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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi digital, ekspansi pasar, dan perubahan tatanan 

politik dunia setelah berakhirnya perang dingin telah merubah fokus terhadap 

studi hubungan internasional. Pasca terjadinya perang dingin studi mengenai 

hubungan internasional tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya 

kepada hubungan politik yang belangsung antar negara atau bangsa yang ruang 

lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara, namun hal tersebut juga telah 

mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan aktor-aktor non negara yang 

perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa, seperti 

International Governmental Organization (IGO), International Non-

Governmental Organization (INGO), Transnational Organized Crime (TOC), dan 

Multi National Corporations (MNC).1 

Berbicara mengenai aktor, saat ini globalisasi telah memacu berbagai 

bidang untuk berkembang, terutama dalam bidang teknologi dan komunikasi. Hal 

ini secara langsung memberi dampak melemahkan kekuasaan negara atas 

pergerakan barang, jasa, manusia dan gagasan lintas batas. Namun di pihak lain 

hal ini turut memperkuat posisi dan pengaruh aktor-aktor non negara, didukung 

oleh internet, sistem perbankan yang berbasis elektronik dan komunikasi melalui 

handphone membantu mempermudah pergerakan aktor-aktor non negara. 

                                                           
1 Perwita, A.A.B. & Yani, Y.M. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Rosda. Hal 
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Akibatnya, pemerintah sebagai otoritas riil kekuasaan negara semakin tidak 

berdaya oleh hadirnya lembaga-lembaga non pemerintah. Apalagi lembaga-

lembaga tersebut telah memiliki jaringan korporasi hingga ditingkat internasional. 

Sehingga untuk menghadapi tantangan di kehidupan global, pemerintah suatu 

negara perlu melibatkan aktor-aktor non pemerintah untuk memperjuangkan 

kepentingan tertentu dalam kancah diplomasi internasional.2 

Kenyataan ini juga berlaku bagi Indonesia, Sejak dibentuknya Assosiation 

Of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional pada tahun 

1967 di Bangkok, Thailand. 3  Negara-negara anggota ASEAN tentu memiliki 

suatu tujuan dalam membentuk organisasi regional tersebut, yaitu untuk 

menggalang kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat 

pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta 

membentuk kerjasama dalam berbagai bidang demi kepentingan bersama.4 

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan pilar dari komunitas 

ASEAN. Terdapat sebelas sektor yang diusulkan untuk diintegrasikan dalam 

ASEAN Economic Community (AEC), salah satunya adalah sektor industri 

transportasi udara.5 Industri penerbangan komersil diramaikan dengan banyaknya 

kerjasama jasa transportasi udara yang dilakukan oleh berbagai negara. Kerjasama 

                                                           
2 Don K. Marut, Globalisasi, Aktor non-Negara dan Hak-hak Azasi Manusia, dalam 
https://lama.elsam.or.id/downloads/1280911752_Makalah_Don_Marut.pdf, pada (05/12/2017 
09:05 WIB) 
3 Sejarah dan latar pembentukan ASEAN dalam, 
https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Sejarah-dan-Latar-Pembentukan-
ASEAN.aspx  pada (05/12/2017 09:30 WIB) 
4ibid 
5 Hew, Denis. 2005. Introduction: Roadmap to an ASEAN Economic Community dalam Roadmap 
to an ASEAN Economic Community. Singapore : Istitute of South East Asian Studies. 
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ini pun telah terjadi diberbagai belahan dunia mulai dari Amerika Utara, Amerika 

Latin, Eropa, Pasifik, hingga ke kawasan Asia Tenggara.6 

Saat ini industri penerbangan Indonesia tengah berhadapan dengan 

ASEAN Open Sky Policy setelah di tanda tanganinya perjanjian mengenai 

ASEAN Multilateral Agreement on Air Services(ASEAN Open Sky Policy)pada 

tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina oleh Presiden Republik Indonesia Joko 

Widodo dan telah diimplementasikan pada tahun 2015. 7 Open Sky Policy 

merupakan salah satu bentuk perjanjian mengenai penerbangan yang digagas oleh 

negara-negara anggota ASEAN . Tujuan dari di gagaskannya Open Sky Policy ini 

adalah untuk meriberalisasikan jasa transportasi udara secara keseluruhan.8 

Dalam kerjasama ini, terdapat beberapa aspek kebijakan yang dilakukan 

secara berbeda, misalnya deregulasi kapasitas dan penghapusan kendali 

pemerintah atas harga yang ditetapkan, sehingga akan berdampak pada 

melonggarnya peraturan-peraturan dalam industri jasa transportasi udara. Secara 

khusus, Open Sky Policy mendorong terjadinya kompetisi yang semakin  ketat 

antara maskapai-maskapai penerbangan, hal ini memungkinkan maskapai-

maskapai penerbangan dari negara-negara Asia Tenggara dapat melayani rute-rute 

yang ada di sesama wilayah ASEAN. 9  Selain itu adanya perjanjian kebijakan 

                                                           
6 The Jakarta Post. ASEAN Open Skies Dream, dalam 
http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/28/aseans-open-skies-dream.html pada 
(05/12/2017 09:45 WIB) 
7 Lembaran Negara Republik Indonesia.”Pengesahan ASEAN Liberalisasi Angkutan Udara dan 
Kargo” Dalam http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/In/2015/ps74-2015.pdf pada 
(05/12/2017 09:48 WIB) 
8 Implementation Framework of The Asean Single Aviation Market, dalam 
http://asean.org/storage/images/archive/documents/111219-
17th%20ATM_Agenda%20Item%208%20ASAM%20Implementation%20Framework.pdf pada 
(05/12/2017 10:04 WIB) 
9Ibid 
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Open Sky dapat memberi keleluasan bagi para maskapai untuk mengembangkan 

rute-rute dan jaringan layanan yang mereka pilih. 

Ekspansi maskapai penerbangan asing yang semakin gencar dalam 

melakukan ekspansi di pasar domestik Indonesia, juga mencerminkan 

ketidakseimbangan dan akan membuat kerugian bagi Indonesia. Situasi 

persaingan pasar penerbangan ASEAN yang terus mengalami peningkatan jelas 

menjadikan tantangan dan ancaman bagi Indonesia maupun perusahaan maskapai 

penerbangan dalam negeri10, sehingga dalam hal ini Indonesia maupun seluruh 

perusahaan maskapai penerbangan yang ada di Indonesia baik swasta maupun 

milik pemerintah harus semakin berusaha memenangkan persaingan di kawasan 

regional ASEAN tentunya dengan membentuk suatu strategi yang matang untuk 

menghadapi persaingan yang akan terjadi dalam industri penerbangan pada 

ASEAN Open Sky Policy.  

Kebijakan ASEAN Open Sky Policy merupakan peluang besar bagi 

Indonesia tetapi juga sangat memberikan tantangan besar bagi perusahaan 

maskapai penerbangan Indonesia karena setelah di implementasikannya ASEAN 

Open Sky Policy di tahun 2015, para negara anggota ASEAN berlomba-lomba 

melakukan promosi untuk menarik konsumen menggunakan jasa angkutan milik 

negaranya masing – masing, mulai dari promo membagikan kursi gratis oleh 

perusahaan penerbangan milik Malaysia yaitu Air Asia hingga penawaran harga 

menarik yang dilakukan maskapai milik Indonesia yaitu Garuda Indonesia melalui 

Garuda Indonesia Travel Fair yang telah di gelar dua kali ini dalam setahun di 

                                                           
10 Regional Industry Focus ASEAN Airlines, dalam 
150811_insight_stars_aligned_for_ASEAN_airlines.pdf pada (05/12/2017 12:27 WIB)  
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tahun 2017 ini.11 Akibatnya perusahaan penerbangan di regional ASEAN saat ini 

mengalami persaingan yang sangat ketat baik antara maskapai Low Cost Carrier 

dengan Low Cost Carrier hingga maskapai Full Service Airlines dengan Full 

Service Airlines. 

Implementasi Open Sky Policy memungkinkan operator udara regional 

untuk mengambil penerbangan tidak terbatas untuk semua negara anggota 

ASEAN dan ekspansi yang cepat dalam pelayanan transportasi udara dalam 

dekade terakhir, terutama memacu pertumbuhan swasta yang dipimpin low cost 

carrier (maskapai dengan sistem tiket dengan harga terjangkau) ini merupakan 

suatu peluang yang besar bagi Indonesia mengingat Indonesia memiliki maskapai 

penerbangan swasta yang bersifat low cost carrier terbesar di Indonesia yaitu PT. 

Lion Mentari Airlines atau sering disebut dengan Lion Air Group yang saat ini 

telah melakukan ekspansi perusahaannya ke luar negeri.12 Selain Lion Air sebagai 

maskapai penerbangan swasta nasional yang memiliki potensi besar dalam 

menghadapi persaingan pada ASEAN Open Sky Policy, Indonesia juga masih 

memiliki maskapai penerbangan nasional yang dapat diandalkan dalam 

menghadapi ASEAN Open Sky Policy yaitu PT. Garuda Indonesia Airlines. 

                                                           
11 Mia Chitra Dinisari, Garuda Indonesia Gelar Travel Fair Untuk Korporasi, dalam 
http://industri.bisnis.com/read/20170314/98/636927/garuda-indonesia-gelar-travel-fair-untuk-
korporasi pada (05/12/2017 12:45 WIB) 
12 Raden Sheilla Amanda, Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Pengguna Maskapai Lion Air Indonesia) dalam 
http://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/102531/pengaruh-brand-image-terhadap-
keputusan-pembelian-konsumen-studi-kasus-pada-mahasiswa-i-pengguna-maskapai-lion-air-
indonesia-di-universitas-telkom-periode-penelitian-tahun-2015-.html pada (05/12/2017 13.00 
WIB) 
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Garuda Indonesia sendiri merupakan perusahaan maskapai penerbangan milik 

pemerintah yang mengusung konsep full service airlines.13 

Dari segi industri maskapai penerbangan nasional, Indonesia memiliki 

banyak peluang untuk menghadapi tantangan pada ASEAN Open Sky Policy, 

selain memiliki perusahaan penerbangan swasta yang bersifat Low Cost Carrier 

terbesar di ASEAN, Indonesia juga memiliki catatan baik mengenai manajamen 

perusahaan penerbangan BUMN baik dalam segi teknologi penerbangan yang 

canggih serta kedisiplinan time table penerbangan yang tinggi. Melihat 

keunggulan yang dimiliki oleh industri maskapai penerbangan nasional ini, maka 

melalui penelitian ini penulis akan mengerucutkan pembahasan dengan membahas 

dua maskapai penerbangan nasional yang ada di Indonesia yaitu PT. Garuda 

Indonesia dan PT. Lion Air Group sebagai bentuk representasi maskapai 

penerbangan yang ada di Indonesia dalam menghadapi persaingan pada ASEAN 

Open Sky Policy. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menarik sebuah rumusan 

masalah dari penelitian ini, yaitu : bagaimana strategi yang dilakukan maskapai 

penerbangan nasional dalam hal ini Garuda Indonesia sebagai BUMN dan Lion 

Air sebagai maskapai penerbangan BUMS untuk menghadapi tantangan pada 

ASEAN Multilateral Agreement On Air Service (ASEAN Open Sky Policy)? 

 

 

                                                           
13 Konsep Layanan Garuda Indonesia dalam https://www.garuda-indonesia.com/id/id/garuda-
indonesia-experience/service-concept/index.page diakses pada (05/12/2017 13.10 WIB) 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Dilihat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

dijabarkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisaupaya apa 

saja yang dilakukan oleh Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional milik 

negara dan Lion Air sebagai maskapai penerbangan milik swasta guna 

mendukung Indonesia untuk menghadapi tantangan persaingan dalam ASEAN 

Open Sky Policy. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

A.  Manfaat Akademis 

 Sedangkan manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah  

1. untuk menghasilkan wacana maupun pemikiran baru dalam 

memperkaya teori maupun konsep tentang disiplin Ilmu Hubungan 

Internasional yang dapat mendukung perkembangan Ilmu Hubungan 

Internasional, khususnya terkait dengan persoalan ekonomi politik 

internasional 

2.  Sebagai bahan bacaan tentang studi pembuatan kebijakan luar negeri 

Indonesia yang melibatkan aktor-aktor non-pemerintah (negara), 

terutama Garuda Indonesia dan Lion Air, dalam meningkatkan praktek 

ekonomi politik internasional terhadap negara-negara lain. Sehingga, 

Indonesia dapat meningkatkan nilai tawar politiknya dalam dinamika 

politik bilateral, regional, maupun internasional.  

B. Manfaat Praktis 

Manfaat bagi penulis yaitu sebagai proses untuk membuktikan bahwa 

untuk menghadapi liberalisasi industri penerbangan di kawasan regional ASEAN, 

tentunya seluruh maskapai penerbangan milik negara-negara anggota ASEAN 
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khususnya maskapai penerbangan di Indonesia diharuskan untuk memiliki strategi 

khusus agar dapat terus bersaing didalam persaingan pada ASEAN Open Sky 

Policy tersebut. Penulis pada akhirnya mengerti apa saja strategi yang dilakukan 

oleh dua maskapai besar yang ada di Indonesia yaitu Garuda Indonesia sebagai 

maskapai penerbangan milik negara dan Lion Air sebagai maskapai penerbangan 

milik swasta untuk menghadapi persaingan dalam ASEAN Open Sky Policy. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Untuk menunjang atau sebagai bahan penelitian ini, penulis juga 

menggunakan berbagai macam referensi mengenai permasalahan yang akan 

dibahas penulis. Referensi yang digunakan ada yang sebagian sama dengan 

penulis dan ada juga yang hampir menyamai hanya saja berbeda pada periodenya 

saja. Guna lain dari adanya penelitian terdahulu yaitu selain menjadi data dan 

bahan bagi penulis, juga sebagai batasan pembahasan yang akan penulis teliti. 

Penulis lebih fokus pada cara pandang bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. 

Garuda Indonesia dan PT. Lion Air Group sebagai maskapai penerbangan 

nasional dalam menghadapi tantangan pada ASEAN Multilateral Agreement On 

Air Service (ASEAN Open Sky Policy).  

 Pertama, sebuah jurnal dari mahasiswa universitas Airlangga, Affan Fauzi 

yang membahas tentang Competitive Advantage Industri Penerbangan Malaysia 

Terhadap Pelaksanaan Asean Single Aviation Market14 Dalam jurnal ini penulis 

membahas mengenai competitive advantage yang dilakukan oleh negara Malaysia 

melalui dua maskapai besar yang ada di Malaysia yaitu Malaysia Airlines dan Air 

Asia guna menghadapi Asean Single Aviation Market. 

                                                           
14 Affan Fauzi (070912078), 2013, Competitive Advantage Industri Penerbangan Malaysia 
Terhadap Pelaksanaan Asean Single Aviation Market, Jurnal mahasiswa Hubungan Internasional, 
FISIP-Universitas Airlangga. 
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 Malaysia Airlines dan Air Asia sendiri merupakan maskapai penerbangan 

yang memiliki konsep yang berbeda. Hal ini ditunjukan dengan konsep Malaysia 

Airlines yang berbentuk Full Service Carrier dan Air Asia yang berbentuk Low 

Cost Carrier. Dalam implementasi dari konsep competitive advantage yang 

dilakukan oleh malaysia untuk menghadapi ASEAN Open Sky Policy, dua 

maskapai penerbangan milik Malaysia ini masing-masing memiliki strategi yang 

berbeda-beda untuk menguasai pasar penerbangan domestik maupun luar negeri. 

Malaysia Airlines mengembangkan anak perusahaan yang fokus di wilayah 

domestik serta sub-region dan Air Asia yang mengembangkan anak 

perusahaannya diwilayah negara lain. Penulis memberikan hipotesa bahwa 

liberalisasi jalur penerbangan Malaysia – Singapura merupakan bagian dari 

pembentukan competitive advantage Malaysia terhadap industri penerbangan. 

Malaysia melakukan liberalisasi lebih cepat dari terbentuknya kerjasama MAAS. 

Protokol kelima dalam perjanjian ini menyatakan komitmen untuk melakukan 

penerbangan menuju ibukota negara anggota ASEAN tanpa ada limitasi. 

Liberalisasi ini memberikan kepada maskapai LCC Malaysia untuk dapat 

mengakses jalur tersebut menuju Singapura. Kondisi ini berbeda sebelum adanya 

liberalisasi yaitu Malaysia Airlines menjadi satu – satunya operator dari Kuala 

Lumpur –Singapura sehingga dapat memonopoli jalur tersebut. Dalam 

memutuskan sikap pemerintah untuk membuka jalur Kuala Lumpur – Singapura, 

pemerintah Malaysia melihat adanya faktor-faktor yang mendukung. Dukungan 

pertama dari besarnya armada LCC yang ada di Malaysia agar dapat 

memanfaatkan jalur tersebut. Kemudian posisi bandar udara Changi yang banyak 



 

10 
 

menerima kedatangan dari luar Asia Tenggara dapat diteruskan menuju negara 

anggota ASEAN melalui jaringan AirAsia yang luas di intra-ASEAN. 

 Kedua sebuah thesis dari Marcel Widmann yang membahas tentang 

Competitive Position Analysis of Airlines: Traditional Airlines and Low Cost 

Carriers – Market Development, Trends, and Outlooks based on the European 

Market. 15 dalam penelitian ini penulis menganalisis posisi kompetitif antara 

maskapai penerbangan tradisional dengan maskapai penerbangan Low Cost 

Carrier di dalam area pasar penerbangan di Eropa melalui strategi-strategi yang 

telah dimiliki masing-masing perusahaan untuk menguasai pasar penerbangan di 

Eropa. Dengan mengambil studi kasus pada maskapai penerbangan terbesar di 

Eropa dan juga merupakan maskapai penerbangan nasional Jerman yaitu 

Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft atau sering disebut dengan Lufthansa 

Airlines sebagai maskapai tradisional di Eropa, dan untuk Low Cost Carrier 

penelitian ini mengambil studi kasus pada maskapai Vueling Airlines yang 

merupakan maskapai penerbangan asal Spanyol.  

 Pada penelitian ini penulis menjelaskan bahwa sebelum liberalisasi 

penerbangan di Eropa di berlakukan, jam terbang atau jadwal penerbangan pada 

penerbangan di Eropa dibedakan menjadi dua, yaitu antara penerbangan yang 

telah terjadwal dan penerbangan charter. Dan untuk penerbangan Low Cost 

Carrier hanya boleh melayani penerbangan charter, namun setelah diberlakukan 

liberalisasi penerbangan di Eropa, maskapai penerbangan dengan berkonsep Low 

Cost Carrier diperbolehkan untuk melayani penerbangan yang telah terjadwal 

sama seperti maskapai penerbangan tradisional. Sehingga lalu lintas penerbangan 

                                                           
15Marcel Widmann , 2016, Competitive Position Analysis of Airlines: Traditional Airlines and Low 
Cost Carriers – Market Development, Trends, and Outlooks based on the European Market, Thesis 
Universitario en Gestión Aeronáutica realizado por from Universitat Autonoma de Barcelona 
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di negara-negara Eropa menjadi semakin padat dan sibuk. Persaingan antar 

maskapai penerbangan baik full service (maskapai penerbangan tradisional) 

maupun Low Cost Carrier semakin ketat, sehingga untuk menghadapi hal tersebut 

baik maskapai penerbangan tradisional maupun Low Cost Carrier harus memiliki 

strategi yang kuat agar dapat terus menghadapi persaingan penerbangan yang 

sedang terjadi di pasar penerbangan Eropa. 

 Menurut hasil dari analisis dan penelitian penulis, dapat dilihat bahwa 

untuk maskapai tradisional dalam hal ini Luthfansa Airlines strategi yang 

digunakan untuk menghadapi persaingan pasar penerbangan di Eropa adalah 

dengan menggunakan strategi 7 to 1 : Our Way Forward, dimana strategi tersebut 

mengusung tujuh sinergi untuk mencapai tujuan perusahaannya. 1. Kualitas 

pelayanan yang maksimal untuk pelanggan, 2. membentuk kosnep baru untuk 

pertumbuhan perusahaan, 3. Menumbuhkan inovasi baru untuk mengembangkan 

sayap perusahaan, 4. Membentuk efektivitas organisasi dalam perusahaan, 5. 

Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kepemimpinan dalam perusahaan, 6. 

Selalu menjalankan operasional perusahaan berdasarkan nilai-nilai dasar yang 

telah tertanam pada perusahaan, 7. Efesien dalam menjalankan organisasi pada 

perusahaan. Selain itu untuk mengimbangi persaingan terhadap maskapai 

penerbangan berkonsep Low Cost Carrier Lufthansa Airlines membuat anak 

perusahaan yang bernama The New Eurowings yang akan berfokus pada wilayah 

penerbangan dari Eropa ke Asia Timur dan Timur Tengah. Dan untuk competitive 

advantage pada maskapai penerbangan Low Cost Carrier milik Spanyol yaitu 

Vueling Airlines penerbangan tersebut mengusung strategi penerbangan 

berkonsep low cost carrier yang masih memperhatikan kualitas pelayanan. Dalam 
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tahun-tahun terakhir maskapai ini lebih banyak menawarkan pelayanan tambahan 

yang tidak umum diberikan oleh maskapai yang berkonsep low cost carrier 

lainnya. Pelayanan yang diberikan tersebut diantara menyediakan kelas-kelas 

khusus pada penerbangannya, serta menyediakan VIP lounge untuk para 

pelanggannya.  

 Ketiga, sebuah skripsi oleh Brillian Budi Nurani yang membahas tentang 

Peluang Dan Tantangan Indonesia Terhadap ASEAN Multilateral Agreement On 

Air Services 2009 (ASEAN Open Sky). 16 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan konsep cost and benefit. Dengan menggunakan konsep tersebut 

dalam penelitian ini penulis dapat membandingkan biaya dan manfaat kebijakan 

pemerintah atau dari tindakan perspektif dari masyarakat secara keseluruhan. 

Analisis menggunakan teknik ini memahami bahwa para pembuat keputusan 

mungkin memilih untuk mengabaikan hasil, tetapi sebuah keuntungan 

memungkinkan pembuat keputusan untuk menimbang lebih jelas tentang “biaya” 

mengenai peluang.  

 Adanya manfaat dari Open Sky akan berpengaruh kepada naiknya aktifitas 

sektor-sektor lain yang ada di Indonesia, sehingga biaya transaksi dalam aktifitas 

pasar dapat diminimalisir sehingga pergerakan modal lebih bebas serta dapat 

mendukung pertumbuhan dan investasi. Dan dengan membandingkan peluang dan 

tantangan yang akan didapat, Indonesia akan memiliki keuntungan yang lebih 

besar dari pada ‘biaya’ persiapan yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, 

kebijakan Open Sky akan tetap diikuti, namun implementasinya dibatasi agar 

Indonesia bisa setidaknya mengurangi kerugian dari kebijakan tersebut. 

                                                           
16 Brillian Budi Nurani (090910101066), 2014, Peluang Dan Tantangan Indonesia Terhadap ASEAN 
Multilateral Agreement On Air Services 2009 (ASEAN Open Sky, Skripsi Jurusan Hubungan 

Internasional, FISIP-Universitas Jember 
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 Ke empat, sebuah jurnal dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

Mandala Indonesia, oleh Fino Wahyudi Abdul, yang berjudul Analisis Strategi 

dan Daya Saing Maskapai Berbiaya Rendah: Studi Kasus RyanAir Ltd.17 Dalam 

ilmu administrasi penelitian ini menggunakan metodelogi analisis SWOT dan 

Business Model Canvas yang digunakan untuk mengungkapkan potensi bisnis 

maskapai RyanAir Ltd.  

Menurut hasil dari penelitian ini penulis menunjukan bahwa Sebelum 

munculnya penerbangan berbiaya rendah, penerbangan di benua Eropa telah 

didominasi oleh maskapai besar seperti British Airways. Di saat industri 

penerbangan mengalami peraturan ketat di Uni Eropa, tetapi Ryanair Ltd., berani 

memasuki industri penerbangan dengan hambatan besar tersebut. Mereka mampu 

menerobos pasar dengan operasional biaya rendah dengan mempertahankan 

keuntungan, tampil beda dengan yang lain dengan tetap menerapkan keunggulan 

layanan kepada pelanggan dan mencapai penghematan biaya melalui penggunaan 

layanan dengan jaringan internet. Ryanair Ltd., berdasarkan marketing busting-

nya telah menjadi maskapai bertarif rendah (low-cost airlines) terbesar di Eropa. 

Untuk tahun fiskal 2004, perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar 1,32 

miliar, terjadi peningkatan sebesar 44% dari tahun sebelumnya dan Ryanair Ltd., 

menyediakan layanan untuk 93 kota di seluruh Eropa serta tercatat lebih dari 15 

juta penumpang per tahun. Dengan penggunaan SWOT dan BMC diharapkan 

dapat menampilkan model bisnis yang lebih sederhana. 

                                                           
17 Fino Wahyudi Abdul, 2016, Analisis Strategi dan Daya Saing Maskapai Berbiaya Rendah: Studi 
Kasus RyanAir Ltd, Jurnal Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, Jakarta 
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Ke lima, sebuah jurnal dari mahasiswa Aeronautics dan Astronautics Institut 

Teknologi Bandung, oleh Harianas Ibnusina Dewang, dkk. Yang berjudul The 

Competition between Lion Air and Air Asia in ASEAN Market.18 Dalam jurnal 

penelitian ini penulis menggunakan metode Porter’s model analysis untuk 

membahas strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh beberapa maskapai 

penerbangan yaitu Lion Air dan Air Asia yang merupakan salah satu maskapai 

berjadwal terbesar di Asia Tenggara. 

Menurut hasil dari penelitian ini penulis membahas mengenai beberapa 

strategi khusus yang dilakukan oleh Lion Air dan Air Asia dalam menghadapi 

kompetisi di dalam pasar industri penerbangan ASEAN dengan menggunakan 

metode porter’s model analysis. Hasil dari metode analisis porter dalam penelitian 

ini menunjukan bahwa tingkat loyalitas pada maskapai penerbangan berbiaya 

rendah Air Asia menunjukan nilai lebih tinggi daripada kedua maskapai 

penerbangan berbiaya rendah lainnya. Ketepatan jadwal penerbangan, sikap 

petugas dalam menangani permintaan yang tertunda keberangkatannya, dan 

kecepatan penanganan petugas dalam menangani permintaan atau keluhan serta 

penanganan dalam masalah keterlambatan jadwal penerbangan merupakan faktor-

faktor yang dirasakan masih kurang dalam layanan yang diberikan oleh maskapai 

penerbangan berbiaya rendah. Sementara itu dari analisis korelasi dapat diketahui 

bahwa kepuasan penumpang lebih memberikan pengaruh lebih besar kepada 

loyalitas pelanggan dibanding kualitas layanan. Dari hasil analisis regresi dapat 

diketahui bahwa pengauh dari kualitas layanan dan kepuasan penumpang secara 

bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan adalah pada maskapai penerbangan 

                                                           
18 Harianas Ibnusina Dewang, dkk. 2016, The Competition between Lion Air and Air Asia in ASEAN 
Market, Jurnal mahasiswa Aeronautics dan Astronautics Institut Teknologi Bandung, Bandung. 



 

15 
 

Lion Air sebesar 51,6%, pada Wings Air sebesar 49,7%, dan pada Air Asia 

sebesar 50,4%. Karena Indonesia adalah pasar terbesar di Asia Tenggara, Lion Air 

telah mampu diam-diam melampaui Air Asia sebagai maskapai penerbangan 

kelompok yang lebih besar berdasarkan kapasitas kursi dalam SEA. 

 Berdasarkan lima penelitian diatas sebagai rujukan literatur review yang 

penulis peroleh, maka dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

mengenai strategi khusus yang dilakukan Garuda Indonesia dan Lion Air sebagai 

maskapai penerbangan nasional besar Indonesia dalam menghadapi liberalisasi 

penerbangan regional Asean atau biasa disebut dengan ASEAN Open Sky Policy, 

dimana pada penelitian terdahulu melakukan pembahasan terkait upaya yang telah 

dilakuakan oleh maskapai-maskapai penerbangan di kawasan regional Eropa 

maupun ASEAN dalam menghadapi tantangan pada liberalisasi penerbangan yang 

ada pada kawasan regional masing-masing sedangkan pada penelitian ini juga 

membahas upaya yang dilakukan oleh maskapai penerbangan di kawasan regional 

ASEAN namun fokus nya adalah pada dua maskapai penerbangan besar di 

Indonesia sebagai bentuk representatif maskapai penerbangan yang ada di 

Indonesia dalam menghadapi liberalisasi penerbangan ASEAN.  

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No 
Nama Peneliti (Judul 

Penelitian) 

Pendekatan 

(Metodologi) 
Hasil Penelitian 

1. Affan Fauzi 

(Competitive 

Advantage Industri 

Penerbangan 

Malaysia Terhadap 

Pelaksanaan Asean 

Single Aviation 

Market) 

Konsep 

competitive 

advantage 

 

Dalam hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa 

untuk menghadapi 

ASEAN Open Sky 

Policy, Malaysia 

membuat strategi dengan 

membedakan kelas 

dalam maskapai 

penerbangan 
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nasionalnya, diantara ada 

yang berfokus pada full 

service carrier dan ada 

pula yang berfokus pada 

konsep low cost carrier. 

Selain itu Penulis 

memberikan hipotesa 

bahwa liberalisasi jalur 

penerbangan Malaysia – 

Singapura merupakan 

bagian dari pembentukan 

competitive advantage 

Malaysia terhadap 

industri penerbangan 

Malaysia.  

2. Marcel Widmann 

(Competitive Position 

Analysis of Airlines: 

Traditional Airlines 

and Low Cost 

Carriers – Market 

Development, Trends, 

and Outlooks based 

on the European 

Market.) 

Konsep 

competitive 

advantage 

Hasil dari penelitian 

penulis dapat dilihat 

bahwa adanya liberalisasi 

penerbangan yang terjadi 

di Eropa membuat 

tingkat persaingan di 

dalam industri  

penerbangan di Eropa 

kian meningkat, sehingga 

seluruh maskapai 

penerbangan baik low 

cost carrier maupun full 

service carrier harus 

memiliki strategi yang 

matang agar dapat terus 

menguasai persaingan di 

dalam industri 

penerbangan yang ada di 

Eropa. 

3. Brillian Budi Nurani 

(Peluang Dan 

Tantangan Indonesia 

Terhadap ASEAN 

Multilateral 

Agreement On Air 

Services 2009 

(ASEAN Open Sky)) 

Konsep cost and 

benefit. 

Hasil dari penelitian 

penulis dapat dilihat 

bahwa terdapat peluang 

dan tantangan yang akan 

dihadapi oleh Indonesia 

dalam menghadapi 

ASEAN Open Sky 

Policy dan bagaimana 

cara Indonesia dapat 

memaksimalkan 

kebijakan dalam 

negerinya agar Indonesia 

turut berperan aktif 

dalam persaingan langit 
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terbuka tersebut dan 

tidak hanya sebagai pasar 

para pemain pemain 

pesaing di kawasan 

regional ASEAN. 

4 Fino Wahyudi Abdul 

(Analisis Strategi dan 

Daya Saing Maskapai 

Berbiaya Rendah: 

Studi Kasus RyanAir 

Ltd.) 

Analisis SWOT 

dan Business 

Model Canvas 

(BMC) 

Menurut hasil dari 

penelitian ini penulis 

menunjukan bahwa 

Sebelum munculnya 

penerbangan berbiaya 

rendah, penerbangan di 

benua Eropa telah 

didominasi oleh 

maskapai besar seperti 

British Airways.Ryanair 

Ltd., berani memasuki 

industri penerbangan 

dengan hambatan besar 

tersebut. Mereka mampu 

menerobos pasar dengan 

operasional biaya rendah 

dengan mempertahankan 

keuntungan, tampil beda 

dengan yang lain dengan 

tetap menerapkan 

keunggulan layanan 

kepada pelanggan dan 

mencapai penghematan 

biaya melalui 

penggunaan layanan 

dengan jaringan internet. 

5 Hariana Ibnusina 

Dewang, dkk. (The 

Competition between 

Lion Air and Air Asia 

in ASEAN Market) 

Porter’s model 

analysis 

(competitive 

advantage) 

Penelitian ini membahas 

mengenai strategi-

strategi khusus yang 

dilakukan oleh beberapa 

maskapai penerbangan 

yaitu Lion Air dan Air 

Asia yang merupakan 

salah satu maskapai 

berjadwal terbesar di 

Asia Tenggara dalam 

menghadapi ASEAN 

market. Dengan 

menggunakan metode 

porter’s model analysis 

yang terdapat dalam 

konsep competitive 

advantage porter’s. 
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6 Amaulia Damayanty 

(Strategi Maskapai 

Penerbangan 

Nasional Indonesia 

Menghadapi 

Liberalisasi Ekonomi 

Di Asean Dalam 

Asean Open Sky 

Policy 2015 

(Studi Pada PT. 

Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk Dan 

PT. Lion Mentari 

Airlines) 

 

Konsep Free Trade 

Agrement, Konsep 

Integrasi Ekonomi 

Regional, Konsep 

Capatitive 

Advantage 

Penelitian ini membahas 

mengenai strategi yang 

dilakukan oleh dua 

maskapai penerbangan 

besar Indonesia yaitu 

Garuda Indonesia dan 

Lion Air sebagai 

representatif dari 

maskapai penerbangan 

nasional yang ada di 

Indonesia untuk 

menghadapi persaingan 

dalam liberalisasi udara 

yang sedang terjadi di 

kawasan regional 

ASEAN pada saat ini. 

Persaingan liberalisasi 

penerbangan tersebut di 

namakan ASEAN Open 

Sky Policy. 

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1  Konsep Free Trade Agreement 

Konsep Free Trade Agreement adalah perjanjian yang dibentuk oleh dua 

negara atau lebih yang memuat sistem untuk mengurangi hambatan-hambatan 

antara dalam perdagangan negara-negara tersebut, dan untuk meningkatkan 

perdagangan barang dan jasa antar negara satu dengan dengan negara lainnya 

yang terlibat perjanjian.19 

Secara umum perdagangan bebas bertujuan untuk meningkatkan peredaran 

arus barang maupun jasa dalam perdagangan internasional, sehingga siapapun 

dapat melakukan transaksi tanpa adanya campur tangan atu intervensi dari 

pemerintah kecuali hal-hal yang bersifat mendukung atau fasilitatif. Dalam hal ini 

                                                           
19 Robert Gilpin. The Political Economy of International Relation . Princeton: Princeton University 
Press. 1987. Hal 196 
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diharapkan dengan adanya penghapusan ataupun pengurangan hambatan, akan 

meningkatkan gairah dari setiap pelaku usaha, sehingga volume perdagangan akan 

bertambah, dan akan memberi pengaruh baik pada pertumbuhan ekonomi setiap 

negara. Dengan demikian, maka sebenarnya tujuan dari perdagangan bebas adalah 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari setiap negara.20 

Konsep Free Trade dinilai sangat relevan bagi penelitian ini sebab 

terbentuknya ASEAN Open Sky Policy merupakan bentuk dari implementasi 

pasar bebas yang dibentuk oleh negara anggota-anggota di kawasan regional 

ASEAN melalui sebuah perjanjian yang disebut dengan Multilateral Agreement 

on Air Service yang bertujuan untuk menerapkan kebijakan liberalisasi jasa udara 

regional secara penuh yang nantinya akan meningkatkan relasi, pertumbuhan 

ekonomi, dan kesejahteraan sosial bagi negara-negara dikawasan regional 

ASEAN. Dalam kerjasama Open Sky Policy, terdapat sekumpulan aspek 

kebijakan yang dilakukan secara berbeda, misalnya deregulasi kapasitas dan 

penghapusan kendali pemerintah atas harga yang ditetapkan, sehingga akan 

berdampak pada melonggarnya peraturan-peraturan dalam industri jasa 

transportasi udara yang akan menyebabkan persaingan industri penerbangan yang 

semakin ketat. Maka dari itu, agar industri maskapai penerbangan nasional dapat 

berperan aktif dalam menghadapi persaingan dan tantangan yang ada pada 

ASEAN Open Sky Policy, maka dibutuhkan strategi atau upaya khusus dalam 

menghadapi ASEAN Open Sky Policy tersebut. 

 

 

                                                           
20 ibid 
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1.5.2 Integrasi Ekonomi Regional 

 Dalam studi hubungan internasional terkait dengan tema integrasi ekonomi 

dikawasan, integrasi memiliki irisan studi yang sangat erat dengan “studi kawasan 

(Area Studi)”. Bahkan dalam aplikasi analisis, istilah region (kawasan) dengan 

regionalisme sering kali tumpang tindih. Oleh karena itu definisi tentang 

regionalisme akan banyak mengambil dari definisi-definisi yang berkembang 

dalam studi kawasan.  

 Sebagaimana Mansbaach mendefinisikan region atau kawasan adalah 

“pengelompokan regional di identifikasikan dari basis kedekatan geografis, 

budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling 

menguntungkan, komunikasi serta keikut sertaan dalam organisasi internasional”. 

Sementara itu, menurut Columbus dan Wolfe21dalam bukunya ynag berjudul 

Introduction to International Relations, power and justice terdapat 4 cara atau 

kriteria yang bisa digunakan untuk mendefinisikan dan menunjukan sebuah 

kawasan atau region : 

1. Kriteria geografis, mengelompokan negara dengan berdasarkan lokasinya 

dalam benua, sub benua, kepulauan dan lain sebagainya, seperti Eropa dan 

Asia. 

2. Kriteria Politik dan Militer, mengelompokan negara-negara dengan 

berdasarkan pada keikutsertaan dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan 

pada orientasi ideologis dan orientasi politik, misalnya blok sosialis,blok 

kapitalis, NATO dan Non-Blok. 

                                                           
21 Theodore A. Colombus, International Relation : Powers and Justice, terjemahan, Drs. Marsedes 
Marbun, (Bandung: CV. Abardin, 1990), Hlm. 312. 
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3. Kriteria Ekonomi, mengelompokan negara-negara berdasarkan pada 

kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti 

GNP, dan out put Industri, misalnya negara-negara industri dan negara-

negara yang sedang berkembang atau yang terbelakang. 

4. Kriteria transaksional, mengelompokan negara berdasarkan pada jumlah 

frekuensi mobilitas penduduk, barang dan jasa, seperti imigran dan turis, 

perdagangan dan berita. Contoh ini dapat dilihat pada wilayah seperti 

Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa.  

Selain itu Teuku May Rudi dalam bukunya Studi Kawasan: 

Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia, menjelaskan 

kawasan adalah :  

“dalam studi kawasan, yang lazim disebut pula studi wilayah 

(Areas Studies) terdapat tiga model atau pola kajian utama, yaitu : (i) 

kajian ciri-ciri khusus (typical studies), (ii) kajian peristiwa-peristiwa 

(study of event) dan, (iii) kajian kecenderungan regionalisme 

(regionalism) dan Organisasi kerjasama Regional (Regional 

Cooperation)”.22 

 

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk 

mencapai tujuan regional bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya 

regionalisme. Dengan membentuk organisasi regional dan menjadi anggota 

organisasi regional, negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama 

intra-regional. Dengan kata lain, negara-negara dalam satu kawasan telah 

melakukan distribusi kekuasaan di antara mereka untuk mencapai tujuan bersama.  

Bentuk tertinggi dari kerjasama ini adalah integrasi ekonomi. Bentuk 

integrasi ini sendiri terbagi ke dalam dua tingkat. Pertama, disebut sebagai 

                                                           
22 Teuku May Rudi, Studi Kawasan : Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia. 
(Bandung: Bina Budhaya, 1997). Hlm 8. 
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integrasi dangkal (shallow integration) yang hanya mengacu pada upaya regional 

untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-kendala perdagangan. Sedangkan 

bentuk kedua berupa integrasi dalam (deep integration) yang bertujuan untuk 

mencapai kesatuan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh (full economic and 

moneytary union). 

Pada kenyataannya komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas 

geselleshaft, yaitu suatau masyarakat yang terbentuk dari suatu komponen 

(masyarakat) yang beraneka ragam, namun saling membutuhkan tergantung satu 

sama lain.23 Sedangkan Sheldon W. Simon berpendapat bahwa Asia Tenggara 

harus dipahami sebagai sebuah kawasan dan bukan sistem, karena dalam kawasan 

tersebut terjadi hubungan yang tumpang tindih dalam sektor politik, ekonomi, dan 

militer, tetapi diakui olehnya bahwa ASEAN adalah sistem politik yang paling 

terlembaga dikawasan tersebut.24  Pengertian pasar tunggal atau bersama disini 

adalah terciptanya kondisi adanya perdagangan bebas secara penuh serta modal 

dan pekerja bebas bergerak.25 

Fenomena integrasi regional merupakan objek studi yang menarik. 

Perhatian terhadapnya telah berlangsung cukup lama, namun demikian minat 

perhatian terhadapnya menjadi kian membumbung tinggi terutama setelah dua 

perang dunia memorak-porandakan daratan Eropa dan banyak tempat lain diluar 

kawasan itu. Kegiatan membangun integrasi ekonomi regional didasari pada 

                                                           
23 Amri Marzali, “Membangun Sebuah Komunitas ASEAN yang Berpusatkan Masyarakat” Seminar 
Deplu-RI, Jakarta 10 Agustus 2006, hlm 1-2 luhulima, CPF, Masyarakat ASIA Tenggara Menuju 
Komunitas ASEAN 2015, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm 29 
24 Sheldon W. Simon, East Asia dalam World Politic, diedit oleh James N. Rosenau, Kenneth 
Thompson, and Gavind Boyd, New York: Free Press, 1976, hlm 528-551. Dikutip dalam Cipto 
Bambang, Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan 
Masa Depan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm 2  
25 Luhulima, CPF, Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, (Yogyakarta:Pustaka 
Pelajar, 2008) Hlm 199 
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berbagai kepentingan. Dewasa ini integrasi regional memberikan penekanan pada 

kegiatan ekonomi dan politik, khususnya pada pelaksanaan Ekonomi Politik 

Internasional. Dalam perkembangan Ekonomi Politik Internasional, ASEAN telah 

membuktikan kemampuannya dalam merubah peta politik dan kontelasi 

perdagangan serta ekonomi internasional.  

 Ekonomi Internasional sering muncul didalam percaturan politik 

internasional, bersamaan bersamaan dalam globalisasi bidang ekonomi dan 

menunjukan bahwa setiap negara menuju pada perbaikan ekonomi dalam 

negerinya serta tidak terlepas dari pengaruhnya terhadap negara-negara lain. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut sebagai suatu sistem ekonomi 

internasional.  

 Hasil dari integrasi ekonomi regional dikawasan ASEAN ini adalah 

tebentuknya ASEAN Economic Community yang memfasilitasi berbagai bentuk 

kerjasama khususnya dibidang ekonomi antar negara anggota ASEAN salah 

satunya adalah kerjasama dalam bidang industri penerbangan yaitu Open Sky 

Policy. Hal tersebut tentunya bertujuan dalam upaya meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi kawasan dan global serta kemajuan pembangunan 

arsitektur kawasan sehingga memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat 

ASEAN. 

1.5.3 Konsep Keunggulan kompetitif (Competitive Advantage) 

Keunggulan kompetitif (Competitive Advantage) menjelaskan kapabilitas 

yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat menghasilkan keunggulan 

kompetitif di dalam perdagangan internasional. keunggulan kompetitif muncul 
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berasal dari konsep mengenai keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh 

Adam Smith, David Ricardo dan G. Haberler.26 

 Michael E. Porter mendefinisikan keunggulan kompetitif sebagai strategi 

benefit dari perusahaan yang melakukan kerjasama untuk berkompetisi lebih 

efektif dalam market place. Strategi harus di disain untuk mempertahankan 

tingkat keuntungan dan mewujudkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan, 

sehingga perusahaan dapat mendominasi pasar lama maupun pasar baru. Hal 

terpenting dalam mencapai kesuksesan strategi yang diterapkan adalah dengan 

mengidentifikasi aset (sumber-sumber daya) perusahaan yang sesungguhnya, 

dalam hal ini adalah tangible dan intangible resources yang membuat organisasi 

itu unik. Dengan mengetahui hal ini perusahaan dapat mengoptimalkan sumber-

sumber daya tersebut untuk mewujudkan keunggulan bersaing, serta memperbaiki 

atau menghapus sumber daya yang tidak memiliki keunggulan bersaing.27 

 Suatu industri atau perusahaan tentunya memilki karakter atau konsep 

perusahaan yang bervariasi, tergantung dari cara pendiriannya di luar negeri, pola 

pemilikan dan tujuan operasi diluar negeri. Pendirian yang dilakukan diluar negeri 

biasanya melalui investasi langsung yaitu dengan cara mendirikan perusahaan 

baru atau melalui ekspansi. Adanya perkembangan arus globalisasi yang semakin 

deras mengharuskan perusahaan untuk mencari sumber-sumber produksi, tempat 

proses produksi, dan daerah pemasaran yang memberikan keuntungan 

maksimal.28 

                                                           
26 Hastuti Noor Andriati, Peranan Sistem Informasi Dalam Menciptakan Keunggulan Daya Saing  
Melalui Transmigrasi Teknologi, Vol 1, No 1 (2001), hal.29 
27Ibid.,Hlm.29 
28Ibid.,Hlm.30 
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 Kegiatan ini disebut oleh Peter F. Ducker dengan istilah “production 

sharing” yang di definisikan sebagai berikut : 

 “the concept is sharing production and services among factories in 

different countries each supplying optimum input to the final product in the 

service of local, regional and global market”29 

 

 Dalam pembahasan strategi sebuah perusahaan, Boman dan 

Devinney30membaginya menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Strategi korporasi (corporate strategy) adalah strategi yang dirancang 

ditingkat atau level organisasi yang tersusun atas sekumpulan bisnis yang 

relatif tidak berkaitan satu sama lain. Fokus strategi korporasi adalah 

mengembangkan bisnis yang memberi keuntungan terbesar bagi 

perusahaan, baik secara finansial maupun nonfinansial.  

2. Strategi kompetitif (competitive strategy) adalah strategi ditingkat bisnis 

yang memiliki perhatian utama pada penciptaan keunggulan kompetitif 

produk atau jasa yang terus menerus. 

3. Strategi fungsional (functional strategy) adalah strategi ditingkat 

fungsional atau departemen yang memiliki perhatian pada efisiensi dan 

produktivitas penggunaan sumber daya industri. 

  Competitive advantage (keunggulan kompetitif) dalam 

perdagangan internasional berarti bahwa produk dapat dijual dipasar tertentu 

karena harga dan mutunya dapat diterima, didukung dengan pelayanan jual dan 

lain sebagainya, sehingga produk tersebut lebih menarik dan disukai dibanding 

                                                           
29 Peter F. Ducker. Management, Tasks, Responsibilities, prantices, harpes and row (New York, 
1973) hlm 65 
30 Devinney Timothy. Managing the Global Corporation: Case Studies in Strategy and 
Management (Irwin McGraw-Hill, 2000) hlm 64 
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dengan produk lainnya. Berdasarkan pada keunggulan kompetitif, Porter juga 

menyatakan bahwa agar sukses bersaing perusahaan harus memiliki keunggulan 

kompetitif. Maka dari itu agar dapat terus bertahan dalam kerasnya arus 

persaingan pasar bebas yang ada pada saat ini, terutama dalam ASEAN Economic 

Community yang telah menghasilkan beberapa kebijakan kerjasama dalam 

berbagai bidang industri khususnya dalam bidang industri penerbangan melalui 

ASEAN Open Sky Policy yang memiliki tujuan untuk meliberalisasikan jasa 

transportasi udara secara keseluruhan maka seluruh maskapai penerbangan yang 

ada di kawasan regional ASEAN harus berlomba-lomba mempersiapkan strategi 

agar dapat terus mengimbangi persaingan penerbangan yang semakin ketat 

dikawasan regional ASEAN, tidak terkecuali industri maskapai penerbangan yang 

ada di Indonesia, karena melihat potensi pasar penerbangan Indonesia yang begitu 

besar dan menjajikan tentunya para maskapai nasional Indonesia harus memiliki 

strategi yang matang untuk menghadapi persaingan penerbangan yang ada pada 

kawasan regional ASEAN ini agar nantinya pasar penerbangan yang ada di 

Indonesia tidak dikuasai oleh maskapai maskapai penerbangan milik negara 

tetangga.  

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 31  Dimana penelitian ini 

tidak hanya mengungkap peristiwa riil yang dapat dikualitatifkan, tetapi peneliti 

berusaha untuk mengamati, menganalisis gejala-gejala yang terjadi, mendalami 

                                                           
31 Ulber silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama,2010) hlm 12-13 
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fokus yang diteliti dengan mengungkapkan sedetail-detailnya makna dari latar dan 

selalu berorientasi kepada mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Artinya 

dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan mengenai upaya yang dilakukan 

oleh Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan BUMN dan Lion Air 

Group sebagai maskapai penerbangan BUMS menghadapi ASEAN Open Sky 

Policy tentunya dengan melihat gejala-gejala yang terjadiuntuk mempermudah 

penulis dalam mendalami fokus yang akan diteliti. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu : 

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber dari pertamanya. Adapun yang menjadi sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah Senior Manager dari Corporate 

Sales, Marketing and Business Development Region 3 PT. Garuda 

Indonesia. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama dengan melalui jurnal-

jurnal, buku-buku terbitan, artikel, atau pemberitaan di media massa, 

karya tulis yang dianggap relevan, serta informasi yang terdapat 

diinternet.  

1.6.3 Metode Analisa Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode 

kualitatif mengedepankan argumen tentang keunikan manusia atau gejala sosial 

yang tidak dapat dianalisa dengan metode yang dipinjam dari ilmu 
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eksakta. 32 Menekankan pada metode analisa data dengan cara non-statistik 

meskipun tidak selalu menampilkan penggunaan angka. Penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada penggunaan diri peneliti sebagai alat. Peneliti harus mampu 

mengungkap gejala sosial dilapangan.33 

1.6.4 Ruang Lingkup (Batasan) Penelitian 

  Dalam suatu penulisan sebuah penelitian, penetapan ruang lingkup 

pembahasan dapat membuat tulisan lebih fokus pada kajian yang akan dianalisa. 

Pembahasan masalah akan berkembang kearah sasaran yang tepat dan tidak keluar 

dari kerangka permasalahan yang telah ditentukan. 

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini adalah terdiri dari dua 

batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu. 

1.6.4.1 Batasan Materi  

Batasan materi yang ditetapkan dalam penyusunan penelitian ini ditujukan 

untuk membatasi ruang lingkup pembahasan sebuah peristiwa yang akan 

dianalisis penulis, baik cakupan kawasan ataupun obyek studinya. Batasan materi 

dalam penelitian ini berkisar pada upaya apa saja yang dilakukan oleh Garuda 

Indonesia sebagai maskapai penerbangan BUMN yang berkonsep Full Services 

dan Lion Air Group sebagai maskapai penerbangan BUMS yang berkonsep Low 

Cost Carrierdalam menghadapi ASEAN Open Sky Policy. Karena seperti yang 

kita ketahui bahwa agar dapat terus bersaing dalam menghadapi persaingan 

ASEAN Open Sky Policy Indonesia sebagai aktor yang turut meratifikasi 

kebijakan tersebut tentunya tidak bisa menghadapi persaingan tersebut tanpa 

                                                           
32Mohtar Mas’oed,Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi,LP3ES 
33 Ulber silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama,2010) hlm 12-13 
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melibatkan aktor-aktor non-negara yang memiliki power atau kekuatan yang besar 

seperti Garuda Indonesia dan Lion Air Group.34 Banyaknya prestasi internasional 

yang selama ini telah berhasil diraih oleh Garuda Indonesia sendiri membuktikan 

bahwa perusahaan maskapai penerbangan tersebut memiliki kekuatan yang sangat 

besar untuk mendukung Indonesia tampil sebagai pesaing yang tidak bisa pandang 

sebelah mata di dalam dunia penerbangan, terutama dalam menghadapi ASEAN 

Open Sky Policy.  

1.6.4.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu yang ditetapkan penulis berfungsi untuk menunjukan 

rentang waktu terjadinya suatu peristiwa atau fenomena yang akan dianalisis. 

Dalam penelitian ini batasan waktu yang penulis gunakan adalah antara tahun 

2015 hingga 2017 karena pada tahun 2015 35  merupakan awal mula di 

implementasikan ASEAN Open Sky Policy sehingga di tahun 2017 dapat di 

ketahui upaya  apa saja yang  telah dilakukan oleh Garuda Indonesia dan juga 

Lion Air Group dalam menghadapi ASEAN Open Sky Policy tersebut. 

1.7 Struktur Penulisan 

BAB JUDUL BAB ISI 

BAB I Pendahuluan  1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 
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34 Adi Kusumaningrum, Pengaturan Safeguard sektor angkutan udara di Era Liberalisasi Jasa, 
Jurnal Bina Mulya Hukum vol 1 nomor 2 dalam 
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/view/jbmh.v1n2.8 . hal 193 
35 Lihat syamsul arifin, dkk, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 : Memperkuat Sinergi ASEAN DI 
Tengah Kompetisi Global, Gramedia , Jakarta:2012. Hlm 37. 
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