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Maskapai Merugi di Tengah Arus Pertumbuhan Penumpang 

Konsistensi Pertumbuhan Penumpang Pesawat 

International Air Transport Association (IATA) mencatat lalu lintas penumpang pesawat udara secara 

global pada 2017 mengalami pertumbuhan 7,6% dibandingkan realisasi pada tahun 2016. Pencapaian 

tersebut di atas rata-rata pertumbuhan tahunan penumpang pesawat udara selama 10 tahun terakhir 

yang sebesar 5,5%. Selain itu, industri penerbangan global pada tahun lalu mencatatkan pertumbuhan 

kapasitas 6,3% dengan pencapaian load factor atau tingkat keterisian 81,4%. 

Untuk lalu lintas penumpang internasional secara global pada 2017 mengalami pertumbuhan 7,9% 

dibandingkan tahun 2016, kapasitas naik 6,4%, dan load factor merangkak naik 1,1 poin persentase 

menjadi 80,6%. Hampir seluruh wilayah membukukan pertumbuhan penerbangan internasional, 

terutama untuk kawasan Asia Pasifik. 

Sementara itu, IATA menghitung lalu lintas penumpang domestik di dunia naik 7% pada tahun lalu. 

Semua pasar menunjukkan pertumbuhan tahunan, termasuk India, Cina, dan Rusia. Kapasitas 

meningkat 6,2% dan load factor  menjadi 83% atau naik 0,7 poin persentase dibandingkan dengan 

2016. 

Di Indonesia, Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara menghimpun data jumlah total 

penumpang angkutan udara yang dilayani maskapai nasional pada 2017 mencapai 109 juta 

penumpang. Jumlah ini meningkat 9,6% dibandingkan tahun 2016 di mana jumlah penumpangnya 99,7 

juta penumpang.  

Untuk jumlah penumpang domestik, pada tahun 2017 lalu berjumlah 96,8 juta penumpang, meningkat 

8,4% dibanding tahun 2016 yang berjumlah 89,3 juta penumpang. Pangsa pasar domestik masih 

dikuasai maskapai Lion Air di posisi pertama dengan persentase 34% dan Garuda Indonesia di posisi 

kedua dengan persentase 20%. Setelah itu secara berurutan diduduki Citilink Indonesia, Batik Air, 

Sriwijaya Air, Wings Air, NAM Air, Indonesia Air Asia, Indonesia AirAsia Extra, dan Trigana Air Service. 

Sedangkan, penumpang internasional tahun 2017 berjumlah 12,4 juta penumpang, meningkat 20,4% 

dibanding tahun 2016 yang berjumlah 10,3 juta penumpang. Pangsa pasar internasional ini masih 

didominasi oleh Garuda Indonesia dengan persentase 39% dan Indonesia AirAsia sebesar 26%. 

Kemudian secara berurutan diduduki oleh Lion Air, Indonesia AirAsia Extra, Batik Air, Sriwijaya Air, 

Citilink, Travel Express, dan NAM Air.  

Pada bagian kargo udara, tahun lalu tercatat realisasinya sebesar 729.194 ton atau meningkat 1,8% 

ketimbang tahun 2016 yang sebesar 715.936 ton.  
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Selain produksi maskapai nasional, Direktorat Angkutan Udara juga mencatat produksi maskapai 

internasional yang melakukan penerbangan ke Indonesia selama tahun 2017. Jumlah penumpang yang 

diangkut maskapai asing tersebut berjumlah 19 juta penumpang. 

Dengan meningkatnya produksi sektor transportasi udara di Indonesia menandakan transportasi 

penduduk serta arus barang dan jasa juga semakin lancar. Hal tersebut mempunyai kontribusi positif 

terhadap pertumbuhan perekonomian nasional serta pariwisata karena bertambah banyaknya 

wisatawan asing yang datang ke Indonesia. 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi 

Indonesia selama tahun 2017 mencapai 5,07%. Angka ini merupakan angka pertumbuhan ekonomi 

tertinggi sejak tahun 2014 silam. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 sebesar 5,01%, 

tahun 2015 sebesar 4,88%, dan tahun 2016 sebesar 5,03%. 

Kepala BPS Suhariyanto menyebut angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 tersebut lebih 

rendah dari target yang dipasang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni 5,2%. 

"Memang masih di bawah target 5,2%, tapi angka ini cukup bagus. Kita tentunya berharap berikutnya 

pertumbuhan ekonomi kita makin meningkat, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar 

Suhariyanto.  

 

 Untuk diketahui, pertumbuhan jumlah penumpang pesawat sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nilai pertumbuhan jumlah penumpang pesawat biasanya dua 

hingga tiga kali lipat di atas pertumbuhan ekonomi nasional.   

Sementara itu, dari sisi keuangan operator penerbangan, IATA menyebutkan rata-rata margin laba 

sebelum pajak dari maskapai-maskapai di dunia sebesar 8,7% pada kuartal IV-2017. Operator 

penerbangan di kawasan Amerika Utara dan Asia Pasifik memimpin perolehan margin dengan rata-rata 

10,6% dan 10,3%, lalu diikuti maskapai-maskapai Eropa dengan raihan margin rata-rata 8,8% pada 

kuartal-IV 2017. Di waktu yang sama, keuntungan industri maskapai setelah pajak secara global 
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meningkat dengan sangat meyakinkan menjadi US$ 9,2 miliar. Angka tersebut utamanya didorong 

oleh perbaikan kinerja maskapai-maskapai di kawasan Amerika Utara.

Namun, di tengah pertumbuhan lalu lintas penumpang dan kinerja keuangan rata-rata maskapai dunia 

yang positif, sejumlah operator penerbangan di Indonesia tercatat mengalami kerugian. 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membukukan pendapatan usaha sebesar US$ 4,17 miliar dan beban 

usaha senilai US$ 4,25 pada 2017. Tercatat rugi bersih yang ditanggung maskapai pelat merah ini pada 

tahun lalu berjumlah US$ 158 juta. Apabila dilihat dari jumlah penumpang yang dilayani, terdapat 36,2 

juta penumpang Garuda Indonesia Group pada tahun lalu. Angka tersebut terbagi atas penumpang 

Garuda Indonesia sebanyak 24 juta penumpang dan anak perusahaannya Citilink Indonesia sebesar 

12,2 juta penumpang. Total volume penumpang pada tahun lalu itu tumbuh sekitar 3,5% ketimbang 

realisasi pada tahun 2016 dengan jumlah penumpang sekitar 35 juta penumpang. 

Melalui lini usaha kargo udara, Garuda Indonesia mengangkut 446.800 ton angkutan kargo, meningkat 

sebesar 7,4% dibandingkan tahun 2016 dengan pendapatan kargo Garuda Indonesia yang meningkat 

sebesar 8,2% menjadi US$ 237 juta pada tahun 2017. 

Garuda Indonesia juga mencatatkan tingkat keterisian penumpang (seat load factor) sebesar 74,7% 

dengan tingkat ketepatan waktu (on time performance/OTP) sebesar 86,4%. Garuda Indonesia 

membukukan peningkatan utilisasi pesawat hingga mencapai 9 jam 36 menit meningkat dibandingkan 

tahun 2016 sebesar 8 jam 58 menit. Sejalan dengan peningkatan utilisasi pesawat, kapasitas produksi 

perusahaan (availability seat kilometres/ASK) juga meningkat sebesar 5,6% menjadi 67 miliar 

dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 58,7 miliar seat kilometer. 

Garuda Indonesia Group mengoperasikan total 202 pesawat, dengan rata-rata usia pesawat 5 tahun. 

Perinciannya adalah Garuda Indonesia mengoperasikan sebanyak 144 pesawat dan Citilink 

mengoperasikan sebanyak 58 armada pesawat. 

Sementara itu, tiga maskapai nasional di bawah naungan Lion Air Group, yakni Lion Air, Batik Air, dan 

Wings Air mencatatkan jumlah penumpang sebanyak 50,8 juta orang sepanjang tahun lalu. Angka 

tersebut tumbuh 13,6% dibandingkan realisasi jumlah penumpang pada 2016 sebanyak 44,7 juta orang. 

Perincian jumlah penumpang per operator adalah Lion Air 34,89 juta penumpang, Batik Air 10,19 juta 

penumpang, dan Wings Air 5,76 juta penumpang. Akan tetapi, Presiden Direktur Lion Air Group Edward 

Sirait sempat mengungkapkan, ketiga maskapai Lion Air Group masih mengalami kerugian pada tahun 

lalu. Saat ini, Lion Air diperkuat 118 armada, Wings Air 58 pesawat, dan Batik Air 54 armada.  

Di sisi lain, PT AirAsia Indonesia Tbk mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp 3,82 triliun pada 2017. 

Jumlah tersebut relatif stagnan dari tahun sebelumnya dengan pencapaian sebesar Rp3,89 triliun. 

Meskipun pendapatan turun tipis, dari sisi laba sebelum pajak tercatat senilai Rp 300,29 miliar 

sepanjang tahun 2017. Jumlah ini naik signifikan sebesar 224,65% dibandingkan tahun sebelumnya 

yang mencapai Rp 92,49 miliar. Namun, AirAsia indonesia mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp 

512,96 miliar. 
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Oleh karena itulah, pada bagian pembahasan akan ditelusuri hal-hal apa saja yang menjadi penyebab 

sejumlah maskapai penerbangan nasional mengalami kerugian di tengah kondisi pertumbuhan 

penumpang sebesar 9,6% pada tahun lalu. 

Kompetisi dan Beban Operasional 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Garuda Indonesia membukukan pendapatan operasi 

sebesar US$ 4,17 miliar sepanjang tahun 2017. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sekitar 8% 

dibandingkan realisasi pendapatan usaha perseroan pada tahun 2016 yang sebesar US$ 3,86 miliar. 

Secara terperinci, kontribusi pendapatan penerbangan berjadwal pada 2017 mencapai US$ 3,4 miliar, 

pendapatan penerbangan tidak berjadwal sebesar US$ 301 juta, dan pendapatan lain-lain senilai US$ 

473 juta. Sementara itu, pendapatan penerbangan berjadwal pada tahun 2016 tercatat senilai US$ 3,27 

miliar, penerbangan tidak berjadwal berjumlah US$ 192 juta, dan pendapatan lain-lain sebesar US$ 192 

juta. 

 

Pertumbuhan pendapatan operasional pada tahun 2017 ditopang oleh pertumbuhan pendapatan 

operasional pada lini layanan penerbangan tidak berjadwal yang meningkat sebesar 56,9%. Selain itu 

sektor pendapatan lainnya meningkat sebesar 20,9%.  

Pendapatan dari sektor penerbangan berjadwal Garuda Indonesia Group pada tahun 2017 terhitung 

hanya tumbuh 3,9% atau nyaris setara dengan pertumbuhan jumlah penumpang operator 

penerbangan tersebut pada tahun lalu sebesar 3,5%. Pertumbuhan penumpang yang di bawah 

pertumbuhan penumpang secara nasional itu dipicu oleh volume penumpang dari maskapai induk 

Garuda Indonesia sendiri yang hanya tumbuh 0,4%, yakni dari 23,9 juta penumpang pada 2016 menjadi 

24 juta penumpang pada 2017. Sedangkan anak usaha Citilink Indonesia mencatatkan pertumbuhan 

jumlah penumpang sebanyak 9%, yakni dari 11,1 juta penumpang pada 2016 menjadi 12,2 juta 

penumpang pada tahun lalu. 

82% 

7% 

11% 

Porsi Sumber Pendapatan Garuda Indonesia Tahun 2017  

Pendapatan Penerbangan Berjadwal

Pendapatan Penerbangan Tidak
berjadwal

Pendapatan lain-lain



5 
 

Jumlah penumpang yang hampir stagnan dari Garuda Indonesia tersebut diperkirakan karena maskapai 

ini kalah bersaing dalam hal tarif. Sebagaimana diketahui, Garuda Indonesia adalah maskapai full 

service yang tidak bisa secara leluasa menurunkan tarifnya karena harus tetap menjaga level of service 

yang tentu berdampak pada penambahan biaya. Hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi pada 

maskapai-maskapai dengan layanan berbiaya murah atau low cost carrier (LCC). Mereka bisa saja 

menerapkan tarif batas bawah kepada penumpangnya saat low season tanpa menganggu level 

pelayanan terhadap konsumennya tersebut.  

Keinginan masyarakat untuk membeli tiket pesawat yang lebih tinggi dengan pelayanan yang lebih 

baik, terutama pada rute-rute domestik, pun akhirnya menurun dan lebih memilih untuk membeli tiket 

penerbangan yang lebih murah. Seorang sumber menyebutkan bahwa tiket penerbangan cenderung 

menurun 8-10% setiap tahunnya.  

Selain itu, Garuda Indonesia juga terdampak peristiwa erupsi Gunung Agung di Bali pada akhir tahun 

lalu yang mengakibatkan sejumlah penerbangan maskapai ini dibatalkan. Hal tersebut mengurangi 

potensi penambahan penumpang dan pendapatan yang bisa diraih oleh perusahaan.   

Di sisi lain, beban usaha Garuda pada tahun 2017 mencapai US$ 4,23 miliar atau mengalami 

peningkatan sekitar 11,6% dibandingkan tahun 2016 yang senilai US$ 3,79 miliar. Sedangkan, rugi 

sebelum pajak yang ditanggung perusahaan sebesar US$ 158 juta dan rugi bersih tahun berjalan senilai 

US$ 213 juta. Pada tahun 2016, Garuda mencetak laba sebelum pajak US$ 17,7 juta dan laba bersih 

senilai US$ 9,3 juta. 

Dalam laporan keuangan Garuda tahun lalu disebutkan bahwa total beban operasional penerbangan 

senilai US$ 2,47 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 13% ketimbang realisasi beban 

operasional pada tahun 2016 yang berjumlah US$ 2,18 miliar. Porsi bahan bakar tercatat yang terbesar 

dari total beban operasional Garuda pada 2017, yakni mencapai US$ 1,15 miliar. Angka tersebut 

melonjak sekitar 24,4% dibandingkan beban bahan bakar pada 2016 dengan nilai US$ 924 juta.  

Beban bahan bakar yang melonjak ini salah satunya dikarenakan harga avtur yang terpantau 

mengalami tren penaikan sejak Juli 2017. Selain itu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Garuda 

Indonesia meningkatkan kapasitas produksi atau ASK sebesar 5,6% sepanjang tahun lalu. Namun, 

peningkatan kapasitas ini belum teroptimalkan dengan baik lantaran angka revenue passenger 

kilometres (RPK) yang diperkirakan belum tumbuh signifikan. Sebagaimana diketahui, load factor 

Garuda pada tahun lalu sebesar 74,7%.  

Selanjutnya, biaya sewa dan carter pesawat dari Garuda Indonesia pada tahun lalu sebanyak US$ 1,06 

miliar atau naik tipis dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya, yakni senilai US$ 1,01 miliar. 

Peningkatan kapasitas juga berdampak pada bertambahnya biaya pemeliharaan dan perbaikan 

armada. Di mana pada tahun lalu nilainya US$ 150 juta atau naik sekitar 11% dibandingkan tahun 2016 

yang berjumlah US$ 134 juta. Sedangkan, biaya suku cadang pesawat tercatat US$ 112 juta pada 2017 

dan pada 2016 nilainya sebanyak US$ 100 juta. 
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Beban pelayanan pesawat dan penerbangan terbukukan sebesar US$ 240 juta atau membengkak 16% 

ketimbang realisasi pada 2016 senilai US$ 205,5 juta. Jasa groundhandling yang ditanggung Garuda 

sebanyak US$ 102 juta, lebih besar 20% dibandingkan tahun 2016 dengan catatan US$ 85 juta. Adapun 

total beban bandara tersebut pada tahun lalu senilai US$ 382 juta, naik 14% ketimbang total beban 

bandara pada tahun sebelumnya sebesar US$ 334 juta. 

Selain itu di 2017, Garuda Indonesia juga harus mengeluarkan biaya extraordinary yang terdiri dari 

pembayaran pengampunan pajak (tax amnesty) dan denda legal di pengadilan Australia yang totalnya 

mencapai US$ 145,8 juta. Meski begitu, pengeluaran tersebut dianggap sebagai kebijakan manajemen 

dalam menyehatkan kondisi finansial perusahaan secara jangka panjang. Sedangkan partisipasi pada 

program tax amnesty merupakan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan pajak 

yang tertunda sampai dengan 2015 lalu. 

Meski demikian, dalam rangka memperkuat kinerja keuangan dan operasional perusahaan secara 

berkelanjutan, Garuda Indonesia bersama jajaran anak perusahaan di awal tahun 2018 mencanangkan 

strategi bisnis jangka panjang bertajuk Garuda Indonesia Group (Sky Beyond 3.5) —yang akan menjadi 

value-driven aviation group dengan pencapaian target valuation group sebesar US$ 3,5 miliar pada 

2020. Selain itu, Garuda Indonesia Group melalui Sky Beyond 3.5 di tahun 2020 turut menargetkan 

profit perusahaan yang diestimasikan mencapai US$ 170 juta dengan jumlah penumpang mencapai 45 

juta orang serta turut memperkuat capaian tingkat ketepatan waktu hingga 92% dengan standarisasi 

layanan bintang lima. 

Memasuki tahun 2018 yang disambut dengan iklim industri penerbangan yang semakin penuh 

tantangan, Garuda menargetkan pertumbuhan kapasitas penumpang hingga mencapai 9-10%. 

Pencapaian tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Garuda, terutama melihat proyeksi 

nilai tukar mata uang asing dan harga bahan bakar pesawat uang masih fluktuatif. 

Sementara itu, seperti yang sempat disinggung pada bagian sebelumnya, PT AirAsia Indonesia Tbk 

mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp 3,82 triliun pada tahun lalu atau relatif stagnan dari tahun 

sebelumnya sebesar Rp3,89 triliun. Dalam keterangan resmi AirAsia Indonesia dijelaskan, kinerja 

sepanjang tahun lalu dipengaruhi oleh aktivitas Gunung Agung di Bali.  

Meski demikian, perseroan juga mencatatkan peningkatan efisiensi operasional yang ditunjukkan 

dengan penurunan beban usaha sebesar 7,14%, yakni dari Rp 3,7 triliun di tahun sebelumnya menjadi 

Rp 3,43 triliun pada periode 2017. Adapun rugi tahun berjalan yang tercatat sebesar Rp 512,96 miliar 

dipengaruhi oleh beban pajak penghasilan, yang sebagian besar berupa beban pajak non-tunai hasil 

dari penghapusan aktiva pajak tangguhan perseroan.  

Tahun 2018, AirAsia Indonesia memfokuskan diri pada pelayanan pelanggan. Dengan dukungan dari 

pemangku kepentingan terkait serta memaksimalkan keunggulan berupa luasnya jaringan rute grup, 

manajemen AirAsia Indonesia optimistis dapat membawa maskapai tersebut terbang lebih tinggi dan 

senantiasa menjadi operator penerbangan hemat biaya pilihan masyarakat. 
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Pada bagian lain, kendati tidak mengungkapkan secara gamblang, manajemen Lion Air Group 

menyebutkan tiga maskapai nasional yang berada di bawah naungannya mengalami kerugian pada 

tahun 2017. Menurut manajemen, hal tersebut disebabkan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar 

Amerika Serikat (AS) dan harga avtur yang cenderung naik pada tahun. Selain itu, pertumbuhan 

kapasitas juga masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penumpang. Hal ini ditunjukan oleh 

angka load factor tahun lalu yang menurun dibandingkan 2016. Lebih jauh, manajemen Lion Air Group 

menilai, pertumbuhan penumpang yang di bawah pertumbuhan kapasitas dikarenakan daya beli 

masyarakat yang menurun.  

Lion Air Group menyebutkan tren kerugian sebenarnya sudah terjadi semenjak 2016 tapi kondisinya 

bertambah buruk pada 2017 lantaran suplai disediakan lebih besar. "Ini bukan hanya masalah 

mismanagement tapi semua merugi, yang berbeda itu besarannya saja," jelas Presiden Direktur Lion 

Air Group Edward Sirait. 

Lion Air Group melihat kondisi industri penerbangan pada tahun 2018 bisa sedikit lebih baik 

dibandingkan 2017. Penilaian tersebut berdasarkan pertimbangan tahun 2018 merupakan tahun politik 

sehingga belanja masyarakat ditaksir bisa lebih baik.  

Pada 2018, Lion Air Group berencana mendatangkan 36 pesawat baru secara bertahap. 20 armada di 

antaranya merupakan ATR 72-600 yang bakal dialokasikan untuk memperkuat ekspansi Wings Air. 

Selain itu, pesawat-pesawat yang akan diterima Lion Air Group adalah Boeing 737-800, Boeing 737-900, 

Boeing 737 Max 9, dan Airbus A320 CEO. Saat ini, Lion Air Group mengoperasikan 300 pesawat 

berbagai jenis. 

Di sisi lain, dua pengelola bandara berstatus BUMN, yakni PT Angkasa Pura (AP) I dan II terus 

mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba setiap tahunnya. Sepanjang tahun lalu, AP I 

membukukan pendapatan senilai Rp 7,1 triliun atau meningkat 17% dibandingkan pendapatan tahun 

2016 yang senilai Rp 6,1 triliun. Sedangkan, laba bersih perusahaan tumbuh mencapai 39% dari Rp 1,1 

triliun pada 2016 menjadi Rp 1,6 triliun pada tahun lalu. 

Apabila diperinci, dari total pendapatan operasional AP I pada tahun lalu, Rp 4,2 triliun disumbangkan 

bisnis aeronautika yang meliputi pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat 

udara (PJP4U), pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U), layanan aviobridge, konter check-

in, dan layanan sistem penanganan bagasi. Sisanya, Rp 2,9 triliun berasal dari bisnis non-aeronautika 

yang meliputi sewa ruang, konsesi, reklame, parkir, peron, lounge, kegiatan promosi, dan lain-lain.  

Pendapatan aeronautika AP I mengalami pertumbuhan sekitar 16% dibandingkan realisasi pendapatan 

aeronautika pada 2016 senilai Rp 3,61 triliun. Namun pertumbuhan pendapatan aeronautika itu lebih 

besar dibandingkan pertumbuhan trafik pesawat dan penumpang sepanjang 2017. AP I mencatatkan 

peningkatan trafik pesawat sebesar 3,5% dari 764.531 peakan pada 2016 menjadi 791.496 pergerakan 

pesawat pada 2017. Sedangkan lalu lintas penumpang tumbuh 6% dari 84,7 juta orang pada 2016 

menjadi 89,7 orang pada 2017. Pertumbuhan aeronautika yang lebih cepat dibandingkan lalu lintas 
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pesawat dan penumpang mengindikasikan tarif pelayanan kebandarudaraan di bandara-bandara AP I 

meningkat. 

Sementara itu, AP II meraih pendapatan sebesar Rp 8,24 triliun atau melonjak 24% dibandingkan 

dengan tahun 2016 yang senilai Rp 6,65 triliun. Pendapatan tersebut diperoleh dari bisnis aeronautika 

Rp 5,01 triliun yang meliputi tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara, biaya pendaratan 

pesawat, dan pemakaian garbarata. Sedangkan, bisnis non-aeronautika mengkontribusikan 

pendapatan sebesar Rp 3,23 triliun dengan cakupan usaha seperti konsesi, sewa ruang, reklame, bisnis 

kargo, dan sebagainya.  

Pada tahun 2016, pendapatan yang diperoleh dari bisnis aeronautika senilai Rp 4,03 triliun, artinya 

pendapatan aeronautika AP II pada tahun 2017 tumbuh hingga 24,3%. Sedangkan pertumbuhan trafik 

pesawat pada 2017 tercatat sekita 13%, yakni dari 723.799 pergerakan menjadi 821.188 pergerakan 

pesawat. Adapun lalu lintas penumpang tumbuh 10% dari 95 juta penumpang pada 2016 menjadi 105 

juta penumpang yang dilayani AP II sepanjang tahun 2017. Pertumbuhan pendapatan aeronautika yang 

lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lalu lintas pesawat dan penumpang tersebut juga 

mengindikasikan adanya peningkatan dari sisi jasa bandara-bandara AP II. 

Untuk diketahui, beban usaha terkait bandara udara yang digelontorkan Garuda Indonesia kepada AP II 

pada tahun lalu mencapai US$ 28,8 juta, meningkat sekitar 24% dibandingkan pada tahun sebelumnya 

yang berjumlah US$ 22,7 juta.  

 

Sebenarnya, berkaca pada luar negeri, industri penerbangan di sana juga sudah tidak asing dengan 

kerugian. American Airlines (AAL), United Airlines (UAL), dan Delta Air Lines (DAL) sudah sempat 

mengajukan kebangkrutan, tetapi dua di antaranya pulih melalui merger dengan maskapai lain. Namun 

daftar maskapai yang tidak seberuntung itu bisa lebih panjang. Di sisi lain, maskapai mempunyai 

kontribusi untuk menghubungkan antartempat di dunia dengan waktu tempuh yang cepat.  

Sebuah industri yang telah dikenal tidak menguntungkan selama beberapa dekade, akhirnya akan 

dipaksa oleh pelaku pasar untuk menjalani konsolidasi dan rasionalisasi dalam upaya untuk 
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menemukan cara yang lebih baik untuk melakukan bisnis. Tetapi tidak demikian bagi industri 

penerbangan, karena maskapai harus tetap terbang guna menandakan dia masih beroperasi. Banyak 

maskapai yang tidak menguntungkan terus bertahan dalam bisnis meskipun mengalami kerugian besar 

selama bertahun-tahun. Hal karena berbagai pemangku kepentingan tidak dapat membiarkan 

maskapai tutup. Menutup maskapai besar yang tidak menguntungkan akan menyebabkan hilangnya 

ribuan pekerjaan, ketidaknyamanan bagi ratusan ribu turis, dan jutaan kerugian bagi kreditor maskapai 

penerbangan. Belum lagi kehilangan kebanggaan nasional jika maskapai yang dimaksud adalah 

maskapai nasional. Menutup maskapai yang mengalami kesulitan adalah keputusan politis yang tidak 

mudah. Tetapi, maskapai yang merugi juga terpaksa memasang tarif yang menarik agar kelebihan 

kapasitas dapat terisi. Hal tersebut berlaku juga bagi maskapai besar. 

Selain itu, maskapai penerbangan harus terus membayar sewa pesawat dan sebagainya terlepas dari 

kondisi bisnisnya. Namun memang pesawat jet besar komersial mempunyai masa usia 25-30 tahun. 

Maskapai penerbangan juga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk menjalankan 

operasi yang rumit, membuat biaya penggajian menjadi salah satu komponen lain dari biaya yang 

relatif tetap yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Adapula fluktuasi harga minyak yang merupakan 

tantangan lain yang harus dihadapi oleh maskapai penerbangan. Lebih lanjut, bisnis penerbangan juga 

sangat rentan terhadap situasi politik, keamanan, hingga bencana alam. Apabila hal tersebut terjadi 

maka dipastikan akan berdampak besar terhadap bisnis maskapai penerbangan. 

 Penyesuaian Tarif 

Peningkatan biaya kebandarudaraan menjadi salah satu penyebab membengkaknya biaya operasional 

maskapai setiap tahunnya. Apabila dihitung, porsi biaya kebandarudaraan bisa mencapai 15-17% dari 

total biaya operasional maskapai. Karena itu, operator bandara diharapkan menyesuaikan tarif jasa 

yang dikenakan kepada maskapai, hal ini mengingat pula laba bersih pengelola bandara BUMN terus 

meningkat setiap tahunnya.   

Ignasius Jonan saat menjabat sebagai menteri perhubungan mengimbau operator bandara untuk 

membatasi laba bersih ditambah penyusutan dan amortisasi tidak lebih dari 15% dari total pendapatan 

per tahun. Hal itu guna menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa 

bandara. 

“Kalau lebih, bisa pelayanannya tidak ditingkatkan, atau gaji pegawainya tidak dinaikkan, tetapi 

direksinya saja,” kata Jonan kala itu. 

Dia mengatakan, pembatasan laba itu tetap dapat membuat untung operator bandara dan dapat 

meningkatkan pelayanan baik kepada operator penerbangan maupun para penumpang pengguna jasa 

bandara. Kendati demikian, pembatasan laba operator bandara tersebut belum ada tindak lanjutnya 

hingga sekarang.  
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Selain itu, persaingan maskapai yang ketat membuat rata-rata harga tiket pesawat cenderung 

menurun 8-10% setiap tahunnya pada suatu rute penerbangan. Hal ini tentu berakibat menurunnya 

pendapatan maskapai meskipun jumlah penumpang mengalami kenaikan. Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) harus melakukan penyesuaian terhadap tarif batas bawah penumpang pesawat kelas 

ekonomi.  

Pemerintah mengatur ketentuan tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Hal 

tersebut dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan badan usaha angkutan udara 

niaga berjadwal dari persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan itu juga berdasarkan fluktuasi harga 

avtur dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Penetapan tarif itu dicanangkan dalam penetapan tarif 

batas atas dan tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi. 

Ketentuan mengenai tarif angkutan udara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan. Kemudian, ditetapkan dalam regulasi turunan Peraturan Menteri Perhubungan 

(PM) Nomor 14 tahun 2016 tentang  Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas 

dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam 

Negeri. 

Regulator menyebutkan maskapai wajib menetapkan besaran tarif penumpang pelayanan kelas 

ekonomi. Tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif jarak tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri 

Perhubungan dan sesuai dengan layanan kelompok yang diberikan. Sedangkan, dalam menetapkan 

tarif batas bawah penumpang kelas ekonomi, paling rendah adalah 30% dari tarif batas atas sesuai 

dengan kelompok pelayanan yang diberikan, yang terdiri atas full service, medium service, dan no frills.  

Besaran tarif berdasarkan kelompok pelayanan rinciannya ialah: 

a. penerapan tarif 100% dari tarif maksimum atau tarif batas atas untuk badan usaha angkutan 

udara yang memberikan pelayanan dengan standar maksimum (full services);  

b. penerapan tarif setinggi tingginya 90% dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar 

menengah (medium services);dan  

c. penerapan tarif setinggi tingginya 85% dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar 

minimum (no frills). 

Meski demikian, tarif batas atas tidak bisa begitu saja diterapkan oleh operator penerbangan karena 

ketatnya kompetisi dan kemampuan masyarakat terutama pada periode-periode sepi. 

Regulasi menyatakan ketentuan tarif penumpang pesawat kelas ekonomi harus dievaluasi setiap satu 

tahun sekali oleh direktur jenderal perhubungan udara. Evaluasi juga bisa diterapkan bila terjadi 

perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha maskapai niaga. Dari 

sudut pandang tersebut, Kemenhub seharusnya sudah mulai melakukan evaluasi tarif guna menjaga 

keberlangsungan hidup maskapai-maskapai nasional. Apabila eksistensi maskapai terganggu tentu 

akan berdampak pada berkurangnya konektivitas antar wilayah yang juga dapat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. 
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Idealnya, Kemenhub harus menaikan tarif batas bawah menjadi 40% dari tarif batas atas sehingga 

operator penerbangan dapat menutup biaya produksi. Sebenarnya, Menteri Perhubungan Budi Karya 

Sumadi sempat menyampaikan adanya rencana penyesuaian tarif batas bawah dari 30% menjadi 40% 

dari tarif batas atas pada akhir tahun lalu.  

“Sebelumnya 30%. Kita ingin bahwasanya tarif batas bawah memberikan suatu yang baik untuk 

semuanya, untuk konsumen, jangan sesaat kita dapat Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu (per tiket) tapi 

keamanannya tidak tercover baik, keamanan nomor satu,” kata Budi Karya. 

Akan tetapi, sampai dengan laporan ini ditulis, Kemenhub belum juga melakukan penyesuaian tarif 

batas bawah penumpang pesawat. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso 

sempat menyatakan penyesuaian tarif batas bawah harus dihitung secara matang terkait dampaknya 

terhadap inflasi. Adapula wacana agar penyesuaian tarif batas bawah hanya dilakukan pada rute-rute 

sibuk. Namun hal tersebut pun tak kunjung terealisasi. 

Kemenhub seharusnya tidak perlu khawatir atas kemungkinan pengaruh penyesuaian tarif batas bawah 

terhadap laju inflasi karena dalam kurun 2015-2017 laju inflasi cenderung di sekitar angka 3%, berbeda 

jauh dengan laju inflasi pada 2013-2014 dengan laju menyentuh 8%. Adapun pada periode Januari-

Maret 2018 tercatat laju inflasi yang dikeluarkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 3,4%. 

Selain itu pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil menekan 

jumlah kemiskinan dari 28,17 juta orang pada Maret 2013 menjadi 26,58 juta orang pada September 

2017. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Selain penyesuaian tarif, sebenarnya pemerintah juga bisa mendorong kinerja maskapai dengan 

melakukan pembatasan frekuensi pada rute-rute padat atau rute-rute dengan tingkat load factor yang 

sudah menyentuh angka 70%. Pada rute-rute yang dimaksud, Kemenhub tidak usah lagi mengabulkan 

izin penambahan frekuensi sehingga kompetisi dapat tetap terjaga.  

Lebih lanjut, pemerintah harus terus meningkatkan infrastruktur bandara, terutama di bandara-

bandara sibuk, seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda Surabaya,  dan Bandara I Gusti 
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Ngurah Rai. Hal ini guna mengurangi holding pesawat di udara sebelum mendarat lantaran padatnya 

lalu lintas di landasan. Holding pesawat tersebut tentu bakal berdampak pada bertambahnya biaya 

operasional yang harus ditanggung oleh operator penerbangan. Selain itu, untuk membuat harga avtur 

lebih kompetitif, pemerintah diharapkan memberikan kesempatan kepada penyedia avtur di luar PT 

Pertamina untuk menyuplai avtur untuk pesawat di bandara-bandara nasional. Dengan penyuplai yang 

beragam dan harga avtur yang lebih kompetitif, maka operator penerbangan tentu leluasa memilih 

dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing. 
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