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Pada tahun 2006 harga minyak dunia mengalami peningkatan yang 

signifikan sehingga mempengaruhi keberlangsungan usaha maskapai 

penerbangan. Penggunaan avtur yang berbahan dasar minyak dunia 

mempengaruhi peningkatan harga tiket kepada konsumen. Sedangkan terdapat 

ketentuan KM 9 Tahun 2000 yang membatasi tarif batas atas tiket pesawat 

terbang. INACA sebagai asosiasi maskapai penerbangan akhirnya melayangkan 

surat permohonan kepada Dirjen Perhubungan untuk pemberlakuan fuel 

surcharge. Fuel Surcharge ini pada nantinya akan menjadi komponen di luar tiket 

pesawat. Setelah disepakati bahwa fuel surcharge akan dikenakan sebesar 

Rp20.000/penumpang oleh INACA, KPPU kemudian memerintahkan pembatalan 

atas penetapan harga tersebut karena berpotensi kartel dan melanggar Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah dikembalikan ke masing-masing maskapai 

penerbangan, KPPU mendapati bahwa besaran harga fuel surcharge berbeda 

dengan besaran yang telah ditentukan dalam formula departemen perhubungan 

dan formula KPPU. Selain itu dalam beberapa kurun waktu tertentu didapati 

adanya trend besaran yang sama dalam pemberlakuan fuel surcharge. Padahal 

besaran fuel surcharge bergantung pada jenis pesawat, tahun pembuatan, load 

factor, daya beli masyarakat, dan harga dari Pertamina yang berbeda-beda sesuai 

diskon kepatuhan membayar. Seharusnya karena masing-masing maskapai 

memiliki karakteristik tersendiri maka besaran fuel surcharge tidak sama. Melalui 

kajian dan penelitian yang dilakukan oleh KPPU dapat ditemukan adanya dugaan 

pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Ditemukan adanya kerugian yang diderita masyarakat setidaknya 5 Triliun Rupiah 

dan setinggi-tingginya 13 Triliun Rupiah.Penelitian dalam hukum persaingan 

usaha dilaksanakan dengan pendekatan ekonomi dan pendekatan yuridis serta 

memperhatikan asas-asas dan tujuan yang mendasari munculnya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 yaitu melindungi pelaku usaha kecil dan mewujudkan 

persaingan usaha yang sehat. Putusan Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 

memutuskan bahwa terdapat 9 terlapor yang melanggar Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 sedangkan dugaan pelanggaran Pasal 21 tidak terbukti. Hal 

yang menarik dalam putusan ini adalah adanya penetapan pembayaran ganti rugi 

dari maskapai penerbangan kepada masyarakat melalui kas Negara. 
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