udara Indonesia 

tersebut sebenarnya dapat terganggu apabila Asean Open Sky diterapkan. Hal ini 

berkaitan dengan kebebasan pintu masuk dari negara-negara yang ikut serta 

terhadap kebijakan Asean Open Sky. Terlebih Indonesia memiliki banyak bandara 

internasional yang dapat dijadikan celah negara-negara lain untuk masuk ke pasar 

penerbangan di Indonesia.  

 

Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu, pada bulan mei 2013 pesawat militer 

Amerika jenis Dornier 328 memasuki wilayah yuridiksi Indonesia tanpa izin 

terlebih dahulu. Mereka beralasan bahwa pendaratan yang memasuki wilayah 

yuridksi Indonesia tersebut bersifat darurat.
47

 Tindakan ilegal demikian dapat 

menjadi ancaman terhadap keamanan negara. Kita tidak tau bagaimana dan apa 

maksud dan tujuan sebenarnya dari pendaratan tersebut. Kejadian ini dapat 

                                                           
45

  Pra Sputnik adalah keadaan masa sebelum satelit buatan manusia pertama kali 

diluncurkan pada tahun 1957 
46

  Mc Dougall, Law and Public Order in Space, 1963, hlm 342 sebagaimana dikutip 

dalam buku Suherman, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Alumni, Bandung, 

1984, hlm 5 
47  nasional.kompas.com/read/2013/05/22/07555583/ diakses pada tanggal 12 Juni 2013 

pukul 02:13 WIB 
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dijadikan patokan apabila kebijakan ASEAN Open Sky diterapkan di Indonesia 

dengan keterbatasan teknologi. Indonesia tidak dapat memantau lalulintas udara 

dikarenakan Indonesia akan sulit mendapatkan perannya dalam mengatur lalu 

lintas udara di ASEAN yang mana negara-negara lain seperti Singapora dan 

Thailand telah mengajukan diri untuk mengambil peran utama dalam pengaturan 

lalu lintas udara dengan alasan bahwa teknologi mereka telah melebihi dari 

negara-negara di ASEAN.  

 

F. Konvensi Chicago 1944 

Pada konvensi Chicago 1944 diatur bahwa tidak ada pesawat udara yang terbang 

di atau melalui ruang udara nasional negara anggota tanpa memperoleh izin 

terlebih dahulu berapapun tingginnya atau rendahnya pesawat udara yang 

melakukan penerbangan. Hal ini termasuk dalam pesawat udara untuk polisi, 

militer, maupun bea cukai dilarang melewati atau terbang di atas suatu ruang 

udara negara berdaulat.  

 

Pada Pasal 2 Konvensi Chicago 1944 dimaksudkan batas wilayah suatu negara. 

Lingkup yuridiksi territorial suatu negara diakui dan diterima oleh negara anggota 

konvensi Chicago 1044 terus ke atas sampai tak terbatas. Menyangkut hak 

penerbangan, konvensi Chicago 1944 membedakan antara penerbangan 

internasional berjadwal dengan penerbangan internasional tidak berjadwal. 

Mengenai penerbangan internasional berjadwal, pesawat udara asing diberikan 

hak yang sama dengan perusahaan penerbangan nasional dalam penggunaan 

fasilitas Bandar udara dan navigasi penerbangan, sedangkan daerah terlarang 
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(prohibited area) berlaku terhadap pesawat udara nasional, pesawat udara asing 

baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
48

 

 

G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 

Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang transportasi udara adalah pengaturan 

mengenai hukum penerbangan yang ada di Indonesia pengganti Undang-Undang 

No. 83 Tahun 1958. Namun pada tahun 2008 Dewan Perwakilan Rakyat telah 

mensahkan sebuah rancangan undang-undang penerbangan baru melalui sidang 

paripurna pada Rabu, 18 Desember 2008. Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 

dirasakan sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan sehingga diperlukan 

pembaharuan yang lebih sesuai sehingga digantikan dengan Undang-Undang No. 

1 Tahun 2009. 

 

Undang-undang No. 83 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 

juga tidak memiliki ketentuan sanksi administrative baik berupa sanksi peringatan 

dan/atau pencabutan sertifikat, pembekuan sertifikat dan/atau pembekuan izin 

dalam hal terjadi pelanggaran sehingga Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 

merupakan suatu pembaharuan dengan lingkup yang lebih luas dan lebih lengkap 

dibanding Undang-undang sebelumnya.
49

 

 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 kemudian disosialisasikan kepada segenap 

pemangku kepentingan penerbangan di Indonesia yang pertama kali diadakan di 

Ruang Mataram Dephub, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat. 

                                                           
48

  Martono, Op Cit, hlm 20 

49
  Sudiro Ahmad, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009, 

Rajawali Press,  Jakarta, 2011, hal 43 

http://bandara.web.id/bandara-siaga-kuning-sampai-habis-lebaran.html
http://bandara.web.id/inaca-diminta-tertipkan-rute-airlines.html
http://bandara.web.id/inaca-diminta-tertipkan-rute-airlines.html
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Pengesahan undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menjadi 

landasan bagi perbaikan penerbangan nasional. 

 

Undang-undang yang rancangannya diusulkan pemerintah melalui surat Presiden 

Nomor R.95/Pres/11/2005 pada 10 November 2005, ini, terdiri dari 20 bab dan 

466 Pasal. Semula, konsep Undang-Undang ini hanya terdiri dari 14 bab dan 102 

Pasal. Penambahan bab dan butir Pasal dalam Undang-undang tersebut terjadi 

sepanjang pembahasan berjalan. Banyak perubahan dan hal-hal baru yang 

termaktub di dalamnya. Mulai dari penyempurnaan tentang aturan keselamatan 

dan konsekuensinya, pengaturan bisnis penerbangan yang lebih kompetitif, serta 

repositioning pemerintah. 

 

Kehadiran regulasi ini pada dasarnya diharapkan oleh semua pihak yang terkait 

menjadi bagian dari solusi untuk membuka larangan terbang yang dipasang Uni 

Eropa. Hal-hal mengenai masalah sistem navigasi pada bab XII, keselamatan 

(XIII), keamanan (XIV), dan proses investigasi kecelakaan (XVI) dianggap 

sebagai suatu pembaharuan agar Uni Eropa mencabut pelarangan penerbangan 

dari Indonesia ke negara-negara eropa. Kemudian informasi mengenai penerbitan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 ditembuskan kepada Uni Eropa dan ICAO 

dalam salinan bahasa inggris agar kedua organisasi tersebut mempelajari dan 

mengabulkan pencabutan pelarangan terbang oleh uni eropa. Kemudian pada 

tahun 2009 Uni Eropa mengabulkan pencabutan pelarangan terbang terhadap 4 

http://bandara.web.id/bandara-adisutjipto-sambut-penerbangan-internasional.html
http://bandara.web.id/pesawat-kargoterbakar-di-wamena-total-loss.html
http://bandara.web.id/pemerintah-terapkan-sanksi-bagi-airlines-delay.html
http://bandara.web.id/pesawat-kargoterbakar-di-wamena-total-loss.html
http://bandara.web.id/uni-eropa-kirim-utusan-untuk-pencabutan-larangan-terbang.html
http://bandara.web.id/uni-eropa-kirim-utusan-untuk-pencabutan-larangan-terbang.html
http://bandara.web.id/garuda-diharapkan-bisa-terbang-ke-amsterdam-tahun-ini.html
http://bandara.web.id/garuda-diharapkan-bisa-terbang-ke-amsterdam-tahun-ini.html
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maskapai penerbangan Indonesia setelah pada tahun 2007 Indonesia telah 

memiliki banyak catatan mengenai kasus kecelakaan dalam penerbangan.
50

 

 

Dalam penyelenggaraannya Undang-Undang ini bertujuan mewujudkan 

penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang 

wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat. 

 

Selain itu juga untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang 

melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam 

rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, membina jiwa 

kedirgantaraan, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya saing dengan 

mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional, menunjang, 

menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, 

memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan 

Wawasan Nusantara, meningkatkan ketahanan nasional, dan mempererat 

hubungan antarbangsa, serta berasaskan manfaat, usaha bersama dan 

kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, 

kepentingan umum,keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, anti monopoli 

dan keterbukaan, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara, kebangsaan, 

serta kenusantaraan. 

Ruang lingkup berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 

dipaparkan pada Pasal 4, yaitu undang-undang berlaku untuk: 

                                                           
50

  bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/07/15/06465945/ diakses pada tanggal 13 

oktober 2013 jam 03:09 WIB 
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1. Semua kegiatan penggunaan wilayah udara, navigasi penerbangan, 

pesawat udara, bandar udara, pangkalan udara, angkutan udara, 

keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas penunjang dan 

fasilitas umum lain yang terkait, termasuk kelestarian lingkungan di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

2. Semua pesawat udara asing yang melakukan kegiatan dari dan/atau ke 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

3. Semua pesawat udara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Selama ini Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 telah menjadi landasan bagi 

penerbangan Indonesia. Pengaturan yang ada di dalam Undang-undang ini 

kemudian diharapkan dapat mencover keberadaan Open Sky yang akan diterapkan 

di ASEAN pada tahun 2015. kebijakan ASEAN Open Sky  diharapkan sesuai 

dengan peraturan yang telah diterapkan selama ini. Pada penelitian ini keuntungan 

maupun kerugian yang akan ditimbulkan dari kebijakan ASEAN Open Sky akan 

dibahas oleh penulis berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2009. Hal ini 

untuk melihat kesesuaian mengenai penerapan kebijakan ASEAN Open Sky 

terhadap Indonesia. 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana dilakukan dengan 

cara melakukan pengkajian terhadap data-data yang diperoleh dengan peraturan 

undang-undang dan diterapkan terhadap suatu permasalah hukum tertentu.
51

 

Normatif dalam ilmu hukum sendiri bersifat sui generis, yang tak dapat 

dibandingkan dengan ilmu lain. 

 

Objek dalam penelitian ini ialah dokumen perundang-undangan dan bahan 

pustaka yang mana peneliti diharapkan dapat menyusun dan merumuskan masalah 

penelitiannya secara tepat dengan menggunakan teori yang ada.  

 

Pada penulisan skripsi ini peneliti akan membahas kebijakan ASEAN Open Sky 

yang direncanakan akan diterapkan pada negara-negara ASEAN di tahun 2015. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bacaan untuk para 

akademisi di Indonesia dan sebagainya yang akan berperan dalam kebijakan 

ASEAN Open Sky karena Indonesia merupakan salah satu bangsa besar di 

ASEAN sekaligus pendiri ASEAN yang harus bisa mengantisipasi kekurangan-

kekurangan dalam kebijakan ASEAN Open Sky. 

 

B. Pendekatan Masalah 

                                                           
51

  Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 

2003, hlm 56. 
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Dalam pendekatan masalah, penulis menggunakan pendekatan masalah secara 

normatif yang mana penulis melakukan analisis berdasarkan teori dan konsep 

untuk dapat melihat permasalahan yang ada pada Kebijakan ASEAN Open Sky 

yang kemudian dapat dipecahkan. Metode pendekatan masalah secara normatif ini 

merupakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk 

dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.
52

 Peneliti juga melakukan pendekatan 

masalah dengan study kepustakaan untuk dapat mengumpulkan data dan 

menganalisis sumber-sumber berita terbaru. 

 

C. Sumber Data 

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian 

hukum terletak pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum 

bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji 

adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang 

diperoleh berasal dari kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan 

mengumpulkan dan menelaah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui 

kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, makalah dan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan Kebijakan Open Sky  atau ASEAN Open 

Sky. Data sekunder itu sendiri terbagi dalam tiga bagian yaitu: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat,
53

 yang terdiri dari Perjanjian Multilateral ASEAN Open 

Sky, UU No 1 Tahun 2009, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian. 

                                                           
52

  Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm 59. 
53

  Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-

Press), 2007, hlm.52.   



39 
 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer
54

, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat 

kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau  serjana 

hukum yang  dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti. 

3. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:
55

 

a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia. 

b. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, 

surat kabar di bidang komunikasi khususnya di bidang jurnalistik yang 

oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data 

penelitian. 

 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang akan diolah, penulis mengambil langkah sebagai 

berikut: 

Studi Kepustakaan yaitu sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang 

diperlukan dalam penelitian agar mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, 

prosedur penyeleksian didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran. Studi 

kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel, 

serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dilakukan 

                                                           
54

  Ibid.  
55

  Ibid. 
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melalui penelusuran kepustakaan ke perpustakaan Universitas Lampung, 

Perpustakaan Daerah Lampung, Perpustakaan Hukum dan situs-situs internet 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Metode Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, 

melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Seleksi data, yaitu pemerikasaan data untuk mengetahui apakah data tersebut 

sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian. 

b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok 

bahasan  agar mempermudah dalam menganalisisnya. 

c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya. 

 

 

3. Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, 

menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat 

dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengolahan data dimulai 

dengan membaca seluruh sumber (dokumentasi) yang masih bersifat acak, 

kemudian dipelajari dan ditelaah. Langkah berikutnya yaitu mengurutkan, 

mengelompokkan dan mengkategorikannya dalam sekumpulan informasi yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dari hasil dokumentasi tersebut. 

Kemudian dianalisis agar mudah dipahami, setelah itu dilanjutkan dengan 

pencatatan, pengertian dan penyutingan yang akhirnya dikelompokkan dalam ciri-
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ciri yang sama lalu disimpulkan. Jika masih terdapat data yang penting dan belum 

dimasukkan, maka dilakukan kembali dimulai dari pengumpulan data, 

pemeriksaan data, dan seterusnya. Hal ini merupakan proses yang simultan dari 

satu tahap ke tahap berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

ASEAN Open Sky adalah perjanjian udara secara multilateral yang dapat 

menggantikan perjanjian udara bilateral di wilayah ASEAN dan merupakan 

sebuah peluang sekaligus tantangan baru bagi Indonesia untuk meningkatkan 

perekonomian di sektor udara terutama industri penerbangan. ASEAN Open 

Sky dapat diterapkan di Indonesia mengingat 8 konsep yang ada pada 

perjanjian-perjanjian multilateral ASEAN Open Sky  tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang No 1 Tahun 2009. Selain itu 31 Pasal yang ada pada 

Perjanjian Multilateral ASEAN Tentang Pelayanan Angkutan Udara, 20 Pasal 

yang ada Perjanjian Multilateral ASEAN Tentang Liberalisasi Penuh Angkutan 

Kargo Udara, dan 19 Perjanjian Multilateral ASEAN Tentang Liberalisasi 

Penuh Pelayanan Penumpang juga tidak ada yang melanggar ketentuang 

Undang-Undang No 1 Tahun 2009. 
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B. Saran 

a. ASEAN Open Sky merupakan suatu perjanjian udara multilateral 

baru yang berbasis pada liberalisasi wilayah udara ASEAN sehingga 

diperlukannya Undang-undang yang baru agar dapat disesuaikan 

dengan perjanjian-perjanjian udara multilateral ASEAN Open Sky 

untuk dapat lebih melindungi industri penerbangan dalam negeri agar 

tidak terebut oleh maskapai penerbangan asing terutama dalam 

pengaturan-pengaturan rute dan harga, hal ini juga tertuang pada 

salah satu pasal pada perjanjian multilateral ASEAN Open Sky yang 

meminta setiap negara untuk memberikan salinan hukum regionalnya 

mengingat pada tiap perjanjian yang menyebutkan bahwa setiap 

maskapai harus tunduk terhadap hukum di setiap negara yang 

disinggahi. 

b. Indonesia diharuskan siap menghadapai liberalisasi udara ASEAN 

sehingga diperlukannya pembaharuan dan peremajaan pada sektor 

penerbangan atau udara seperti teknologi radar, peremajaan pesawat, 

kualitas bandara, dan ground handling yang dapat meningkatkan 

daya saing terhadap maskapai asing agar dapat merebut pasar bebas 

udara ASEAN dan memajukan industri penerbangan Indonesia. 
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