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BAB III 

STRATEGI GARUDA INDONESIA SEBAGAI BENTUK 

REPRESENTATIF MASKAPAI PENERBANGAN NASIONAL 

INDONESIA DALAM MENGHADAPI ASEAN OPEN SKY POLICY 2015 

 

 Pada bab ini penulis akan memaparkan serta menjelaskan bagaimana 

strategi yang akan dilakukan oleh maskapai penerbangan nasional Indonesia yang 

menjadi aktor utama dalam menghadapi tantangan pada liberalisasi jasa angkutan 

udara yang akan terjadi dalam ASEAN Open Sky Policy dengan melihat 

Competitive Advantage yang dimiliki oleh masing-masing maskapai penerbangan 

nasional tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua objek penelitian 

yang digunakan sebagai bentuk representatif dari banyaknya maskapai 

penerbangan yang ada di Indonesia yaitu Garuda Indonesia sebagai bentuk dari 

maskapai penerbangan milik negara dan juga Lion Air Group sebagai bentuk dari 

maskapai penerbangan milik swasta dalam mengahadapi persaingan yang akan 

terjadi dalam ASEAN Open Sky Policy. 

3.1 Competitive Advantage Garuda Indonesia Dalam Menghadapi Asean 

Open Sky Policy 2015 

Dalam rangka untuk mensukseskan kebijakan mengenai ASEAN Open 

Sky 2015, Indonesia membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama 

dukungan dari Pemerintah Indonesia, ASEAN, seluruh masyarakat negara 

Indonesia, dan tentunya juga dukungan dari seluruh maskapai penerbangan 

nasional yang ada di Indonesia. Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai 
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nasional Indonesia telah bersedia untuk memberikan dukungan kepada 

pemerintah Indonesia untuk mendukung Indonesia dalam menghadapi tantangan 

dan memaksimalkan peluang yang akan di dapat dari terbentuknya kebijakan 

mengenai Asean Open Sky. Hal itu dibuktikan dengan beberapa strategi yang 

telah di rancang oleh Garuda Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas sertadapat menciptakan keunggulan atau ciri khas tersendiri pada 

maskapai penerbangannya (competitive advantage) sehingga Garuda Indonesia 

bersama dengan pemerintah Indonesia akan siap untuk menghadapi liberalisasi 

penuh atas jasa angkutan udara pada Asean Open Sky 2015. 

PT. Garuda Indonesia merupakan perusahaan penerbangan milik 

pemerintah negara Indonesia (BUMN) yang telah memiliki sebanyak 64 rute 

dalam negeri dan 73 rute Internasional.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149Elevating Value of Journey, Laporan Tahunan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2014  
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Gambar 3.1 

Rute Domestik Garuda Indonesia150 

 

 

                                                           
150Annual Report Garuda Indonesia Tahun 2016 dalam https://cdn.indonesia-
investments.com/bedrijfsprofiel/211/Garuda-Indonesia-Annual-Report-2016-Company-Profile-
Indonesia-Investments.pdf 
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Gambar 3.2 

Rute Internasional Garuda Indonesia151

                                                           
151Ibid.  
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Dari tahun ke tahun Garuda selalu menjadi pemimpin dalam pasar 

penerbangan di Indonesia. Sejalan dengan visi Garuda Indonesia yaitu, “A 

strong distinguished airline through providing quality services to serve people 

around the world with Indonesian hospitality” yaitu menjadi perusahaan 

penerbangan yang andal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada 

masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Berangkat dari visinya 

tersebut Garuda Indonesia senantiasa selalu meningkatkan kinerja 

perusahaannya melalui peningkatan pelayanan, selalu memperhatikan standar 

keselamatan dan keamanan penerbangan, peningkatan jumlah passangercarried 

dan meningkatkan tingkat kemampulabaan, serta memenuhi harapan dari 

stakeholder-nya. Garuda Indonesia memerlukan suatu strategi yang lebih 

dinamis dan aktual terutama dalam menghadapi persaingan dalam Asean Open 

Sky Policy.152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Visi dari Garuda Indonesia dalam https://www.garuda-indonesia.com/id/id/corporate-
partners/company-profile/corporate-vision-mission/index.page diakses pada (13/05/2018 23:15 
WIB) 
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Gambar 3.3 

Pencapaian Garuda Indonesia dari tahun ke tahun153 

 

Sejarah penerbangan komersial Indonesia dimuali saat bangsa Indonesia 

sedang mempertahankan kemerdekaannya. Penerbangan komersial pertama 

menggunakan pesawat DC-3 Dakota dengan registrasi RI 001 dari Calcutta ke 

Rangoon dan diberi nama “Indonesian Airways” dilakukan pada 26 Januari 

1949. Pada tahun yang sama, 28 Desember 1949, pesawat tipe Douglas DC-3 

Dakota dengan registrasi PK-DPD dan sudah di cat dengan logo “Garuda 

Indonesia Airways”, terbang dari Jakarta ke Jogjakarta untuk menjemput 

presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Pada saat itulah maskapai 

penerbangan Garuda Indonesia melakukan penerbangan untuk yang pertama 

kali. Pemeberian nama perusahaan Garuda Indonesia diberikan langsung oleh 

                                                           
153Thousand Hands Beyond Excellence, Laporan Tahunan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 
tahun 2016 
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presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang diambil dari sajak Belanda 

yang ditulis oleh penyair terkenal pada masa itu, Noto Soeroto, yang berbunyi; 

“Ik ben Garuda, Vishnoe’s vogel, die zijn vleugels uitslaat hoog bovine uw 

einladen”, yang artinya, “Saya Garuda, burung Vishnu yang melebarkan 

sayapnya tinggi diatas kepulauan anda”.154 

Sepanjang tahun 1980, Garuda Indonesia melakukan revitalisasi dan 

restrukturisasi berskala besar untuk operasi dan armadanya. hal ini mendorong 

perusahaan untuk mengembangkan program pelatihan yang komprehensif untuk 

awak kabin dan awak darat Garuda Indonesia dan mendirikan fasilitas pelatihan 

khusus di Jakarta Barat dengan nama Garuda Indonesia Training Center.155 

Penyelesaian seluruh restrukturisasi utang perusahaan mengantarkan 

Garuda Indonesia siap untuk mencatatkan sahamnya ke publik pada 11 Februari 

2011. Perusahaan resmi menjadi perusahaan publik setelah penawaran umum 

perdana atas 6.335.738.000 saham perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia 

pada tanggal 11 Februari 2011 dengan kode GIAA. Per 31 Desember 2013, 

struktur kepemilikan saham Garuda Indonesia sebagai emiten dan Perusahaan 

publik adalah negara Republik Indonesia (69,14%), karyawan (0,4%), investor 

domestik (24,34%), dan investor asing (6,12%).156 

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Garuda Indonesia memiliki 

lima entitas anak perusahaan yang fokus pada produk atau jasa pendukung bisnis 

perusahaan induk, yaitu PT Abacus Distribution System Indonesia, PT Aero 

Wisata, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Aero System Indonesia, 

dan PT Citilink Indonesia.  

                                                           
154Tentang Garuda Indonesia, Laporan Tahunan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2011 
155Ibid. 
156Thousand Hands Beyond Excellence,Op.Cit.,89 
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Pada tanggal 5 Maret 2014, Garuda Indonesia secara resmi bergabung 

dengan aliansi global, Sky Team, sebagai bagian dari program perluasan jaringan 

internasional perusahaannya. Dengan bergabung bersama Sky Team, Penumpang 

Garuda Indonesia dapat melakukan penerbangan ke 1.064 tujuan di 178 negara 

yang dilayani oleh semua maskapai anggota Sky Team dengan lebih dari 15.700 

penerbangan perhari dan akses ke 564 lounge di seluruh dunia. Selain itu, 

Garuda Indonesia juga melakukan perjanjian codeshare157 dengan 26 maskapai 

internasional di Asia Timur, Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. 

Garuda Indonesia sebagai maskapai unggulan Indonesia memiliki strategi 

yang cukup matang dalam menghadapi kompetisi pasar penerbangan yang 

sangat ketat. Walaupun pada awal milenia tahun 2000, perusahaan sempat dalam 

kondisi yang tidak baik yaitu ketika adanya pelarangan terbang yang dilakukan 

oleh Eropa terkait aspek keselamatan namun Garuda Indonesia berhasil bangkit 

kembali. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan manajemen yang meliputi 

seluruh aspek perusahaan mulai dari human capital, teknologi hinggake budaya 

organisasi. Atas usahanya tersebut, Garuda Indonesia menjadi satu-satunya 

maskapai Indonesia yang memperoleh sertifikasi IATA Operational Safety 

Audit (IOSA) Operator pada tahun 2008. Dari tipe strategi yang Garuda 

                                                           
157Codeshare merupakan merupakan sebuah perjanjian bisnis penerbangan dimana terdapat dua 
maskapai berbagi penerbangan yang sama. Sebuah kursi penerbangan dapat dibeli di satu 
maskapai penerbangan namun sebenarnya dioperasikan oleh maskapai rekanan dibawah nomor 
dan kode penerbangan yang berbeda. Istilah “code” mengacu pada sistem identifikasi yang 
digunakan dalam jadwal penerbangan, umumnya merupakan dua karakter kode pengenalan 
maskapai dari IATA dan nomor penerbangan. Hal ini memungkinkan akses yang lebih besar 
menuju ke berbagai kota melalui jaringan sebuah maskapai tanpa perlu menyediakan 
penerbangan tambahan dan membuat jaringan lebih sederhana karena memungkinkan untuk 
memesan satu tiket untuk penerbangan dengan beberapa pesawat.  
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terapkan, Garuda Indonesia lebih menekankan pada strategi intensiv dan 

diversifikasi.158 

3.1.1 Sky Beyond Strategi Garuda Indonesia Dalam Menghadapi Asean 

Open Sky 2015 

Garuda Indonesia telah menetapkan strategi Sky Beyond sebagai Rencana 

Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2016-2020 terutama dalam 

menghadapi tantangan yang ada pada ASEAN Open Sky yang dilakukan secara 

bertahap.Menghadapi kebijakan mengenai Open Sky yang telah disepakati oleh 

seluruh negara anggota ASEAN terdapat beberapa strategi yang akan dilakukan 

untuk menghadapi persaingan dalam dunia usaha penerbangan dalam kebijakan 

tersebut.159 

Strategi tersebut meliputi peningkatan kehadiran Garuda Indonesia dengan 

melakukan penerbangan langsung kesemua ibukota di negara-negara ASEAN. 

Selain itu, juga menciptakan hubungan penerbangan transit yang baru dan dapat 

meningkatkan lalu lintas kunjungan penumpang baik yang menuju atau ke dalam 

ASEAN yang selanjutnya bisa melanjutkan penerbangan ke Eropa dan Amerika. 

Dan juga, membuka rute-rute baru dikota –kota penting diluar ibukota negara-

negara ASEAN atau secondary city.160 

 

 

 

 

                                                           
158Annual Report Garuda Indonesia Tahun 2016 dalam https://cdn.indonesia-
investments.com/bedrijfsprofiel/211/Garuda-Indonesia-Annual-Report-2016-Company-Profile-
Indonesia-Investments.pdf diakses pada (14/05/2018 15:34 WIB) 
159Thousand Hands Beyond Excellence,Op.Cit.,115 
160Ibid.,Hlm.115-116 
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Gambar 3.4 

Sky Beyond Strategy dalam mengahadapi ASEAN Open Sky161 

 

 

Dalam implementasinya, Sky Beyond mengusung tema Thousand Hands 

Beyond Excellence, yang artinya strategi tersebut di dukung oleh ribuan tangan 

insan Garuda Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan nilai lebih dari 

sekedar unggul terutama dengan menjadikan layanan sebagai kekuatan 

kompetitif yang utama dengan mengangkat tiga strategi utama yang meliputi; 

“Excellent Indonesian Hospitality” sebagai diferensiasi pada aspek layanan yang 

menonjolkan lima service value di seluruh touch point, yaitu easy, fast, reliable, 

care, dan polite,“Return Maximization” dengan mengoptimalkan profit melalui 

                                                           
161Ibid.,Hlm.115 
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keseimbangan cost and revenue atau biaya dan pendapatan, serta “Group 

Synergy” yang menunjukan upaya sinergi Garuda Indonesia bersama dengan 

anak perusahaan untuk menguasai pasar domestik serta internasional.162 

Dalam menghadapi Asean Open Sky terdapat beberapa tantangan yang 

akan dihadapi oleh Garuda Indonesia yang timbul dari faktor eksternal yang 

mencakup kondisi ekonomi global dan nasional, Garuda Indonesia juga 

menghadapi tantangan dari sisi meningkatnya persaingan yang mengakibatkan 

penurunan harga tiket rata-rata. Tantangan tersebut terletak pada pasar 

penerbangan domestik dan internasional baik pada segmen Full Service dan Low 

Cost Carrier. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Garuda Indonesia berupaya 

mempertahankan pangsa pasar pada perusahaannnya dengan meningkatkan nilai 

tambah yang dimiliki. Strategi yang ditempuh salah satunya adalah dengan cara 

menyatukan Miles Supergreen Garuda Miles sehingga Garuda Indonesia dapat 

memiliki keunggulan yang kompetitif. Strategi ini sejalan dengan tema bisnis 

Garuda Indonesia di tahun 2016. Dimana dalam Miles Supergreen Garuda Miles 

Garuda Indonesia memiliki program penumpang setia, yaitu GarudaMiles. Penumpang 

maskapai dapat mendapatkan Miles setiap melakukan penerbangan yang dilakukan bersama 

Garuda dan partner yang akumulasinya dapat ditukarkan menjadi Award Ticket yang 

memberi setiap penumpang kesempatan untuk mencoba destinasi favorit atau Upgrade 

Awards penumpang dari kelas ekonomi ke bisnis pada penerbangan pilihan. Sebagai anggota 

GarudaMiles, penumpang juga dapat menikmati banyak keuntungan dan 

keistimewaan eksklusif, seperti: check-in khusus di Bandara keberangkatan, 

                                                           
162Ibid.,hlm.118 
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peningkatan kuota bagasi dan prioritas bagasi serta prioritas waktu tunggu untuk reservasi tiket, 

akses untuk Lounge Garuda Indonesia, dan penawaran menarik dari partner Garuda 

Indonesia di seluruh dunia. 

Selain itu, Garuda Indonesia juga meningkatkan nilai tambah dipasar 

internasional khususnya dalam pasar tunggal ASEAN dengan senantiasa 

mendorong keunggulan layanan yang menonjolkan keramahan khas budaya 

Indonesia dengan melalui salah satu strategi yang terdapat dalam Sky Beyond 

yaitu “Excellent Indonesian Hospitality” sebagai keunggulan kompetitif 

(competitive advantage) utama. Dalam implementasinya di tahun 2016 pasca 

diimplementasikan kebijakan mengenai Asean Open Sky, Garuda Indonesia 

mengaplikasikan strategi ini dalam satu rangkaian kegiatan operasional yang tidak 

terputus mulai dari ground service hingga in-flight service sehingga tidak terdapat 

jurang pemisah diantaranya. 

Restrukturisasi rute masih menjadi fokus utama yang dilakukan oleh 

Garuda Indonesia untuk mendorong optimalisasi penerimaan dan efisiensi biaya. 

Hal ini terutama dilakukan dengan cara penempatan pesawat pada pasar yang 

lebih tepat serta melakukan restrukturisasi jaringan penerbangan dalam rangka 

pemanfaatan sumber daya secara tepat guna. Restrukturisasi jaringan 

penerbangan dilakukan dengan mengurangi rute yang kurang menguntungkan, 

menunda kegiatan untuk membuka penerbangan dengan rute yang baru, serta 

melakukan penyesuaian ke beberapa rute tentunya dalam hal ini rute-rute yang 

dianggap strategis di negara – negara pada kawasan Asia Tenggara. 
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Pada rute domestik, Garuda Indonesia unggul dan tidak ada saingan yang setara. 

Garuda Indonesia memasang tarif yang berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang 

diberikan, yaitu full service. Sedangkan maskapai lainnya memberikan layanan medium 

servicedengan tarif lebih rendah. Garuda Indonesia telah membuktikan konsumen 

mendapatkan kualitas pelayanan yang sebanding dengan tarif yang dikeluarkan, sehingga 

memperoleh loyalitas dan kepercayaan dari masyarakat. Garuda Indonesia saat ini 

memberikan layanan Immigration on Board yang memudahkan proses imigrasi 

penumpang sebelum mendarat. 

Strategi yang kedua adalah terkait dengan “Group Synergy”, salah satu 

tantangan signifikan juga datang dari upaya percepatan konsolidasi rute antara 

Garuda Indonesia dengan Citilink agar dapat saling melengkapi. Dengan rute 

penerbangan yang saling melengkapi maka baik antara Garuda dengan Citilink 

dapat mendorong efektivitas dan efesiensi biaya dari setiap rute jaringan yang 

ditempuh. Percepatan dari konsolidasi rute ini akan menjadi keunggulan utama 

pada perusahaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia baik untuk bersaing 

di pasar penerbangan ASEAN bahkan pasar penerbangan Internasional di luar 

kawasan ASEAN.163 

3.1.2 Garuda Indonesia Experience Strategy 

Pada kebijakan mengenai liberalisasi penuh pada jasa angkutan udara yang 

tengah terjadi di kawasan ASEAN melalui terbentuknya kebijakan mengenai 

ASEAN Open Sky dan telah di implementasikan ditahun 2015 diseluruh negara 

anggota ASEAN, maka hal tersebut membuat seluruh maskapai penerbangan 

yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota ASEAN harus memiliki 

                                                           
163Ibid.,hlm.116-118 
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strategi khusus yang dapat menghasilkan suatu keunggulan kompetitif dan 

menciptakan ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain agar 

hal tersebut dapat memberikan dampak keunggulan bagi perusahaan maskapai 

penerbangan tersebut dalam menghadapi persaingan yang tengah terjadi, dalam 

hal ini adalah pada kebijakan mengenai ASEAN Open Sky.  

 Selain memiliki strategi yang berfokus pada keseluruhan kegiatan 

operasional manajerial perusahaan yang sengaja di persiapkan untuk menghadapi 

tantangan yang akan terjadi pada ASEAN Open Sky Policy, Garuda Indonesia 

juga memiliki strategi pendukung yang dapat digunakan untuk menghadapi 

tantangan dalam kebijakan tersebut yang tidak dimiliki oleh perusahaan maskapai 

penerbangan lain. “Garuda Indonesia Experience” merupakan strategi khas yang 

dimiliki oleh Garuda Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 2009. 

 Adanya kebijakan mengenai liberalisasi jasa angkutan udara secara penuh 

yang terkandung dalam Asean Open Sky, membuat arus kepadatan lalu lintas dan 

jumlah penumpang semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut merupakan 

peluang bagi maskapai penerbangan nasional Indonesia, terutama Garuda 

Indonesia untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui maskapai 

penerbangannya dengan menggunakan strategi “Garuda Indonesia Experience”. 

Dalam konsep strategi tersebut Garuda Indonesia akan memberikan pelayanan 

kepada penumpang dengan menggunakan keramahan Indonesia sebagai fasilitas 

yang tidak ditemukan pada maskapai penerbangan lain. Sehingga para penumpang 

Garuda Indonesia akan mendapatkan pengalaman terbang bersama Garuda 

Indonesia dengan nuansa nusantara Indonesia yang kental. Dengan begitu maka 

Garuda Indonesia akan lebih mudah menarik minat wisatawan untuk terbang ke 
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Indonesia. Dan memberi nilai tambah keunggulan bersaing bagi negara maupun 

Garuda Indonesia pada persaingan yang ada dalam kebijakan Asean Open Sky.   

 

Gambar 3.5 

Garuda Indonesia Experience164 

 

 Strategi ini mengusung konsep layanan yang mengandalkan 

keramahtamahan Indonesia. Konsep keramahtamahan Indonesia ini kemudian 

diterjemahkan kedalam ikon-ikon yang mengandalkan panca indera manusia, 

yaitu; Sight yang merupakan penggunaan bahan ornamen khas Indonesia untuk 

interior pesawat Garuda Indonesia yang memadukan warna-warna alami dan 

motif tradisional yang indah dipandang mata. Seragam baru awak kabin wanita 

adalah kebaya yang dimodifikasi dengan motif batik bernama Lereng Indonesia 

dan terdiri dari tiga warna, yaitu hijau tosca yang bernuansa tropis dan 

                                                           
164 Annual Report Garuda Indonesia 2011 dalam https://cdn.indonesia-
investments.com/bedrijfsprofiel/211/garuda-report-2011.pdf diakses pada (14/05/2018 15:27 
WIB) 
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menyenangkan; jingga yang memiliki kesan hangat, ramah serta penuh energi; 

dan biru yang memancarkan kesan handal, terpercaya, abadi dan menyenangkan. 

Taste menyuguhkan kekayaan cita rasa Indonesia dalam makanan dan 

minuman yang disediakan kepada penumpang, Scent yaitu merupakan Garuda 

Indonesia aromatic yang merupakan wewangian resmi Garuda Indonesia terbuat 

dari cengkeh dan rempah-rempah asli Indonesia sebagai wewangian didalam 

pesawat, lounge, dan seluruh kantor penjualan tiket Garuda Indonesia, hal ini 

dilakukan agar mampu memberikan kesan pengalaman yang khas Indonesia 

kepada penumpang Garuda indonesia selama terbang menggunakan Garuda 

Indonesia.  

Touch merupakan keramahan yang ditujukan disetiap layananan insan 

Garuda Indonesia yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Layanan tersebut 

dilakukan dengan profesional, handal, kompeten dan helpful. Garuda Indonesia 

memberikan berbagai pelayanan dengan kualitas yang sangat baik sebelum sesaat 

dan sesudah penerbangan. Mulai dari saat reservasi penerbangan hingga tiba 

dibandara tujuan, para penumpang akan dimanjakan oleh pelayanan yang tulus 

dan bersahabat yang menjadi ciri keramahan Indonesia, dngan diwakili oleh 

‘salam Garuda Indonesia’ dari para awak kabin. 

 Sound para penumpang Garuda Indonesia dapat menikmati kecanggihan 

perangkat hiburan di dalam pesawat, yang tersedia di penerbangan Bussines Class 

maupun Economi Class. Perangkat mutakhir Audio and Video on Demand 

(AVOD) menawrkan berbagai pilihan untuk menikmati film, siaran televisi, video 

game, serta musik, termasuk musik tradisional dan kontemporer Indonesia. Dalam 
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konsep pelayanan ini Garuda Indonesia juga bekerja sama dengan komposer 

Indonesia Addie MS untuk membuat aransemen musik tradisional Indonesia 

untuk di perdengarkan di dalam pesawat, lounge, dan kantor penjualan tiket 

pesawat Garuda Indonesia.165 

Disamping melibatkan pancaindra, konsep Garuda Indonesia Experience 

juga memiliki nilai-nilai dasar sebagai berikut: tepat waktu dan aman (tentang 

produk), cepat dan tepat (tentang proses), bersih dan nyaman (tentang bangunan), 

serta andal, profesional, kompeten dan siap membantu (tentang staff) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165 Garuda Indonesia Experience dalam https://www.garuda-indonesia.com/id/id/garuda-
indonesia-experience/service-concept/index.page diakses pada (14/05/2018 15:25 WIB) 
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Keseluruhan uraian yang terkadung dalam bab ini, menggambarkan 

bagaimana strategi keunggulan kompetitif yang digunakan oleh Garuda Indonesia 

sebagai maskapai penerbangan flag carrier nasional Indonesia dalam menghadapi 

peluang dan tantangan yang akan terjadi dalam kebijakan Asean Open Sky di 

tahun 2015. Dengan diawali pembahasan mengenai bagaimana kondisi industri 

maskapai penerbangan Indonesia pasca di implementasikan kebijakan mengenai 

Open Sky di kawasan ASEAN, kondisi ini dilihat baik dalam sisi regulasi 

pemerintah Indonesia dalam mengontrol penerbangan di Indonesia, kemudian 

melihat bagaimana kondisi pada kesiapan infrastruktur bandara di Indonesia yang 

terbagi menjadi dua, yaitu infrastruktur di darat (ground handling) dan 

infrastruktur di udara (Air Traffic), serta melihat bagaimana kesiapan sumber daya 

manusia yang berkaitan dengan tenaga kerja terhadap pengolahan kegiatan 

operasional pada industri maskapai penerbangan di Indonesia. Hal tersebut perlu 

penulis bahas dalam sub bab ini dengan tujuan untuk mempermudah penulis 

menemukan strategi apa saja yang tepat untuk digunakan oleh masing-masing 

maskapai penerbangan nasional dalam hal ini Garuda Indonesia dan Lion Air 

sebagai bentuk representatif dari banyaknya perusahaan maskapai penerbangan di 

Indonesia dalam menghadapi kebijakan Open Sky yang tengah terjadi saat ini di 

kawasan regional ASEAN. Strategi yang digunakan oleh masing-masing 

maskapai penerbangan nasional Indonesia ini juga merupakan bentuk dari 

dukungan yang diberikan oleh maskapai penerbangan nasional dalam negeri 

untuk dapat membantu industri penerbangan Indonesia tetap dapat bersaing 

dengan industri maskapai penerbangan pada negara-negara anggota ASEAN yang 

lain. 




