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Airport Security Bali Airport, Bagus!
Thank you for your help. I had a very good experience with 
the helpful staff at security this week. I had left a bag in the 
driver’s car when he dropped me at my villas. I did not have 
his number so could not get in touch with him. 
 
I went to the security and they checked the camera, found 
the photo of me and the driver and we talked to other drivers 
and everyone was very helpful. My driver had come back 

to my villa in Ubud from Denpasar to return the bag but went to the wrong door and could 
not find me.  The driver was found and came to security office to return the bag with all the 
contents complete.
 
I want to thank Airport Security Department Bali Airport: I Gusti Ketut Sugandhi, Idris, and I 
Nyoman Rus Sumara.
 
Sincerely,

Sandra Trevor  
Smart Alex Coach
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Angkasa Pura Airports “hadir” di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam program 
“BUMN Hadir untuk Negeri”. Dalam kesempatan ini, disalurkan bantuan berupa 
fasilitas laboratorium untuk 17 SMK, bedah 45 rumah milik para veteran, bantuan 
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SALAM REDAKSI

Pembaca yang terhormat,
Alhamdulillah, Angkasa Pura Magazine dapat kembali menyapa Anda, para pembaca setia. Di edisi kali ini 
kami sajikan liputan utama dari Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebetulan, Angkasa Pura Airports 
diberikan amanat untuk melaksanakan program mandatory Kementerian BUMN yang bertajuk program “BUMN 
Hadir untuk Negeri” di provinsi ini. Beragam kegiatan memeriahkan peringatan HUT ke-70 Kemerdekaan Republik 
Indonesia dihelat di area Bandara El Tari Kupang sebagai “pusat keramaian”. 

Selain itu, liputan dari Taman Nasional Komodo juga memperkaya edisi ini. Redaksi kami, Diani Sekaring Sejati, 
berkesempatan menikmati keindahan zaman purba di tempat yang termasuk ke dalam “The New 7 Wonders of 
Nature” ini.  Rubrik-rubrik khas lainnya juga tetap kami tampilkan, semoga saja dapat memenuhi kebutuhan 
informasi Anda seputar perusahaan yang kita cintai ini.

Akhir kata, kami masih mengharapkan kontribusi dari Anda semua, pembaca Angkasa Pura Magazine. Masukan 
dan saran tetap kami nantikan. Semoga kehadiran majalah ini memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat 
membaca! 

Arif Haryanto
Redaktur Pelaksana
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Wisata alam Indonesia membentang 
mulai dari Bunaken, Raja Ampat, 
Derawan, Wakatobi, Maratua, Banda 
Neira, hingga lama-kelamaan semakin 

banyak pulau lain yang bermunculan dan menantang 
untuk dikunjungi. Masih banyak obyek lain dengan 
keindahan taman lautnya yang menyimpan ratusan 
spesies binatang laut dan terumbu karang.

Mengapa wisata buatan terkadang lebih menarik 
dibandingkan wisata alam? Si pemilik wisata buatan 
ini membutuhkan investasi, misalnya dengan 
meminjam bank dan sebagainya. Sehingga dia 
butuh pengembalian investasi tersebut. Hal ini 
menjadikan driver-nya berbeda dengan wisata alam. 
Pemilik wisata buatan selalu menyiapkan pelayanan. 
Sementara wisata alam terkesan seadanya, kurang 
berpromosi, karena pemiliknya yang banyak pihak. 

Padahal, wisata alam ini punya keunikan tersendiri, 
yang tidak mungkin sama di satu tempat dengan 
tempat lain, serta tak dapat dipindahkan. Apa yang 
ada di Pulau Lembeh misalnya, pasti berbeda dengan 
apa yang ada di Wakatobi. Karangnya beda, ikannya 
pun beda. Sepintar-pintarnya manusia, tak akan ada 
yang bisa memindahkan wisata alam ini.

Wisata alam ini jumlahnya banyak sekali, dan seolah 
tiba-tiba ada saja yang baru muncul. Ini karena 
memang tempat itu baru saja dieksplor. Bisa jadi kita 
saat ini belum seperempatnya melihat pulau-pulau 
dengan  potensi wisata bahari yanga ada di Nusantara 
ini. Di Sulawesi Utara saja misalnya, mungkin 
baru segelintir orang yang pernah mengunjungi 
Mahangetang, gunung api bawah laut (underwater  
vulcano) dengan puncaknya yang berada sekitar 8 
meter di bawah permukaan laut. 

Wisata alam ini sifatnya bisa dibilang tidak butuh 
pemeliharaan, berbeda dengan wisata buatan yang 
selalu dijaga dan dipelihara. Hal ini menjadikan wisata 
alam sering rusak, kotor, dan tak terawat. Padahal jika 
wisata alam ini dijadikan peluang dan dipromosikan 

Manado, Pintu Gerbang Menikmati 
Kekayaan Wisata Sulawesi Utara

pasti akan menjadi daya tarik tersendiri. Bisa untuk 
snorkeling, diving, atau fishing. Matahari saja yang 
setiap hari terbit dan tenggelam tetap memiliki daya 
tarik yang bisa dijual. Ditambah lagi saat ini sedang 
tren cycling atau bersepeda, yang bisa dilakukan di 
pantai, di gunung, atau di jalan yang terjal. 

Manado merupakan pintu gerbang untuk menikmati 
beragam wisata alam seperti Bunaken, Pulau Lembeh, 
hingga Mahangetang tadi. Juga wisata kuliner dengan 
makanan-makanan terkenal pedasnya. Perlu adanya 
sumber daya manusia dan kesiapan mental sebagai 
enabler-nya. Juga perlu dibuat “pembungkusnya”, 
ceritanya. Bagaimana kita bisa menceritakan sejarah 
dan legenda tentang Tomohon atau Danau Tondano 
dengan ikan mujairnya, sehingga bisa lebih menarik 
rasa ingin tahu wisatawan.

Tantangan untuk hal ini adalah soal aksesibilitas dan 
akomodasi. Di Talaud misalnya, belum ada tempat 
untuk menginap bagi wisatawan. Selain itu juga soal 
tarif dan upaya promosi yang perlu ditingkatkan. 
Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian 
Pariwisata, sebenarnya sudah sangat aktif melakukan 
promosi di luar negeri, namun sayangnya terkadang 
yang mengisi promosi tersebut yang tidak ada. 
Hendaknya pemerintah daerah perlu memprioritaskan 
hal ini.

Bandara Sam Ratulangi sendiri siap untuk menyambut 
wisatawan yang datang ke Sulawesi Utara. Cukup 
banyak perbaikan yang telah dilakukan, baik di luar 
bandara, airside, hingga area parkir. Panjang landasan 
(runway) yang ada sudah cukup memadai. Ini 
dilakukan sebagai langkah proaktif dalam mendukung 
Provinsi Sulawesi Utara mengembangkan industri 
pariwisatanya. 

Salam SATU!

Sulistyo Wimbo S. Hardjito
President Director PT Angkasa Pura I (Persero)

“Matahari saja yang setiap hari terbit dan tenggelam tetap memiliki daya 
tarik yang bisa dijual .”

CATATAN CEO

@AP_Airports

angkasapura.airports

humas@angkasapura1.co.id

angkasapura1.co.id

Inilah saluran komunikasi kami, yang akan semakin mendekatkan dan 
mempererat relasi kami dengan Anda. 

Dapatkan informasi terkini dan teraktual seputar Angkasa Pura Airports di 
saluran-saluran ini. Kami berharap interaksi yang dekat, akrab, dan hangat 

dapat terjalin di sini.

SELAMAT DATANG DI 
ANGKASA PURA AIRPORTS
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SLEMAN - Tepat di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kemerdekaan 
Republik Indonesia, Terminal B Bandara Internasional 
Adisutjipto Yogyakarta, Sleman, resmi dioperasikan, Senin 
(17/08). 

Gedung terminal seluas 7.000 m2 dan berkapasitas hingga 
600 ribu penumpang per tahun tersebut dioperasikan untuk 
meningkatkan pelayanan terhadap penumpang di bandara 
kebanggaan masyarakat Yogyakarta, sembari menunggu 
realisasi pembangunan bandara baru di Kulonprogo.

“Kapasitas terminal Bandara Adisutjipto yang ada saat ini 
hanya mampu menampung 800 ribu penumpang, namun 
harus melayani 3,8 juta penumpang di tahun 2014. 
Sambil menunggu pembangunan bandara baru 
di Kulonprogo, Angkasa Pura Airports berinisiatif 
membangun Terminal B Bandara Adisutjipto ini,” ujar 
Operation Director Angkasa Pura Airports Yushan 
Sayuti.

Yushan berharap pelayanan di Bandara Adisutjipto 
bisa semakin baik lagi. “Meski kami menyadari bahwa 
hal ini belum tentu cukup, tetapi setidaknya kami 
bisa meningkatkan pelayanan kepada penumpang,” 
imbuhnya, usai menyambut kedatangan penumpang 
pesawat AirAsia rute Kuala Lumpur-Yogyakarta 
yang tiba pada pukul 11.00 WIB. Pesawat tersebut 
merupakan pesawat pertama yang mendarat di 
Terminal B Bandara Adisutjipto.

Sebagai informasi, terminal baru ini 
digunakan untuk keberangkatan dan 
kedatangan internasional maskapai 
AirAsia dan SilkAir, serta keberangkatan 
domestik bagi maskapai Sriwijaya Air, 
Nam Air, AirAsia, dan Express Air. “Hadirnya 
Terminal B ini setidaknya akan mampu 
mengurangi kepadatan penumpang di 
Terminal A hingga 40%,” ucap Yushan.

Akses ke Terminal B untuk sementara ini 
masih menggunakan jalur dalam. Nantinya, 
akan di bangun pedestrian (trotoar) dan 
eskalator datar untuk memudahkan 
penumpang. “Jaraknya sekitar 280 meter. 
Nantinya akan dibuatkan eskalator datar 
sepanjang 180 meter, sisanya penumpang 
dapat berjalan kaki,” kata Yushan. “Yang 
jelas, pembangunan Terminal B ini 

merupakan penambahan fasilitas ruang publik. Selain itu, 
sesuai pesan Menteri Perhubungan, ruang komersial di 
Bandara Adisutjipto juga akan dikurangi,” tambahnya.

General Manager Bandara Adisutjipto Yogyakarta Andi G 
Wirson menambahkan, Terminal B yang dibangun selama 1,5 
tahun dan menghabiskan anggaran Rp20 miliar ini dilengkapi 
fasilitas pendukung sebagaimana yang ada di Terminal A. 
“Misalnya lahan parkir kendaraan, konter taksi, dan lainnya. Dari 
segi fasilitas, Terminal B tidak jauh berbeda dengan Terminal A, 
namun konsep dan interiornya lebih menonjolkan nuansa ‘Jogja 
Istimewa’, dengan mengangkat tema heritage seperti Candi 
Borobudur dan Candi Prambanan,” ujar Andi.   [][]   [DIKA JOG/AH]

KILAS PERISTIWA

Tepat di HUT RI, Terminal B Bandara 
Adisutjipto Yogyakarta Mulai Dioperasikan

17 AGUSTUS 2015

KILAS PERISTIWA

JAKARTA - Angkasa Pura Airports yang mengelola tiga 
bandara yang ditutup terkait dampak abu vulkanik Gunung 
Raung, yaitu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, 
Bandara Internasional Lombok, dan Bandara Internasional 
Juanda Surabaya, mencatat potensi pendapatan yang 
hilang (potential loss) akibat erupsi Gunung Raung sebesar 
Rp8,4 miliar. Angka ini berasal dari potensi pendapatan dari 
Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan 
Pesawat Udara (PJP4U), Pelayanan Jasa Penumpang 
Pesawat Udara (PJP2U), pelayanan garbarata 
(aviobridge), serta layanan Baggage Handling 
System (BHS) yang hilang selama bandara 
ditutup. 

Khusus untuk PJP4U, Angkasa Pura Airports 
juga telah mengeluarkan kebijakan  
pembebasan terhadap pengenaan PJP4U bagi 
perusahaan penerbangan dalam negeri dan 
luar negeri yang mengalami perubahan jadwal 
penerbangan (return to base, diverted, long 
delay selama empat jam atau lebih). Kebijakan 
ini dimaksudkan untuk meringankan beban 
maskapai yang harus menanggung biaya 
operasional lebih akibat dampak abu vulkanik 
Gunung Raung. 

Akibat dampak abu vulkanik 
Gunung Raung, Bandara 
Internasional I Gusti Ngurah 
Rai Bali mulai ditutup pada 9 
Juli 2015, sesuai NOTAM Ditjen 
Kementerian Perhubungan 
Nomor A1413/15. Hingga 
12 Juli 2015, terdapat 330 
penerbangan yang mengalami 
pembatalan dan penumpang 
yang tidak terangkut sebanyak 
36.641 penumpang.

Di Bandara Internasional 
Lombok, yang sempat ditutup 
pada 9 Juli 2015 dan dibuka 
kembali 10 Juli 2015, terjadi 
40 pembatalan penerbangan, 
dengan jumlah penumpang 
3.930 orang. Sedangkan di 
Bandara Juanda yang sempat 
ditutup pada 16 hingga 17 Juli 

2015, ada 226 pembatalan penerbangan dengan 27.874 
penumpang.

“Penutupan bandara tentu akan menyebabkan hilangnya 
potensi pendapatan (potential loss) bagi perusahaan. Namun 
bagi kami yang terpenting adalah terjaminnya keselamatan 
penerbangan serta tetap menjaga kenyamanan penumpang 
selama di bandara,” ujar Corporate Secretary Angkasa Pura 
Airports Farid Indra Nugraha.  [][]     [AH]

Erupsi Gunung Raung, Potensi Pendapatan 
Angkasa Pura Airports Hilang Rp8,4 M

28 JULI 2015
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Pihak Pemerintah Provinsi Sulut yang diwakili Asisten 
II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sulut 
Sanny Parengkuan menyatakan pihaknya mengapresiasi 
dan berterima kasih terhadap langkah maju yang 
dilakukan oleh Angkasa Pura Airports. “Ini sesuai dengan 
visi Pemprov Sulut yang ingin mengedepankan sektor 
pariwisata sebagai 
penggerak pembangun-
an. Pariwisata memiliki 
dampak yang cukup 
bagus dan bisa 
menggerakan seluruh 
sektor, seperti sektor 
transportasi, makanan, 
serta lainnya,” ujar Sanny.

Dalam focus group 
discussion bertema 
“Tourism Destination”, 
Direktur Umum Lion 
Group Edward Sirait 
menyatakan bahwa 
menjadikan Manado se-
bagai destinasi wisata 
merupakan kerja gotong 
royong, tidak bisa satu 
pihak saja. “Hasilnya 
pun tidak bisa langsung 
dirasakan seketika, bu-

tuh 10 hingga 15 tahun 
untuk bisa merasakan 
hasilnya,” katanya. “Seperti 
Maladewa. Karena wila-
yahnya tidak memiliki 
potensi apa-apa, hanya 
laut, maka pemerintahnya 
menggagas pariwisata 
sebagai andalan sejak 
beberapa tahun lalu. 
Saat ini negara tersebut 
sudah menjadi salah satu 
destinasi wisata favorit 
dunia,” tambah Edo, 
panggilan akrab Edward 
Sirait.

Sementara CEO Citilink 
Albert Burhan meng-
ungkapkan bahwa da-lam 
pengembangan pariwi-
sata yang terpenting 

adalah dengan memberikan kemudahan, sehingga 
wisatawan akan banyak berkunjung. “Citilink telah 
mencoba merintis penerbangan ke Manado dari China 
dengan menggunakan Airbus 320 yang berisi 180 
wisatawan dari negara tirai bambu tersebut,” jelasnya.    
[][]    [AH]  

MANADO - Seratusan stakeholder pariwisata di Sulawesi 
Utara hadir dalam acara Focus Group Discussion & 
Workshop “One Million Foreign Tourist Arrivals to North 
Sulawesi in 2025”, di Swiss Belhotel Maleosan, Manado, 
Kamis (27/08).

“Sulawesi Utara memiliki banyak potensi untuk 
mendatang wisatawan dari berbagai negara di dunia. 
Namun demikian sampai dengan saat ini turis yang 
datang ke sini masih di bawah 100 ribu per tahun. Untuk 
itu kami menargetkan satu juta wisatawan akan datang 
ke Sulawesi Utara pada 2025,” ujar President Director 
Angkasa Pura Airports Sulistyo Hardjito. 

Menurut Wimbo, diperlukan kerjasama semua pihak agar 
target tersebut tercapai. “Kami optimis bisa mencapainya 
jika seluruh bergerak,” katanya.

Apalagi, imbuh Wimbo, Sulawesi Utara (Sulut) memiliki 
banyak potensi, mulai dari laut, gunung, wisata agro, dan 
lainnya. “Dan Kota Manado merupakan pintu gerbang 

untuk menikmati beragam 
wisata alam yang ada di 
Sulut, seperti Bunaken, 
Tomohon, Tondano, Pulau 
Lembeh, hingga undersea 
volcano Mahangetang. Ju-
ga wisata kuliner dengan 
m a k a n a n - m a k a n a n 
yang terkenal pedasnya,” 
katanya. 

Sedangkan Marketing and 
Business Development 
Director Angkasa Pura 
Airports Robert D Waloni 
mengatakan bahwa target 
mendatangkan satu juta 
turis di Sulut pada 2025 
mendatang bukanlah hal 
yang tidak mungkin. “Jika 
nantinya terwujud, akan 
dibutuhkan 14 tambahan 
penerbangan per hari 

untuk penerbangan internasional, serta penambahan 
kapasitas Bandara Sam Ratulangi Manado menjadi 
minimum 5 juta penumpang per tahun,” kata Waloni. 
Selain itu juga dibutuhkan 10 ribu kamar hotel dan sekitar 
100 ribu tenaga kerja. “Dengan demikian, pendapatan 
dari sektor pariwisata di Sulut ini nantinya bisa mencapai 
sebesar Rp13 triliun,” bebernya.

“Sulut memang memiliki berbagai potensi yang dapat 
dikembangkan menjadi daya tarik pariwisata untuk 
wisatawan mancanegara. Bandara Sam Ratulangi 
Manado saat ini memiliki kemampuan untuk melayani 
penerbangan internasional dan dapat dikembangkan 
untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan 
datang. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antar 
semua stakeholder pariwisata agar menyiapkan Sulut 
menjadi destinasi yang ‘matured’ dengan human capital 
yang andal serta sarana dan prasarana yang mendukung 
tercapainya visi satu juta turis pada 2025 mendatang,” 
kata General Manager Bandara Sam Ratulangi Ahmad 
Syaugi Shahab.

KILAS PERISTIWA

Angkasa Pura Airports Targetkan Sejuta 
Wisman Kunjungi Sulut di 2025

27 AGUSTUS 2015

KILAS PERISTIWA
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KUPANG - Pesawat Angkasa Air Boeing 737- 400 dengan nomor 
penerbangan KOE-084 yang berangkat dari Jakarta menuju 
Kupang gagal mendarat di Bandara El Tari, Kupang, Kamis (03/09) 
pagi. 

Pesawat yang membawa 95 penumpang ini mengalami swing 
ke kiri dan keluar 200 meter dari landasan dan terbakar di 
sektor C11 pada grid map Bandara El Tari. Akibat peristiwa ini 
dua penumpang tewas, 15 penumpang luka berat, dan 78 
penumpang luka ringan. 

Tak lama kemudian terjadi kebakaran di ruangan Kantor 
Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina di terminal kedatangan 
internasional Bandara El Tari. Beberapa penumpang yang sedang 
menunggu bagasi panik dan berhamburan menuju ke pintu 
keluar. Akibatnya, lima penumpang luka sedang dan tiga orang 
luka ringan karena terjatuh dan benturan. Selain itu dua orang 

penumpang tak sadarkan diri karena menghirup 
asap. Para korban dievakuasi oleh anggota 
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (P2K3) dan langsung ditangani oleh Kantor 
Kesehatan Pelabuhan (KKP). 

Berselang satu jam, petugas keamanan 
menemukan tas ransel di depan konter Customer 
Services Komodo Air yang diduga berisi rangkaian 
bom. Komandan satuan gegana Brimob 
Polda NTT memerintahkan anggotanya untuk 
mengamankan dan mengevakuasi rangkaian 
bom ke tempat yang aman. Rangkaian bom 
aktif dibawa keluar bandara untuk dilakukan 
pemusnahan. 

Rangkaian kejadian tersebut merupakan bagian 
dari skenario Latihan Penanggulangan Keadaan 
Darurat (PKD) Dirgantara Raharja ke-84 Angkasa 

Pura Airports yang digelar di Bandara El Tari Kupang. Latihan ini 
melibatkan sekitar 329 personil dari berbagai instansi, seperti 
Perum LPPNPI Kantor Cabang Kupang, Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas III El Tari Kupang, RS Wira Sakti Kupang, RS TNI 
AU El Tari, RS Bhayangkara Kupang, RSUD WZ Johanes Kupang, 
Puskesmas Penfui, PMI Kupang, Kantor SAR Kelas B Kupang, 
Pemadam Kebakaran Kota Kupang, Disaster Victim Investigation 
(DVI), TNI AU Lanud El Tari Kupang, Tim BRimob POLDA NTT, 
Lanudal El Tari Kupang, Kesatuan Pelaksana Pengawasan 
Pelabuhan Udara (KP3U) El Tari Kupang, dan personil Angkasa 
Pura Airports Bandara El Tari Kupang.

“Kegiatan Latihan PKD seperti ini merupakan komitmen Angkasa 
Pura Airports untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan 
penerbangan sekaligus wujud tanggung jawab kami sebagai 
pengelola bandara”, jelas Operation Director Angkasa Pura 
Airports Yushan Sayuti.   [][]     [PD/ZI]

03 SEPTEMBER 2015

Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat 
Dirgantara Raharja ke-84 di Bandara El Tari

Foto-foto: 
1. Agung Parameswara, 2. Dok. Corporate Secretary, 
3. Arif Wicaksono, 4. Dok. Corporate Secretary

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan

Bandara I Gusti Ngurah Rai BaliBandara I Gusti Ngurah Rai Bali

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali
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MATAHARI BARU SAJA MULAI MENYEMBURATKAN CAHAYANYA DI UFUK TIMUR AREA BANDARA 
EL TARI KUPANG, KETIKA RIBUAN ORANG SECARA BERTAHAP MEMENUHI LAPANGAN BOLA DI 
BANDARA TERBESAR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ITU, MINGGU (16/8).

Mulai dari anak kecil hingga opa-
oma nampak bersemangat 
melakukan pemanasan. Mereka 

adalah para peserta jalan sehat yang 
diadakan oleh Angkasa Pura Airports 
dalam rangka program “BUMN Hadir untuk 
Negeri”, yang merupakan program wajib 
dari Kementerian BUMN dalam rangka 
memperingati HUT ke-70 Kemerdekaan 
Republik Indonesia. Kebetulan, Angkasa 
Pura Airports diberi mandat untuk 

menggelar rangkaian acara ini di wilayah 
NTT, bersama PT Danareksa.

Kegiatan yang diberi nama “Jalan Sehat 
8K” ini digelar sebagai pembuka kegiatan 
BUMN Hadir untuk Negeri di NTT. 
“Kegiatan jalan sehat ini adalah pembuka 
dari beberapa rangkaian kegiatan 
menyambut HUT Kemerdekaan RI tahun 
ini. Acara jalan sehat di Kupang ini diikuti 
oleh duaribuan peserta yang berasal dari 

ANGKASA PURA AIRPORTS
HADIR UNTUK NEGERI

keluarga karyawan BUMN yang 
ada di sini serta masyarakat umum 
di Kupang dan sekitarnya,” ujar 
GM Bandara El Tari Kupang IGKG 
Arnawa.

Jalan sehat yang mengambil garis 
start dan finish di lapangan bola 
Bandara El Tari Kupang ini dilepas 
oleh Finance & IT Director Angkasa 
Pura Airports Gunawan Agus 
Subrata, Direktur Utama Danareksa 
Heru D Adhiningrat, dan Direktur 
Utama Semen Kupang Abdul 
Madjid Nampira.

Menurut Gunawan, program “BUMN 
Hadir untuk Negeri” di Provinsi 
NTT ini digarap oleh Angkasa Pura 
Airports bersama PT Danareksa dan 
didukung oleh beberapa BUMN/
BUMD yang ada di NTT seperti 
Jamkrindo, Jasa Raharja Putera, 
Taspen, Bank Mandiri, BNI, Garuda 
Indonesia, Bank BTN, Semen 
Kupang, Kimia Farma, Pertamina, 
dan Waskita Karya.

“Selesai jalan sehat, para peserta 
dipersilakan untuk menikmati 
makanan dan hiburan. Dibagikan 
pula doorprize dengan hadiah 
utama berupa sepeda motor,” 

imbuh Arnawa. 

Malam harinya digelar 
layar tancap di lokasi 
yang sama. Sekitar 125 
menit, anak-anak hingga 
orang dewasa tampak 
serius menikmati film 
“Laskar Pelangi”. Pada 
kesempatan ini panitia 
juga membagikan 
doorprize bagi para 
penonton.

Upacara HUT RI
Upacara peringatan 
Hari Ulang Tahun 
(HUT) ke-70 Republik 
Indonesia dilaksanakan 
di lapangan Bandara 
El Tari, Kupang, Senin 
pagi (17/8). Bertindak 
sebagai inspektur upacara 
adalah President Director 
Angkasa Pura Airports 
Sulistyo Wimbo Hardjito. 
Kegiatan ini diikuti sekitar 
600 peserta yang terdiri 
dari perwakilan pejabat 
dan karyawan BUMN/
BUMD, perwakilan 
guru dan siswa dari 
17 SMK penerima 

TEKS: ARIF HARYANTO  |  FOTO: DOK. CORPORATE SECRETARY  
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bantuan laboratorium komputer, 
perwakilan para veteran penerima 
bantuan bedah rumah, karyawan 
konsesioner dan mitra usaha di 
lingkungan Bandara El Tari Kupang, 
serta perwakilan dari Lanud 
Bandara El Tari Kupang.

Dalam kesempatan ini diberikan 
secara simbolis bantuan dalam 
rangka program “BUMN Hadir untuk 
Negeri”. “Bantuan yang diberikan 
berupa fasilitas laboratorium untuk 
17 SMK, bedah 45 rumah milik para 
veteran, bantuan dua 
unit mobil tangki 
air, pembuatan 
sumur bor, serta 
renovasi rumah 
ibadah. Bantuan ini 
berasal dari BUMN 
yang terlibat dalam 
program ‘BUMN Hadir 
untuk Negeri’ di NTT’,” 
jelas Wimbo.

Setelah upacara 
bendera, diadakan 
pula bazar sembako 
murah aneka lomba 
untuk memeriahkan 
HUT ke-70 RI, yang 
berlokasi di lapangan 
bola Bandara El Tari 
Kupang. Program 
sembako murah ini 

diadakan agar masyarakat 
NTT bisa mendapatkan 
sebagian sembako 
dengan harga yang relatif 
murah. Lebih dari 2.000 paket 
sembako disalurkan, dan berhasil 
mendapatkan hasil penjualan lebih 
dari Rp61 juta. Hasil penjualan 
sembako murah ini kemudian 
diteruskan ke beberapa tempat 
ibadah di NTT. Untuk aneka lomba, 
digelar lomba balap bakiak, panjat 
pinang, egrang, ambil koin, balap 
karung, dan lomba mewarnai.

Kegiatan serupa juga diadakan di 
beberapa titik di beberapa wilayah 
NTT dan mendapatkan respon 
positif dari masyarakat setempat. 
Bahkan, pada upacara bendera 
yang diadakan di Mota’ain, Desa 
Silawan, Kabupaten Belu, Timor 
Barat, NTT, yang merupakan wilayah 
perbatasan Republik Indonesia 
dengan Timor Leste, dilakukan  pula 
pembacaan sumpah setia kepada 

FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA
NKRI. Pembacaan sumpah setia ini 
diikuti oleh seluruh peserta upacara 
dengan menggelegar, yang 
mempertebal rasa nasionalisme 
bagi siapa saja yang hadir pada 
upacara tersebut. 

Bantuan Laboratorium Komputer 
dan Bedah Rumah Veteran
Untuk meningkatkan kualitas 
belajar-mengajar di sekolah 
menegah kejuruan (SMK), 
rangkaian kegiatan “BUMN Hadir 
untuk Negeri” juga melaksanakan 
kegiatan donasi alat-alat fasilitas 
laboratorium untuk 17 SMK 
di NTT. Angkasa Pura Airports 
mengalokasikan Rp 214 juta untuk 
pengadaan 34 unit komputer 
dan biaya logistik pengiriman 
komputer Jakarta-Kupang. 
“Harapan kami, kalau bisa bantuan 
ini berkelanjutan. Karena di masa 
sekarang ini SMK memang sangat 
membutuhkan peralatan seperti 
ini,” harap Matias,  Guru SMKN I 
Kefamenanu, salah satu sekolah 
yang menerima bantuan. 

Sementara itu, program bedah 
rumah menyasar 45 rumah milik 
para veteran, yang lokasinya 
tersebar antara lain di Kecamatan 
Kupang Tengah, Kupang Timur, 
Tasifeto Barat,  Tasifeto Timur, 
Nanaet Dubesi, dan Rainawe. Untuk 
kegiatan ini, Angkasa Pura Airports 
mengalokasikan dana sekitar Rp1,8 

miliar. “Sebanyak 
45 rumah 
veteran ‘dibedah’ 
hingga layak 
untuk ditinggali. 
Mengingat 
lingkup 
pekerjaan 
dan jumlah 
rumah yang 
memerlukan 
perbaikan, maka 
program ini 
memerlukan 
waktu 
pelaksanaan 
yang lebih 
panjang dari 
program lainnya,” 
jelas Corporate 
Secretary 
Angkasa Pura 
Airports Farid 
Indra Nugraha.

Untuk 
pelaksanaan 
kegiatan 
bedah rumah 
ini, Angkasa 
Pura Airports 
menggandeng 
Komando Resort 
Militer 161/
Wira Sakti. “Kami 
sebagai anggota 
veteran Republik 
Indonesia 

PENERIMA BANTUAN KOMPUTER

1 SMKN 1 Kab. Kupang

2 SMK Tunas ISAI, Kab. Kupang

3 SMK Effata Sulamu, Kab. Kupang

4 SMKN 1 Soe, Kab. Timor Tengah Selatan

5 SMKN 2 Soe, Kab. Timor Tengah Selatan

6 SMK Kristen Soe, Kab. Timor Tengah Selatan

7 SMKN 1 Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara

8 SMK Katholik Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara

9 SMK ST Pius Insana, Kab. Belu

10 SMKN 1 Atambua, Kab. Belu

11 SMK St. Yosep Nenuk, Kab. Belu

12 SMK Kusuma Atambua, Kab. Belu

13 SMKN Kakuluk Mesak, Kab. Malaka

14 SMKN Kobalima, Kab. Malaka

15 SMKN Sasitamean, Kab. Malaka

16 SMKN Badarai, Kab. Malaka

17 SMK Willibrodus Betun, Kab. Malaka

Bantuan yang diberikan berupa fasili-
tas laboratorium untuk 17 SMK, be-
dah 45 rumah milik para veteran, 
bantuan dua unit mobil tangki air, 
pembuatan sumur bor, serta renovasi 
rumah ibadah.

“

“
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mengucapkan 
terima kasih 
banyak kepada 
pemerintah. Betul-
betul kami senang 
dan bangga,” ucap 
Armando De Pires, 
veteran penerima 
bantuan bedah 
rumah.

“Kepedulian 
ini merupakan 

bentuk aksi nyata Angkasa Pura 
Airports untuk turut membantu 
masyarakat, khususnya yang 
berada di perbatasan dan daerah 
tertinggal. Sebagaimana diketahui, 
Provinsi NTT merupakan salah satu 
provinsi termiskin di Indonesia, 
sehingga mudah-mudah program 
‘BUMN Hadir untuk Negeri’ yang 
dilaksanakan Angkasa Pura 
Airports ini dapat bermanfaat bagi 
masyarakat di provinsi ini,” kata 
Wimbo.  [][]  

PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH

NO  N A M A ALAMAT

1 Joaquim Jangario Oebelo,  Kupang Tengah, Kab. Kupang

2 Karlos Suhada Oebelo,  Kupang Tengah, Kab. Kupang

3 Victor Ximenes Oebelo,  Kupang Tengah, Kab. Kupang

4 Lamberto Monteiro Oebelo,  Kupang Tengah, Kab. Kupang

5 Carolino Dos Santos Oebelo,  Kupang Tengah, Kab. Kupang

6 Andre Da Costa Babau, Kupang Timur, Kab.Kupang

7 Miguil Da Costa Naibonat, Kupang Timur, Kab. Kupang

8 Joao De Deus Manusak, Kupang Timur, Kab.Kupang

9 Abel Lopes Naibonat, Kupang Timur, Kab. Kupang

10 Antonio Monis Da Costa Naibonat, Kupang Timur, Kab. Kupang

11 Paulus Lelo Bere Naibonat, Kupang Timur, Kab. Kupang

12 Gabriel Oliveira Manusak, Kupang Timur, Kab.Kupang

13 Vasco Da Costa Manusak, Kupang Timur, Kab.Kupang

14 H. Almaida Manusak, Kupang Timur, Kab.Kupang

15 Salvador Da Costa Soares Oebelo, Kupang Timur, Kab. Kupang

16 Alfredo Hornai Oebelo, Kupang Timur, Kab. Kupang

17 Elsa Monteiro Oebelo, Kupang Timur, Kab. Kupang

18 Antonio X Monteiro Oebelo, Kupang Timur, Kab. Kupang

19 Jose Marques Oebelo, Kupang Timur, Kab. Kupang

20 Simo Lako Naibonat, Kupang Timur, Kab. Kupang

21 Armando Pires Fatuba’a, Tasifeto Timur, Kab. Belu

22 Joao Quintao Fatuba’a, Tasifeto Timur, Kab. Belu

23 Benediktus Fahik Bakustulama, Tasifeto Barat, Kab. Belu 

NO  N A M A ALAMAT

24 Elias Pereira Bakustulama, Tasifeto Barat, Kab. Belu

25 Melkianus Berek Raimetan, Rainawe, Kab. Malaka

26 Abilio De Araujo Halilaun, Rainawe, Kab. Malaka

27 Joakim De Aquino Halilaun, Rainawe, Kab. Malaka

28 Arnoldus Taek Rinbesihat, Tasifeto Barat, Kab. Belu

29 Albino Soares Naekasa, Tasifeto Barat, Kab. Belu

30 Anselmus Fahik Bakustulama, Tasifeto Barat, Kab. Belu

31 Vinsensius Bouk Bakustulama, Tasifeto Barat, Kab. Belu

32 Siprianus Fahik Naitimu,  Tasifeto Barat, Kab. Belu

33 Fransiskus Berek Nanaet, Nanaet Dubesi, Kab. Belu

34 Hulbertus Seran Dubesi, Nanaet Dubesi, Kab. Belu

35 Melkior Kin Bau Dubesi, Nanaet Dubesi, Kab. Belu

36 Petrus Kala Dubesi, Nanaet Dubesi, Kab. Belu

37 Paulus Luan Dubesi, Nanaet Dubesi, Kab. Belu

38 Hendrikus Dini Rinbesihat, Tasifeto Barat, Kab. Belu

39 Sipri Hale Manleten, Tasifeto Timur, Kab. Belu

40 Afonso Soares Naekasa, Tasifeto Barat, Kab. Belu

41 Herman Mau Naekasa, Tasifeto Barat, Kab. Belu

42 Benediktus Taek Lookeu, Tasifeto Barat, Kab. Belu

43 Lambertus Bau Dubesi, Nanaet Dubesi, Kab. Belu

44 Benediktus Fahik Bakustulama, Tasifeto Barat, Kab. Belu

45 Leonardus Yos Seran Bakustulama, Tasifeto Barat, Kab. Belu

Kegiatan 17-an di Mota’ain, Belu, Timor Barat, NTT, wilayah perbatasan Indonesia - Timor Leste.

Rumah veteran sebelum “dibedah”.

Penampakan rumah setelah “dibedah”.

FOKUS UTAMA
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Hingga 
Senin (29/06) 
kenaikan 
jumlah 
penumpang 
belum 
terlihat di 
Bandara 
Adisutjipto 
Yogyakarta. 
Diperkirakan 

sekitar 11.000 penumpang baru akan memadati bandara 
mulai H-7 sebelum Lebaran.

Humas Bandara Adisutjipto Edwin Wibowo mengatakan, 
pada hari biasa jumlah penumpang berkisar 6.000-
8.000 orang. Namun mendekati Lebaran nanti, kenaikan 
diperkirakan mencapai 25% hingga 30%. “Kami 
memperkirakan kenaikan menepai 25 persen sampai 30 
persen. Normalnya 6.000 sampai 8.000 penumpang. Kalau 
lebaran nanti bisa 9.000 sampai 11.000 per hari,” kata Edwin.

Berdasarkan pantauan di pintu keberangkatan maupun 

di pintu kedatangan, belum tampak adanya lonjakan 
penumpang. Edwin mengatakan, momen lebaran tahun ini 
bertepatan dengan libur panjang anak sekolah sehingga 
pengelola bandara akan mempersiapkan lonjakan 
penumpang. Salah satunya dengan membuka posko.

Posko kesehatan, keamanan, dan monitoring data 
pergerakan penumpang akan dibuka mulai 2 hingga 27 
Juli di 2015. “Nanti (posko) ada di dekat pintu kedatangan 
dan underpass,” katanya. Posko akan beroperasi mulai pukul 
05.00 WIB hingga 24.00 WIB.

Saat ini, pihak Bandara Adisutjipto masih mengatur 
rekayasa alur kedatangan dan keberangkatan penumpang. 
Salah satunya dengan memanfaatkan underpass yang 
menghubungkan bandara  dengan stasiun dan juga tempat 
parkir.

Lonjakan penumpang baru terlihat dari permintaan extra 
flight dari tiga maskapai yang telah disetuiui, di antaranya 
Garuda Indonesia, Nam Air dan Citilink. “Hari biasa ada 64 
penerbangan. Musim Lebaran bisa sampai 80,” kata Edwin 
menjelaskan. [Harian Jogja]

KABAR BANDARA KABAR BANDARA

Arus Mudik, 11.000 Penumpang Bakal Padati 
Bandara Adisutjipto Yogyakarta

Bandara 
I Gusti 
Ngurah Rai 
menambah 
283 pener-
bangan dari 
delapan 
maskapai 
nasional dan 
internasional 
untuk 

melayani penumpang menyambut Lebaran 2015. “Kami 
menerima 283 extra flight untuk melayani rute penerbangan 
domestik dan internasional,” kata General Manajer Bandara 
I Gusti Ngurah Rai Trikora Harjo usai membuka Posko 
Monitoring Angkutan Lebaran di bandara setempat di Kuta, 
Kabupaten Badung (02/07).

Menurut dia, dari jumlah itu, 264 penerbangan merupakan 
angkutan domestik dan 19 merupakan penerbangan 
internasional dengan total tambahan kursi sebanyak 51.546 
kursi. Ia merinci, penerbangan domestik itu di antaranya 
dilayani oleh maskapai Citilink sebanyak 77 penerbangan, 
Indonesia Air Asia ( 62), Nam Air ( 54), Sriwijaya Air (36), 

Garuda Indonesia (27) dan Lion Air (8).

Sebagian besar kota tujuan merupakan kota di Pulau Jawa 
di antaranya Jakarta sebanyak 158 kali, Surabaya (54), 
Yogyakarta (18), Solo (20), dan Bandung (14). Tak hanya rute 
domestik, libur panjang Lebaran dan libur sekolah kali ini 
juga menambah rute penerbagan untuk rute internasional 
yakni menuju Taipei, Taiwan sebanyak 11 tambahan 
penerbangan dan Hong Kong (8).

Trikora Harjo lebih lanjut mengungkapkan bahwa meski 
libur panjang serangkaian Lebaran dan libur sekolah, 
jumlah penerbangan tambahan itu menurun sekitar enam 
persen. “Kami prediksi jumlah extra flight menurun karena 
dipengaruhi kondisi ekonomi yang juga menurun,” ucapnya. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Provinsi Bali memang 
tergolong unik untuk lalu lintas penerbagan udara saat 
Lebaran. Jika biasanya daerah lain di Tanah Air didominasi 
oleh arus mudik karena pulang ke kampung halaman, 
lain halnya di Pulau Dewata yang lebih didominasi arus 
kedatangan yang sebagian besar merupakan wisatawan 
yang ingin berlibur di Bali. [Republika]

Bandara Ngurai Rai Tambah 283 Penerbangan

DPS

Gubernur DIY 
Sri Sultan HB 
X tidak ingin 
pembang-
unan bandara 
internasional 
di Kulon-
progo, gagal. 
Salah satu 
poin dalam 
memori 

kasasi yang akan diajukan Pemda DIY adalah terkait 
kepadatan Bandara Adisutjipto. PT Angkasa Pura I (Persero) 
akan membantu menyuplai data-data tambahan untuk 
melengkapi memori kasasi

Dia meminta Pemda DIY dan Angkasa Pura Airports segera 
mempersiapkan memori kasasi supaya memiliki kekuatan 
hukum dalam sidang di Mahkamah Agung (MA) nanti. “Pak 
Gubemur menginginkan bandara jangan sampai gagal,” 
kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) DIY, Tavip Agus Rayanto, di Kepatihan, Rabu 

(01/07).

Tavip mengatakan Pemda DIY sudah menugaskan Kepala 
Biro Hukum Setda DIY Dewa Isnu Broto Imam Santoso 
untuk berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penataan 
Ruang Nasional (BKPRN). Alasannya, Perda Tata Ruang 
Kulonrogo sudah atas persetujuan Pemerintah Pusat.

Salah satu poin dalam memori kasasi yang akan diajukan 
Pemda DIY adalah terkait kepadatan Bandara Adisutjipto, 
terutama saat digunakan untuk latihan TNI Angkatan 
Udara. Tavip mengatakan draft memori kasasi sudah 
disusun meski salinan putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) Yogyakarta belum diterima Pemda DIY. Tavip 
menyatakan penyusunan draft memori kasasi harus segera 
dilakukan karena proses kasasi waktunya tidak banyak. 
Dalam proses kasasi, kata dia, tidak ada kesempatan dialog 
dalam penidangan. sehingg pihaknya harus mematangkan 
memori kasasi.

Secara umum, jelas Tavip, Pemda DIY sudah mengetahui 
kekalahan dalam sidang di PTUN, yakni tidak sesuainya 

Sultan Tak Ingin Bandara Baru Gagal

Perda Tata Ruang Kulonprogo dengan Perda Tata Ruang 
Pemda DIY. “Sambil kami tunggu resminya (salinan putusan 
PTUN), kami siapkan perda,” kata Tavip.

Corporate Secretary Angkasa Pura Airports Farid Indra 
Nugraha menyatakan pihaknya siap membantu menyuplai 
data-data tambahan untuk melengkapi memori kasasi. 
Angkasa Pura Airports, kata dia, sudah melakukan 
koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka 
percepatan pembangunan bandara.

Farid mengatakan harapan Gubernur DIY cukup besar 
untuk merealisasikan bandara. “Pak Gubernur juga tadi 
menyampaikan kalau sampai terganggu ini bisa jadi 

persoalan lebih besar yang dihadapi pemerintah,” kata 
dia seusai bertemu dengan Gubernur DIY di Kepatihan, 
kemarin.

Farid tidak menjelaskan masalah besar yang dihadapi 
Pemda DIY jika Bandara Kulonprogo gagal dibangun. 
Namun, menurut dia, tingkat pertumbuhan infrastruktur 
pasti terganggu. “Karena sudah cukup besar yang 
dilakukan pemerintah,” kata dia.

Farid mengatakan pembangunan bandara baru di 
Kulonprogo bukan kepentingan Angkasa Pura Airports. 
“Angkasa Pura Airports hanya sebagai agent development,” 
kata dia. [Harian Jogja]

JOG
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Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
kembali membebaskan 13 petak lahan 
warga. Pembebasan tersebut digelar di 

Kantor Camat Mandai Maros, Kamis (02/07). Dalam acara 
tersebut, Kepala Kantor Kementerian ATR/BPN Provinsi 
Sulsel  M Ikhsan mengatakan, pada acara pembebasan 
lahan tahap dua itu, 13 pemilik lahan dibayarkan. 

Menurutnya, pada ganti rugi tahap pertama dengan lahan 
luas 7,4 hektare telah rampung 100 persen. Sementara 
untuk tahap kedua, luas lahan yang dibebaskan seluas 60 
hektarare, dengan 258 bidang. Biaya ganti rugi tersebut 
Rp521 miliar. Terdapat tujuh bidang tanah yang masih 
dititip di pengadilan, dengan jumlah 258 bidang pada 
tahap kedua tersebut. [Tribun Timur]

Angkasa Pura Airports Bebaskan Lahan Milik Warga
UPG

angkasapuramagazine   EDISI JULI-AGUSTUS 201522 angkasapuramagazine  EDISI JULI-AGUSTUS 2015 23



 Menteri Per-
hubungan 
Ignatius 
Jonan 
memantau 
kesiapan 
pelayanan 
arus mudik 
di Bandara 
I Gusti 

Ngurah Rai, Bali, sembilan hari menjelang Idul Fitri 1436 
Hijriah. Menteri Jonan tiba di Bandara I Gusti Ngurah 
Rai di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sekitar pukul 19.25 
WITA, Rabu (08/07), didampingi sejumlah pejabat di 
lingkungan Kementerian Perhubungan. 

Sesaat setelah mendarat di Pulau Dewata, Jonan 
meninjau sejumlah fasilitas dan pelayanan calon 
penumpang di Terminal Keberangkatan Domestik, 
Pelayanan Penumpang Maskapai Terpadu, dan Posko 
Monitoring Angkutan Lebaran 2015. 

Selain itu, Jonan yang saat itu mengenakan kemeja 
berwarna putih kemudian meninjau Terminal 
Internasional. Di Posko Monitoring Angkutan 
Lebaran, Jonan meminta untuk menampilkan daftar 
keberangkatan dan kedatangan pesawat rute domestik 
pada monitor secara terpisah dan meniadakan 
informasi yang tidak terkait dengan pelayanan mudik. 
Sedangkan pada monitor dalam posko terpadu itu 
hanya menampilkan kedatangan pesawat domestik.

“Tampilkan yang bermanfaat bagi penumpang. Kalau 

terkait istilah, paling hanya kita saja yang mengerti,” 
ucap Jonan. Dari data posko setempat, dari H-15 hingga 
H-9 untuk penerbangan terjadwal, tercatat 71.045 
penumpang domestik tiba di bandara itu dengan 
dilayani 619 pesawat udara, keberangkatan domestik 
sebanyak 77.850 orang yan diangkut 639 armada.

Sedangkan untuk kedatangan internasional tercatat 
sebanyak 81.253 penumpang tiba di Bali dengan 
diangkut 411 pesawat sedangkan keberangkatan 
internasional tercatat sebanyak 72.329 orang 
penumpang meninggalkan Pulau Dewata dengan 
diangkut 419 armada. Sebanyak 283 layanan 
penerbangan extra flight yang disiapkan oleh delapan 
maskapai penerbangan nasional dan internasional 
untuk melayani lalu lintas penumpang menyambut 
Lebaran 2015.

Dari jumlah itu, 264 penerbangan merupakan 
angkutan domestik dan 19 merupakan penerbangan 
internasional dengan total tambahan kursi sebanyak 
51.546 kursi. Penerbangan domestik itu di antaranya 
dilayani oleh maskapai Citilink sebanyak 77 
penerbangan, Indonesia Air Asia ( 62), Nam Air (54), 
Sriwijaya Air (36), Garuda Indonesia (27) dan Lion Air (8). 
Sebagian besar kota tujuan merupakan kota di Pulau 
Jawa di antaranya Jakarta sebanyak 158 kali, Surabaya 
(54), Yogyakarta (18), Solo (20), dan Bandung (14). Tak 
hanya rute domestik, libur panjang Lebaran dan libur 
sekolah kali ini juga menambah rute penerbangan 
untuk rute internasional yakni menuju Taipei, Taiwan 
sebanyak 11 tambahan penerbangan dan Hong Kong 
(8). [Antaranews]

Aktivitas 
vulkanik 
Gunung 
Raung di 
Banyuwangi, 
Jawa Timur, 
masih 
berdampak 
pada 
operasional 

penerbangan di Bandara Juanda Surabaya tujuan 
Banyuwangi dan Denpasar, Senin (06/07). Dua 
penerbangan menuju Banyuwangi hingga siang 
ini masih ditutup, sementara seluruh penerbangan 
menuju Denpasar masih mengalami pengalihan rute.

Pada kondisi normal, penerbangan dari Surabaya ke 
Denpasar melalui atas kawasan Banyuwangi. Namun 
sejak tiga hari ini dialihkan melambung melalui atas 
kawasan Asembagus-Situbondo. Dua penerbangan 

Petugas 
gabungan 
merazia 
warga atau 
penumpang 
yang 
kedapatan 
merokok 
sembarangan 
di lingkungan 
Bandara I 

Gusti Ngurah Rai, Bali. 

Dalam sidak terhadap penerapan Peraturan Daerah 
No.10/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) digelar 
selama dua hari terakhir di area terminal internasional 
dan terminal domestik. Sidak yang bertepatan dengan 
bulan Ramadan ini melibatkan Satpol PP, Pemda, Dinas 
Kesehatan dan Provost Airport Security ini bertujuan 
menertibkan pengguna jasa bandara yang merokok tidak 
pada tempatnya.

“Dua hari ini kami sidak KTR. Tidak hanya menertibkan, para 
pelanggar dikenakan tindak pidana ringan (tipiring) dan 
langsung di sidang oleh tim Kejaksaan Negeri Denpasar,” 
ujar General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Trikora 
Harjo, Jumat (03/07).

Selain upaya edukasi melalui pemasangan tanda-
tanda larangan merokok, ia menilai perlu diadakannya 
penertiban seperti ini. Pada sidak hari pertama, 2 Juli 
2015, dijaring 37 pelanggaran. Sebanyak 32 di antaranya 
menjalani sidang tipiring hari ini.”Sisanya penumpang yang 

akan berangkat, sehingga sanksi yang dikenakan berupa 
surat pernyataan,” sambungnya.

Data Kejaksaan Negeri Denpasar pada hari kedua 
ditemukan 36 pelanggaran, yang 16 diantaranya 
pelanggaran di area terminal internasional dan 20 
pelanggaran di area terminal domestik.

Mereka yang mengikuti sidang tipiring sebanyak 43 
orang dan sisanya mengikuti sidang di Kejaksaan Negeri 
Denpasar. Penertiban dan pemberian sanksi adalah sebagai 
bentuk ketaatan pelaksanaan terhadap peraturan daerah di 
lingkungan bandara.

Berdasarkan studi yang dilakukan di beberapa negara, 
penerapan peraturan KTR di tempat umum meningkatkan 
kesehatan publik dan membantu perokok berhenti 
merokok. Di pihak lain, sebagai wujud komitmen terhadap 
perwujudan lingkungan bandara yang sehat, Angkasa Pura 
Airports, Kantor Otoritas Bandara, dan Kantor Kesehatan 
Pelabuhan telah membentuk Komite Bandara Sehat 
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permenkes 
Nomor 44/2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan 
Bandar Udara yang Sehat.

Komite Bandara Sehat merupakan suatu wadah koordinasi 
antarinstansi dalam menciptakan lingkungan bandara 
yang bersih, sehat, nyaman dan aman. Tidak hanya untuk 
komunitas pekerja tetapi juga bagi seluruh pengguna jasa 
bandara melalui penyelenggaraan kesehatan lingkungan, 
penataan sarana dan fasilitas, peningkatan perilaku 
hidup bersih dan sehat, peningkatan keselamatan kerja, 
peningkatan keamanan dan ketertiban. [Okezone.com]

KABAR BANDARA KABAR BANDARA

Merokok Sembarangan, Penumpang 
Bandara I Gusti Ngurah Rai Diberi Sanksi

Antisipasi Dampak Gunung Raung, Bandara Juanda 
Siapkan Ruang Khusus Penumpang

Menteri Perhubungan Pantau Kesiapan Mudik di 
Bandara I Gusti Ngurah Rai

DPS

reguler Surabaya-Banyuwangi dan sebaliknya yang 
dilayani maskapai Garuda Indonesia serta Wings Air 
juga belum bisa dipastikan kapan dibuka lagi. Pihak 
Bandara Juanda Surabaya menyiapkan ruang tunggu 
khusus bagi calon penumpang yang bisa digunakan 
apabila sewaktu-waktu terjadi penutupan rute 
penerbangan Surabaya-Denpasar karena aktivitas 
Gunung Raung.

“Ruang tunggu khusus digunakan untuk calon 
penumpang tujuan Denpasar jika sewaktu-waktu 
penerbangan mengalami delay atau gagal berangkat 
akibat kondisi luar biasa jika Gunung Raung mendadak 
meletus,” ujar General Manager Bandara Juanda Yanus 
Suprayogi. Meski terjadi pengalihan rute penerbangan 
jalur Surabaya-Denpasar, hingga siang ini seluruh 
jadwal penerbangan. [Okezone.com] 

DPS

SUB
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Bandar Udara 
Syamsudin 
Noor 
Banjarmasin, 
Kalimantan 
Selatan, 
menambah 
24 kali jadwal 
penerbangan 
ekstra dari 
jadwal 

penerbangan normal satu minggu menjelang Idul Fitri 
1436 Hijriah. General Manager Bandara Syamsudin Noor 
Handy Heryudhitiawan di Banjarbaru, Ahad (12/07) 
mengatakan, penerbangan ekstra sesuai permintaan 

maskapai. “Maskapai menyampaikan adanya penerbangan 
ekstra dan kami sudah menyetujui karena kapasitas 
bandara masih mampu melayani penerbangan tambahan,” 
ujarnya.

Ia mengatakan, permintaan penerbangan ekstra satu 
minggu menjelang Idul Fitri itu disampaikan maskapai Lion 
Air dan maskapai lain kecuali Garuda Indonesia. Dijelaskan, 
penerbangan tambahan biasanya diminta maskapai karena 
banyaknya permintaan penerbangan ke kota tujuan seperti 
Jakarta dan Surabaya disamping kota lain.

“Penambahan penerbangan adalah hak maskapai 
karena ingin melayani penumpang dan kami menyetujui 
sepanjang kapasitas jadwal terbang di bandara masih 

Bandara 
Juanda 
menambah 
dua pener-
bangan 
domestik 
H-5 jelang 
Lebaran, 
Minggu 
(12/07), 
sehingga 

jumlah penumpang menembus 80.000 orang. “Tidak ada 
penambahan selain penerbangan kedatangan domestik. 
Kenaikan penumpang sekitar 6 persen hingga tadi malam,” 
kata Humas Bandara Juanda Liza Anindya, Senin (13/07)

Berikut data jumlah penumpang dan penerbangan H-5 

Lebaran di Bandara Juanda, Minggu (12/07) hingga 
penerbangan terakhir semalam, dibanding tahun lalu. 
Data tahun 2014 dengan jumlah pesawat 172 dengan 
penumpang 26.153 orang. Tahun ini, jumlah pesawat 174 
(naik 1 persen) dengan total jumlah penumpang sebanyak 
27.826 (naik 6 persen).

Sementara untuk keberangkatan domestik, tahun 
2014 jumlah pesawat 175 dengan penumpang 16.525 
orang. Tahun 2015, jumlah pesawat 175 dengan jumlah 
penumpang di H-5 sebanyak 18.310 (naik 11 persen). 
Sementara data untuk penerbangan internasional, 
kedatangan jalur ini pada tahun 2014 di H-5 yang sama 
jumlah pesawat 16 dengan 2.946 pesawat. Tahun ini, 
pesawat yang datang sebanyak 16 dengan penumpang 
2.785 ( turun 5 persen). “Puncak kepadatan penumpang 
diperkirakan pada H-2 malam,” terang Liza. [Surya Online].

Senin (13/7) 
sore, dibuka 
gerai kopi 
perdana 
yang dinamai 
“Raja Tubruk” 
dan restoran 
Minang 
“Onde 
Mande“ di 
Bandara 

Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan 
Balikpapan.

Pembukaan gerai yang berlokasi di area keberangkatan 
sebelum Security Check Point (SCP) ditandai dengan 
pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng oleh 
Human Capital & General Affair Director Angkasa Pura 
Airports Saptandri Widiyanto yang didampingi General 
Manager Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Wendo 
Asrul Rose, dan dihadiri para mitra.

Di gerai “Raja Tubruk” seluas 100 meter persegi, konsumen 
dapat menikmati kopi-kopi terbaik Indonesia yang diseduh 
secara tradisional tanpa memerlukan mesin kopi yang 
biasanya digunakan di gerai kopi besar. “Kopi kami dibuat 
hanya dengan cara diseduh tanpa mesin,” jelas Direktur 
Utama Angkasa Pura Retail (APR) Teges Prita Soraya.

Gerai “Raja Tubruk” di Bandara SAMS, menurutnya, 
merupakan flagshop store APR sehingga menjadi gerai 

terbesar. Nantinya akan dibuka gerai-gerai lebih lebih kecil 
di bandara-bandara lainnya. Menu kopi yang tersedia di 
sini sangat variatif dengan cita rasa spesial. Di antaranya 
kopi tubruk hitam, tubruk jahe, tubrik durian, tubruk susu, 
tubruk susu karamel, dan tubruk susu gula merah.

Selain kopi, di gerai “Raja Tubruk” juga menyediakan 
berbagai minuman tradisional Indonesia seperti wedang 
jahe, bajigur, teh kolang-kaling, dan teh cincau hitam. 
Konsumen juga dapat menikmati aneka pilihan jus 
bermerek C+ yang merupakan produk terbaik APR. 
“Setiap jus C+ diproduksi fresh tanpa bahan pengawet, 
menggunakan buah-buahan lokal yang dipasok setiap 
hari,” ujar Teges.

Di area makanan, terdapat menu-menu yang khas. “Kami 
menggandeng mitra-mitra daerah untuk menyediakan 
makanannya, seperti bubur Kang Hudun, aneka mantau, 
hingga nasi bakar. Namun yang menjadi highlight yakni 
pepes kepiting. Ini merupakan produk salahsatu UKM 
binaan Angkasa Pura Airports di Balikpapan. Mereka 
membuat pepes menggunakan daging kepiting yang 
dibungkus daun pisang, kemudian kami mengemas ulang 
menjadikannya oleh-oleh lezat dan khas Balikpapan,” jelas 
Teges. 

Sementara di Restoran “Onde Mande”, tersedia aneka 
masakan khas Minang dengan resep tradisional turun-
temurun yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. 
Ada rendang, dendeng batokok, asam pade, hingga bebek 
lada hijau. [Tribun Kaltim]

KABAR BANDARA KABAR BANDARA

Angkasa Pura Retail Gandeng Mitra Lokal

Syamsudin Noor Tambah 24 Kali Penerbangan Ekstra

Tambah Dua Penerbangan Domestik, 80.000 
Penumpang Padati Bandara Juanda

tersedia,” ungkapnya. Menurut dia, tambahan 24 kali 
penerbangan ekstra itu menambah jadwal penerbangan 
normal setiap hari yang mencapai 47 kali penerbangan 
sehingga menjadi 71 kali.

“Penerbangan normal sebanyak 47 kali meliputi tujuan 
domestik di kota lain di Indonesia termasuk tujuan lokal di 
Kalsel dan penerbangan regional di Kalimantan,” sebutnya. 
Dikatakan, meski ada tambahan penerbangan tetapi 
keberangkatan seluruh pesawat normal sesuai jadwal 
yang direncanakan sehingga tidak ada hambatan jadwal 
penerbangan.

“Seluruh jadwal penerbangan lancar tidak ada hambatan 
termasuk adanya penundaan keberangkatan sehingga 
situasi dan kondisi bandara normal meski dipenuhi 
pemudik,” ujarnya. 

Ditambahkan, pihaknya sudah sejak hari Jumat (10/7) 
atau H-7 Idul Fitri menyiapkan Posko Pelayanan Terpadu 
dan Monitoring Angkutan Lebaran 2015 di area bandara. 
“Posko ditempati tim terpadu dari dinas dan instansi 
terkait yang siap melayani calon penumpang termasuk 
memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan,” 
katanya. [Antaranews]

BPN

BDJ

SUB

Garuda 
Indonesia 
meminta 
tambahan 
penerbangan 
dari Bandara 
El Tari, 
Kupang, 
untuk 
mengangkut 
para 

penumpang yang tidak terbang dalam sejumlah 
penerbangannya dalam tiga hari terakhir ini karena erupsi 
Gunung Raung di Jawa Timur. ”Kami sudah terima surat 
dari manajemen Garuda Indonesia untuk slot time atau 
penambahan jadwal penerbangan, untuk hari ini bagi 
beberapa rute,” kata Airport Officer On Duty, Gabriel Lusi 
Keraf, di Kupang, Minggu (12/07).

Menurut dia, permohonan penambahan jadwal 
penerbangan atau slot time itu untuk rute penerbangan 
Kupang ke Tambolaka pergi dan pulang. Selain itu, 

Garuda Minta Tambahan Penerbangan dari 
Bandara El Tari Kupang
KOE
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Jumlah 
penumpang 
mudik dan 
balik di 
Bandar Udara 
Syamsudin 
Noor 
Banjarmasin, 
Kalimantan 
Selatan, 
selama Idul 

Fitri 1436 Hijriah mengalami kenaikkan dibanding tahun 
sebelumnya. “Ada kenaikkan penumpang yang berangkat 
dan datang mencapai 5,05 persen,” ujar General Manager 
Bandara Syamsudin Noor Handy Heryudhitiawan di 
Banjarbaru, Senin (27/07). 

Disebutkan, sesuai data posko terpadu angkutan lebaran 
Bandara Syamsudin Noor hingga H+8 Idul Fitri atau Minggu 
(26/07) terjadi kenaikkan penumpang sebanyak 12.003 
orang. Dirincikan, jumlah penumpang yang datang dan 
berangkat selama 25 hari sejak H-15 (02/07) hingga H+8 
(26/07) pada 2015 tercatat sebanyak 249.283 orang.

“Jumlah penumpang yang datang dan berangkat pada 2014 
sebanyak 237.280 orang sehingga ada kenaikan 12.003 

orang atau mencapai 5,05 persen,” ungkapnya. Menurut dia, 
jumlah penumpang yang berangkat pada 2014 sebanyak 
139.354 orang dan 2015 mencapai 148.981 orang sehingga 
ada kenaikan sebesar 6,91 persen.

Jumlah penumpang yang datang antara 2014-2015 naik 
sebesar 4,04 persen dengan jumlah penumpang 110.214 
orang pada tahun 2014 dan 114.671 orang pada 2015. 
“Kenaikkan jumlah penumpang baik yang berangkat 
maupun datang karena kecenderungan meningkatnya 
keinginan pulang kampung menjelang Idul Fitri,” ucapnya.

Dikatakan, selama 25 hari arus mudik dan balik lebaran 
itu, terjadi puncak mudik pada H-2 tanggal 15 Juli 2015 
dengan penumpang berangkat dan datang sebanyak 14.358 
orang. “Jumlah penumpang berangkat dua hari sebelum 
Idul Fitri sebanyak 8.962 orang dan penumpang datang 
tercatat sebanyak 5.396 orang sehingga total 14.358 orang,” 
sebutnya.

Sementara, puncak arus balik di bandara yang terletak di 
Banjarbaru sekitar 25 kilometer dari Banjarmasin, ibukota 
Provinsi Kalsel terjadi pada H+8 atau tanggal 26 Juli 2015. 
“Penumpang datang pada hari ke delapan setelah Idul Fitri 
sebanyak 7.957 orang dan berangkat sebanyak 6.412 orang 
sehingga total sebanyak 14.369 orang,” katanya. [Antaranews]

Bandara 
Internasional 
Sultan 
Hasanuddin 
Makassar 
melakukan 
sejumlah 
langkah 
antisipasi 
pada puncak 
arus mudik 

lebaran 1436 Hijriah.

“Sejumlah langkah antisipasi kita lakukan demi 
mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Ini 
kita lakukan untuk memberikan rasa nyaman kepada 
penumpang,” ujar Komisaris Utama Angkasa Pura Airports 
Makassar Suratto Siswodiharjo di Makassar, Selasa (14/07).

Salah satu langkah antisipasi yang dilakukannya jauh-jauh 
hari di tahun 2015 ini dengan menambah penerbangan 
atau extra flight agar penumpang tidak mengalami 

Menteri 
Perhubu-
ngan, 
Ignasius 
Jonan 
mengakui 
SOP Bandara 
I Gusti 
Ngurah Rai, 
Bali cukup 
baik. Baik 

SOP pengamanan atau penanganan terhadap penumpang.

“Dalam standardisasi saat ini sudah cukup baik. Sudah oke,” 
ucap Jonan, saat melakukan kunjungan pasca ditutupnya 

Bandara Ngurah Rai, Senin (13/07).

Jonan menilai, sesuai dengan SOP, pihaknya melihat 
Bandara I Gusti Ngurah Rai saat ini dalam penanganan 
persoalan gangguan alam cukup baik. Terutama untuk 
pemberangkatan dari Denpasar ke bandara lainnya, 
terutama untuk pemberangkatan domestik. “Sejauh ini dari 
domestik sudah cukup baik,” tegasnya.

Dalam kunjungannya, Jonan melihat bahwa penanganan 
penumpang dan sinergitas pemerintah provinsi dan 
instansi terkait di Bali juga sangat mendukung. Faktor inilah 
yang menjadikan Bandara I Gusti Ngurah Rai memiliki 
poin plus dalam penanganan menghadapi bencana alam. 
[Tribunnews]

KABAR BANDARA KABAR BANDARA

Menteri Perhubungan Akui SOP 
Bandara I Gusti Ngurah Rai Cukup Baik

Penumpang Mudik dan Balik di Bandara 
Syamsudin Noor Naik

Bandara Sultan Hasanuddin Antisipasi Puncak 
Lonjakan Penumpang

penambahan penerbangan dengan rute Kupang ke 
Denpasar.

Garuda Indonesia menyediakan empat penerbangan 
masing-masing untuk tujuan Tambolaka ke Kupang 
menggunakan nomor penerbangan GA460. Untuk 
rute Kupang, Tambolaka dan Denpasar menggunakan 
penerbangan dengan nomor GA461.

Sedangkan untuk tujuan Denpasar, Tambolaka, Kupang 
menggunakan penerbangan dengan nomor Ga460D dan 
Kupang dengan tujuan Tambolaka akan menggunakan 
nomor penerbangan GA461D.

“Semua permintaan penerbangan ini akan dilakukan hari 
ini,” kata Gabriel. Menurut dia, Otoritas Bandara El Tari 
Kupang sudah menganjurkan kepada manajemen Garuda 
Indonesia untuk segera menambah penerbangan agar bisa 
mengangkut ratusan penumpang yang masih menumpuk 
di bandara, sejak Jumat (10/7). Penumpukan penumpang 
itu sebagai ekses ditutupnya Bandara I Gusti Ngurah Rai 
Bali akibat semburan abu vulkanik Gunung Raung.

Dia memperkirakan, untuk tujuan Kupang-Denpasar dalam 
penerbangan Garuda Indonesia hingga dua hari ini sudah 
terdapat sekitar 400 penumpang yang belum diangkut.
[Antara]

DPS

UPG

kekecewaan. Dia mengatakan, penambahan extra 
flight dilakukan karena jumlah pemudik sudah mulai 
membludak mulai dari sejak awal memasuki musim mudik 
lebaran.

Pihak Bandara Sultan Hasanuddin memprediksi puncak 
lonjakan penumpang akan terjadi pada H-2 lebaran. 
Jumlah penumpang diprediksi akan mencapai 24 ribu per 
harinya khusus untuk pemberangkatan saja. 

Berdasarkan data Bandara Sultan Hasanuddin, jumlah 
penumpang dari H-15 hingga H-5 Idul Fitri 1436 Hijriah 
tetap masih didominasi pemberangkatan domestik.  
Penumpang arus mudik keberangkatan domestik 
mencapai 164.194 orang sedangkan kedatangan domestik 
mencapai 121.010 penumpang. 

Kendati demikian, untuk jumlah penerbangan didominasi 
kedatangan domestik sebanyak 1.367 penerbangan. 
Sedangkan keberangkatan domestik sebanyak 1.351 
penerbangan. Pada H-5 lalu untuk jumlah penumpang 

arus mudik pemberangkatan domestik sebanyak 15.780 
penumpang. Kendati demikian, terjadi penurunan sebesar 
-1,22 persen jika dibandingkan H-6 lalu yang mencapai 
16.053 penumpang.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul 
Yasin Limpo yang melakukan peninjauan mengatakan 
berdasarkan hasil pantauan, sejauh ini arus mudik di Sulsel 
berjalan dengan lancar. “Lonjakan-lonjakan penumpang 
yang diperkirakan terjadi sekitar lima persen semuanya 
sesuai perencanaan dan dapat diantisipasi oleh pihak 
bandara,” ujarnya.

Bahkan cadangan pengangkutan menggunakan pesawat 
atau kapal milik TNI, kata dia, tidak perlu digunakan 
karena memang sudah diantisipasi sebelumnya dengan 
menambah extra flight. Aspek keamanan, menurut 
gubernur juga telah dipersiapkan agar seluruh proses 
mulai dari Ramadhan, mudik, hingga lebaran nanti dapat 
berjalan lancar, aman, dan nyaman. [Antaranews]

BDJ
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Bandara 
Juanda 
Surabaya di 
Sidoarjo ikut 
menyambut 
para tamu 
Allah dengan 
layanan 
khusus. Jika 
sebelumnya 
para jemaah 

haji berdiam diri di dalam bus saat pesawat delay, musim 
haji tahun ini tak lagi keleleran di bus.

General Manager Bandara Juanda Yanus Suprayogi saat 
ditemui menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan 
ruang tunggu khusus untuk para jemaah haji. “Silakan 
nanti para jemaah menempati ruang tunggu di Terminal 1 
Juanda,” kata Yanus, Rabu (12/08).

Ruang tunggu itu berada di dalam Terminal 1 Bandara 
Juanda. Para penumpang bisa duduk santai bersama 
teman satu kloter jemaah. Ruang tunggu itu bisa 
menampung hingga 400 jemaah haji.

Selama ini, pelaksanaan ibadah haji meninggalkan 
catatan dalam pelayananan kepada jemaah. Tidak selalu 
pesawat yang digunakan untuk mengangkut para jemaah 
terbang sesuai jadwal. Kadang delay pesawat bisa sampai 
berjam-jam. Jika delay itu diketahui saat jemaah masih 
berada di penginapan Asrama Haji Sukolilo, jemaah bisa 
menunggu di asrama. Bus jemaah juga bisa menyesuaikan 
keberangkatan dengan jadwal terbang. Kalau ada delay 
mendadak, jemaah seakan “kleleran” di bus. Mereka terus 
berada di bus, di dekat landasan pesawat.

“Sudah kami siapkan ruang yang reprsentatif untuk para 
jemaah haji. Supaya tak kelelahan berada di dalam bus 
terus. Apalagi biasanya jemaah banyak yang usia sepuh. 
Begitu ada kepastian terbang, bisa diantarkan langsung ke 
pesawat,” tambah Yanus. 

Meski pelaksanaan haji adalah aktivitas rutin di Bandara 
Juanda, namun tahun ini ada peningkatan pelayanan 
kepada jemaah di Bandara Juanda. Tidak hanya untuk 
jemaah haji, jemaah umrah selama ini juga mendapat 
fasilitas ruang tunggu khusus. [Tribunnews]

KABAR BANDARA KABAR BANDARA

Bandara Juanda Sediakan Ruang Tunggu Khusus 
untuk Jemaah Haji

Bandara 
Internasional 
Sultan 
Hasanuddin 
Makassar 
memberikan 
penghargaan 
terhadap 
sembilan 
petugas 
aviatlon 

security (avsec) pada peringatan HUT ke-70 RI yang digelar di 

Kantor Cabang Angkasa Pura Airports Bandara Internasional 
Sultan Hasanuddin, Senin (17/08).

General Manager Bandara Sultan Hasanuddin Akhmad Munir 
mengatakan, sembilan personel avsec itu mendapatkan 
penghargaan sebagai apresiasi karena dinilai berprestasi 
menggagalkan calon penumpang yang membawa narkoba 
dan senjata tajam saat berada di bandara.

“Setelah sebelumnya personel avsec tersebut mendapatkan 
penghargaan dari Polres Maros, maka bersamaan dengan 
HUT RI saat ini, kita berikan juga apresiasi,” jelasnya. [Fajar]

Sembilan Petugas Aviation Security Bandara 
Sultan Hasanuddin Dapat Penghargaan

Setelah 
sempat 
ditutup 
sebanyak lima 
kali akibat 
debu vulkanik 
Gunung 
Raung 
beberapa 
waktu lalu, 
Bandara I 

Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, menambah fasilitas umum. 
Penambahan fasilitas tersebut, menurut General Manager 
Bandara I Gusti Ngurah Rai Trikora Harjo, merupakan fasilitas 
penunjang.

Penambahan seperti bangku tunggu di lobi keberangkatan 
terminal internasional dan ruang meeting point merupakan 
kebutuhan dasar penumpang dan penjemput penumpang. 

“Kami memang memberikan tambahan fasilitas Diantaranya 
bangku yang ada di dalam ruangan kita pindahkan, supaya 
penumpang yang menunggu bisa lebih nyaman,” katanya, 
Kamis (13/08).

Selain menambah bangku untuk menunggu, penambahan 
pelayanan maskapai dan pelayanan tentang perhotelan 
juga diberikan. Posko Lebaran Terpadu di terminal domestik 
diubah fungsinya menjadi customer service dan crisis centre.

Petugas dari jajaran Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia 
(PHRI) Bali juga ikut membantu bandara. “Kita berharap 
seluruh penumpang bisa terlayani, terutama penumpang 
yang berlibur di Bali. Hanya saja, karena crisis centre hanya 
ada di terminal domestik, jadi kita harapkan ada posko crisis 
centre juga di terminal internasional. Sehingga pelayanan 
terhadap wisatawan semuanya ter-cover,” kata Sekretaris 
PHRI Perry Markus. [Tribunnews]

Antisipasi Kondisi Darurat, Bandara I Gusti 
Ngurah Rai Tambah Fasilitas Umum

SUB

DPS

Petugas 
keamanan 
Bandara 
Internasional I 
Gusti Ngurah 
Rai berhasil 
menggagal-
kan penye-
lundupan 
terumbu 
karang yang 

dilindungi, Selasa (26/08). General Manager Bandara I Gusti 
Ngurah Rai Trikora Harjo menyatakan, penyelundupan terjadi 
dengan menggunakan pesawat carteran atau nonreguler. 
Pesawat yang disewa secara pribadi ini rencananya akan 
mengangkut penumpang dan 10 kardus terumbu karang yang 
dilindungi.

Pada saat pemeriksaan x-ray, 10 kardus yang berisi terumbu 
karang yang sudah mati tersebut terbaca secara jelas. “Saat 
terbaca, oleh petugas kita dilakukan pemeriksaan dan 
pengecekan. Selanjutnya, petugas melaporkan ke petugas 
karantina untuk dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.  Informasi 
yang dihimpun menyebutkan, Selasa (25/08) pukul 19.10 WITA 
di General Aviation Terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai, pelaku 
Maria Bergamasco (63), warga negara Italia, diduga hendak 
menyelundupkan terumbu karang.

Maria yang menggunakan pesawat khusus jenis Gulfstream 
650 kode registrasi MVITA tujuan Singapura. Saat ditanya 
keberadaan terumbu karang tersebut, Trikora menjelaskan 
sudah diserahkan kepada pihak karantina tumbuhan. 
“Karena kita hanya mengamankan seluruh tindak kejahatan 
yang merugikan negara, maka pasca penangkapan atau 
pengamanan kita serahkan ke pihak yang berwajib,” kata 
Trikora. [Tribunnews]

Petugas Bandara I Gusti Ngurah Rai Berhasil 
Gagalkan Penyelundupan Terumbu Karang
DPS

UPG

Airside. (1) Sisi udara. (2) Bagian wilayah bandara yang merupakan daerah tertutup bagi publik (bukan untuk 
umum), di mana setiap orang, barang, dan kendaraan yang memasuki wajib menjalani pemeriksaan keamanan dan 
atau harus memiliki izin khusus. (3) Bagian wilayah bandara yang termasuk airside adalah landas-pacu (runway), 

landas-hubung (taxi way), apron, dan hangar. (4) Landside (sisi darat) adalah bagian wilayah bandara yang tidak langsung 
berhubungan kegiatan operasional penerbangan. Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan bandara, pengelolaan 
bandara menetapkan batas landside dalam wilayah bandara serta mengatur penggunaannya. (5) Bagian wilayah bandara 
yang termasuk landside adalah bangunan terminal penumpang, bangunan terminal kargo, bangunan ruang tunggu VIP, area 
bisnis, area parkir kendaraan, area transfer ke moda-transportasi lain (bus, taksi, dan lain-lain).

AVIAPEDIA

Sumber: Aviapedia; Ensiklopedia Umum Penerbangan oleh Singgih Handoyo & Dudi Sudibyo (Penerbit Buku Kompas, 2011)
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DESTINASI

TAMAN NASIONAL KOMODO ADALAH GUGUSAN KEPULAUAN DENGAN TOTAL AREA SELUAS 1800 
KM2. TAMAN NASIONAL KOMODO TERLETAK DI PERBATASAN NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA 
TENGGARA TIMUR. SALAH SATU DARI “THE NEW 7 WONDERS OF NATURE” INI TERDIRI DARI TIGA 
PULAU BESAR, YAITU PULAU KOMODO, PULAU RINCA, PULAU PADAR, DAN GUGUSAN PULAU 
KECIL LAINNYA.

Sekitar jam 13.00 WITA, kami tiba di 
Bandara Komodo dan dijemput oleh 
driver serta diantar menuju tempat 
menginap kami malam itu, Bajo View. 
Penginapan ini ternyata cukup unik. 
Kamar-kamar di Bajo View berbentuk 
seperti tenda-tenda yang diberi rangka 
dari besi, lalu didalamnya terdapat dua 
kasur, dua bantal, sebuah kipas angin, 
sebuah stop kontak, dan karpet. Harga 
per orang adalah Rp 85.000/malam. 

Bajo View terletak di kaki bukit. 
Pemandangan Labuan Bajo dari sana 
sungguh indah. Kamar mandi di 
penginapan ini terletak di luar, terpisah 
antara bilik untuk shower dan kloset. Satu 
hal yang menjadi perhatian bagi turis 
lokal, kloset di Bajo View adalah standar 
bule, alias tidak ada airnya!

Setelah berkenalan dengan anggota tur 

lain, kami berjalan 
kaki menyusuri 
Kota Labuan 
Bajo. Labuan Bajo 
adalah kota kecil 
dengan satu jalan 
utama yang kanan 
kirinya dipenuhi 
dengan agen 
perjalanan, dive 
operator, restoran-
restoran kecil, 
dan penginapan. 
Sekitar 30 menit 
kami berjalan 
menuju Kampung 
Ujung untuk 
melihat sunset. 
Di Kampung Ujung ini banyak tersedia 
kuliner seafood yang  dijamin fresh karena 
bahan-bahannya langsung ditangkap 
oleh nelayan sekitar.

HARI KEDUA
Perjalanan kami menuju 
Taman Nasional Komodo 
baru dimulai jam 11.00 
siang. Seperti yang sudah 
saya sebutkan di atas, trip 
ini merupakan trip Live 
on Board alias seluruh 
kegiatan mulai dari makan 
hingga tidur berlangsung 
di kapal. Kapal yang 
digunakan adalah sejenis 
kapal klotok (seperti yang 
saya gunakan di Tanjung 
Puting), namun bedanya 
kapal yang ini memiliki 

kabin untuk tidur dengan tempat tidur 
tingkat, dapur, serta kamar mandi 
dengan persediaan air tawar. 
Jarak antara satu pulau dan pulau lain 
biasanya sekitar 2 sampai 3 jam, sehingga 
kami banyak menghabiskan waktu 
dengan mengobrol atau sekedar tidur.

Pemberhentian pertama kami adalah 
Pulau Kanawa. Hamparan laut biru 
toska dengan berbagai macam gradasi 
terbentang di depan mata. Speechless! 
Saking beningnya, koral-koralnya terlihat 
dari kapal.

Kami snorkeling dan foto-foto selama 
sekitar satu jam, kemudian segera naik 
kapal lagi untuk menuju Gili Lawa, 
tempat bermalam kami.
Untuk menuju best view point, kami harus 
mendaki selama kurang lebih 30 menit 
dengan jalur yang cukup terjal - bahkan 

memaksa kami sampai merangkak - kami 
berhasil mendapatkan pemandangan 
yang spektakuler. Dengan napas 
tersengal-sengal kami duduk untuk 
menikmati sunset.

Perjuangan belum usai. Untuk turun dari 
puncak Gili Lawa ternyata dibutuhkan 
perjuangan yang lebih keras. Jalur sangat 
curam dengan penerangan terbatas. 
Akhirnya, saya dan seorang rekan lebih 
memilih untuk merosot, daripada jatuh 
terguling-guling. Malam itu saya tidur 
awal karena kelelahan.

HARI KETIGA
Hari ini kami akan bertemu dengan 
komodo! Di perjalanan, saya lebih banyak 
tidur di kamar karena badan mulai 
tidak enak, tanda-tanda akan haid. Saya 
membatin dalam hati, “Yah, terus kalau 

Berwisata ke Taman Nasional Komodo merupakan salah satu 
wishlist saya di tahun 2015 ini. Sudah lama saya penasaran 
dengan keindahan laut dan pulau-pulau di Flores dan 

sekitarnya. Maka, saat teman SMU saya mengajak untuk ikut 
trip Live on Board (LOB) Komodo pada pertengahan Mei, saya 
langsung mengiyakan.

HARI PERTAMA
Kami berangkat naik pesawat dengan rute Jakarta (CGK)-
Denpasar (DPS)-Labuan Bajo (LBJ). CGK-DPS kami tempuh 
dengan penerbangan Air Asia, dan DPS-LBJ ditempuh dengan 
Wings Air. Penerbangan DPS-LBJ ditempuh dalam waktu 1 
jam 30 menit, dengan ketinggian jelajah hanya sekitar 28.000 
kaki. Selain dari Denpasar, Bandara Komodo di Labuan Bajo 
sebenanrya juga bisa dicapai dari Bandara Eltari, Kupang. 
Bandara Komodo merupakan bandara kecil yang saat ini baru 
dapat mengakomodir pesawat jenis ATR. 

DESTINASI

MENIKMATI KEINDAHAN ZAMAN PURBA
DI TAMAN NASIONAL KOMODO

Selamat datang di Labuan Bajo!

Penginapan Bajo View.

Hamparan laut biru toska dengan berbagai macam gradasinya di Pulau Kanawa.
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TEKS & FOTO: DIANI SEKARING SEJATI
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gue haid, bisa-bisa jadi cemilan Komodo 
dong”. Penciuman Komodo sangat tajam. 
Mereka bisa mengendus bau darah dari 
jarak 5 kilometer.

Setelah hampir dua jam di laut, kami 
mendarat di Loh Liang. Loh berasal dari 
bahasa lokal yang berarti ‘teluk’, dan 
‘liang’ berarti sarang. Sampai di Loh 
Liang, kami langsung disambut seekor 
komodo. Bentuk mereka mirip kadal 
besar,dengan cakar tajam dan gerak gerik 
terbatas seperti buaya. Komodo adalah 
binatang liar yang ganas. Mereka akan 
mengeluarkan taring jika siap untuk 
memangsa. Jarak aman untuk berada di 
dekat komodo adalah lima meter dengan 
didampingi ranger.

Kami melakukan susur hutan dan trekking 
menuju Fregata Hill. Sepanjang jalan, 
ranger bercerita mengenai seluk beluk 
komodo. Komodo berkembang biak 
secara bertelur, dan telur tersebut dierami 
selama sembilan bulan. Setelah anak 
komodo menetas, ia akan langsung lari 
menuju pucuk pohon untuk menghindari 

predator. Komodo 
merupakan kanibal, 
bahkan induk 
komodo dapat 
memangsa anak-
anaknya sendiri.

Perjalanan kami 
lanjutkan menuju 
salah satu tempat 
paling terkenal di 
Taman Nasional 
Komodo, yaitu Pink 
Beach. Pink Beach 
ditempuh sekitar 
30 menit dari Loh 
Liang. Pink Beach 
merupakan pantai unik yang memiliki 
pasir berwarna merah muda. Warna 
tersebut diakibatkan oleh pecahan koral 
berwarna merah yang ada di sekitar 
pantai. Sayangnya, saya tidak bisa 
snorkeling karena keram perut. Padahal 
menurut rekan satu kapal saya, koralnya 
bagus dan banyak ikan berwarna-warni. 

Perjalanan kami lanjutkan menuju Pulau 
Padar, tempat 
bermalam kami 
malam itu. Arus 
dan ombak 
menuju Pulau 
Padar sungguh 
ganas. Kapal 
kami terombang-
ambing dengan 
keras. Untung ada 
Pak Amat, sang 
kapten kapal nan 
hebat. Menurut 
informasi, Pulau 
Padar ini baru 
tereksplor dalam 
enam bulan 

terakhir. Tak banyak nelayan yang berani 
berlayar ke Pulau Padar karena ombak 
dan arus yang cukup kencang. 

Pulau Padar adalah pulau favorit saya. 
Rasanya tidak ada kamera manapun 
yang bisa mengabadikan keindahannya 
dengan sempurna. Berada di Pulau Padar 
mengingatkan saya akan setting film The 
Lord of The Rings, Narnia, King Kong, dan 
Jurassic Park. Seperti kembali ke zaman 
purbakala!

Sore itu, kami trekking lagi untuk 
menikmati sunset terindah. Kami sepakat 
untuk mendaki perlahan-lahan. Kami 
banyak berhenti untuk berfoto dan 
menikmati pemandangan. Gugusan 
pulau di Taman Nasional Komodo 
sebagian besar memiliki kontur serupa, 
dan ditutupi dengan ilalang berwarna 
kuning keemasan. Dari puncak Pulau 
Padar kami dapat melihat tiga buah 
teluk. Kami mengobrol dan menikmati 
pemandangan hingga matahari 
tenggelam.

HARI KEEMPAT
Keesokan harinya, kami bangun pagi-
pagi untuk menikmati sunrise di atas 
kapal. Setelah matahari naik, kami 
bergerak menuju Loh Buaya, Pulau Rinca. 
Menurut Pak Amat, Komodo di Pulau 
Rinca terkenal agresif. 

Sesampainya di Loh Buaya, ranger 
langsung menanyakan apakah ada 
peserta perempuan yang sedang haid. 
Saya dan seorang rekan langsung 
mengacungkan jari. Kami dipisah dari 
rombongan dan diberi ranger khusus. 
Alasannya, mencegah komodo untuk 
menyerang kerumuman orang banyak.

Pemandangan di Loh Buaya sungguh 

indah! Terdapat sabana dan berbagai 
jenis hewan yang sedang merumput, 
seperti rusa dan kerbau liar. 

Dari Loh Buaya, kami menuju Kampung 
Rinca untuk bertemu siswa-siswa SD 
di sana. Kami langsung disambut oleh 
segerombolan anak yang menggandeng 
kami dan berceloteh macam-macam. 
Sepertinya mereka senang sekali 
apabila ada tamu yang datang.  Tujuan 
kami ke Kampung Rinca adalah untuk 
menyumbangkan buku anak-anak ke 
Taman Bacaan Pelangi di Pulau Rinca. 
Di sana, sekolah yang ada hanya sampai 
tingkat SMP. Jika hendak melanjutkan 
ke jenjang SMU, anak-anak ini harus 
merantau ke Labuan Bajo. Di Taman 

Bacaan Pelangi, kami bercengkerama 
dengan anak-anak Kampung Rinca dan 
membacakan cerita. 

Dari Kampung Rinca, kami bertolak 
menuju Pulau Kelor, tujuan terakhir 
kami. Saya yang sudah kelelahan lebih 
banyak bersantai di pinggir pantai sambil 
menikmati pemandangan, lalu menuju 
Labuan Bajo saat hari beranjak sore. 
Malam harinya, kami makan seafood 
bersama di Kampung Ujung. Nikmat 
sekali.

Perjalanan selama tiga hari dua malam 
di kapal dengan persediaan air terbatas 
membuat saya dan rekan-rekan lebih 
toleran dan pengertian satu sama lain. 
Bersama-sama menikmati matahari 
terbit dan tenggelam di perairan 
Taman Nasional Komodo merupakan 
nikmat yang luar biasa. Sebagai orang 
Indonesia, rasanya sayang sekali jika kita 
belum menikmati keindahan salah satu 
keajaiban dunia ini.  [][]  

TIPS
•	 Harga trip LOB (Live on Board) 

Komodo adalah Rp 2,5 juta/pax. 
Harga tiket PP CGK-LBJ Rp 3,1 juta/
pax.

•	 Di kapal, persediaan air tawar 
terbatas, gunakan seperlunya.

•	 Pakai baju yang mudah menyerap 
keringat.

•	 Jangan lupa menggunakan sunblock 
dan kaca mata hitam.

•	 Usahakan tidak buang air besar saat 
kapal sandar. Tidak mau kan “teripang 
kuning”-mu dilihat oleh teman-teman 
yang sedang snorkeling?:)

DESTINASI DESTINASI

The Famous Pink Beach.
Menikmati senja di Pulau Padar. Berada di pulau ini seperti berada di setting film The Lord of The Rings, Narnia, King Kong, dan Jurassic Park. Layaknya kembali ke zaman purbakala.

Anak-anak Pulau Rinca. Mereka senang sekali jika ada tamu yang datang.

Komodo, sang kanibal yang mau memangsa anak-anaknya sendiri.
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KOLOM

Saya membaca buku berjudul 
“Spiritual Samurai” yang ditulis oleh 
DR. (HC) Ary Ginanjar Agustian. 

Sebuah buku yang mengulas dengan 
ringkas, urut, dan rinci mengenai 
samurai dari Negeri Sakura. Isinya 
menggambarkan dengan gamblang 
mengenai semangat “bushido”. 
Barangkali karena Pak Ary pernah 
tinggal di Jepang dan belajar ilmu 
pedang Batodo Nakamura Ryu, hingga 
mendapat peringkat sabuk hitam. Buku 
itu menjelaskan bagaimana samurai 
dan bushido menjadi way of life bangsa 
Jepang. Bagaimana Jepang mampu 
mengkonversi semangat bushido dan 
menyesuaikan dalam situasi sekarang. 
Bagi saya buku itu membuka wawasan 
dan memberikan pengertian yang cukup 
mendalam.

Salah satu yang fenomenal pada zaman 
dulu adalah jika seorang pejabat Jepang 
melakukan kesalahan, maka harga 
dirinya menjadi terganggu. Dia kemudian 
menebus perasaan malunya itu dengan 
cara melakukan seppuku atau harakiri, 
merobek perutnya sendiri dengan katana 
(pedang) kecil. Mereka lebih memilih 
mati daripada menanggung malu.

Pada zaman modern ini, ritual harakiri 
digantikan dengan cara yang lebih manu-
siawi tetapi tetap mengandung makna 
yang dalam. Pejabat itu melakukan 
harakiri versi baru: mengundurkan diri 
dari jabatannya. Itu sebenarnya sama saja 
“mati” dalam pengertian lain. Sesuatu 
yang tidak mungkin terjadi di Indonesia. 
Inilah sumber sebuah joke: di Jepang 
kalau pejabat salah dia bunuh diri, tetapi 
kalau di Indonesia bela diri! Ironis. Men-
gapa? Karena budaya malu sudah mulai 
terkikis di Indonesia.

Kesadaran emosional dan  spiritual
Itulah mengapa barangkali Indonesia 
perlu juga mengembangkan budaya 

yang menjadi way of life seperti halnya 
bangsa Jepang. Bagaimana menginter-
nalisasikan nilai-nilai spiritual sehingga 
mampu menjadi way of life dan mendasa-
ri perilaku dan cara berfikir bangsa. 

Sebenarnya nenek moyang kita sudah 
memiliki beberapa nilai-nilai spiritual 
yang pernah menjadi dasar perilaku. 
Hanya saja tuntutan badaniah membuat 
nilai-nilai itu luntur. Tidak ada upaya 
untuk menjaganya dengan baik. Ambil 
contoh, nasehat Ki Hajar Dewantara bagi 
para pemimpin melalui kalimat yang 
terkenal: “Ing ngarso sung tulodho, ing 
madya mangun karso, tut wuri handayani. 
Perkembangan kebutuhan dan tuntutan 
hidup, membuat nasehat itu sulit dijaga 
dengan baik. 

Esensi nasehat Ki Hajar Dewantara itu 
mulai memudar dan rapuh. Para pem-
impin kita mengalami kesulitan ketika 
harus memberi contoh di depan anak 
buahnya. Memberi semangat ketika anak 
buahnya mulai putus asa, dan memberi 
dorongan dan semangat dari belakang. 
Mereka sibuk mencari kesempatan untuk 
menambah kekayaan dengan segala 
cara, walaupun itu harus melanggar 
peraturan dan bertentangan dengan 
hati nuraninya. Di tengah kegalauan ini, 
sudah selayaknya kita 
melakukan introspeksi. 
Apa yang salah dengan 
ini?

Jika direnungkan lebih 
dalam lagi, karena pa-
rameter keberhasilan 
telah bergeser, lebih 
ke arah sesuatu yang 
bersifat fisik. Nilai-nilai 
emosional dan spiritual 
perlahan terpinggir-
kan dan dikuasai oleh 
yang sifatnya fisik. 
Dalam memperoleh 

sesuatu yang bersifat materi, orang lalu 
menghalalkan segala cara. Tak peduli lagi 
apakah tindakannya merugikan orang 
lain. Bahkan, tak menghiraukan lagi 
hati nuraninya yang sebenarnya sudah 
mencegah untuk melakukan perbuatan 
itu. Dorongan materi membuatnya tidak 
mau mempertimbangkan kepentingan 
orang lain, apalagi mendengar bisikan 
hatinya. Astaghfirullah...

Kesadaran untuk empati kepada kesulitan 
yang dialami orang lain pantas menjadi 
perhatian para pejabat Indonesia. Dan 
itu tidak mudah diperoleh, jika dia tidak 
mempunyai kesadaran emosional dan 
spiritual. Sayangnya memang tolok ukur 
dari suatu keberhasilan selalu dinilai dari 
sisi material: berapa mobil atau rumah 
yang telah dimiliki? Jarang sekali dari sisi 
kesadaran emosional, misalnya: berapa 
banyak yang sudah diserahkan untuk 
kegiatan sosial, berapa banyak anak-anak 
yatim yang telah disantuni? Kesadaran 
untuk hal seperti itu tumpul, barangkali 
karena dulu ketika sekolah tidak  mem-
peroleh pelajaran itu. Akbatnya sekarang 
kesadaran emosionalnya rendah.

Guru-guru di sekolah lebih berkonsen-
trasi bagaimana membuat anak-anak 
didiknya pintar; what to think. Ranking 

HERU LEGOWO

EMOSIONAL DAN 
SPIRITUAL

satu menjadi dambaan dan target. Anak-
anak mendapat beban mata pelajaran 
yang padat, yang justru sering membuat 
stres. Tujuannya mendapat nilai terbaik. 
Caranya dengan mencontek, dan meng-
gunakan segala cara untuk mendapat 
nilai bagus. Dari sejak kecil mereka sudah 
tahu untuk mendapat angka yang baik, 
kadang-kadang tidak perlu jujur. Nyontek 
saja! Yang berusaha untuk jujur malah 
kalah sama yang hanya nyontek.

Tanpa disadari, dari sejak kecil, lingkungan 
mengajarkan untuk tidak jujur. Kita dapat 
membayangkan bagaimana kelak ketika 
mereka memasuki kehidupan nyata dan 
menjadi pemimpin di masyarakat.

Pendidikan kesadaran emosional (what I 
feel) di bangku sekolah-sekolah porsinya 
sedikit dan tak memadai. Anak-anak 
kita hanya sedikit mendapat pemaha-
man mengenai simpati dan empati di 
sekolah. Bagaimana mereka ikut mera-
sakan kebutuhan dan penderitaan 
orang lain? Bagaimana mereka menja-
di bagian dari sebuah kelompok, dan 
sebagainya. Padahal pengalaman em-
piris menunjukkan 80% keberhasilan 
seseorang ditentukan oleh perilakunya. 
Ini artinya bahwa kecerdasan emosional 
akan sangat menentukan ketika mereka 
berada di  tengah masyarakat. Banyak 
siswa yang menjadi juara di kelasnya, 
pada saat terjun ke masyarakat malah 
menjadi bawahan siswa yang biasa-
biasa saja. Siswa yang biasa-biasa saja itu 
ternyata memiliki kecerdasan emosional 
yang baik. Jadi mengapa kita selalu men-
untut anak-anak kita untuk selalu juara 
satu di kelasnya, lalu tidak mengindahkan 
kecerdasan emosionalnya?

Pada sisi lain, ada pendidikan untuk 
mengasah kesadaran spiritual; who am I? 
Siapakah saya, darimana saya berasal, dan 
mau kemana saya? Yang ini barangkali 
justru malah tertinggal dan lepas dari 
perhatian. Saya menduga barangkali para 
orangtua dan juga guru-guru kurang 
memahami bagaimana pentingnya hal 
ini. Timbul pertanyaan lanjutan, apa-
kah mereka sebenarnya mengerti dan 
memahami tentang hal ini? Jika memang 
belum, seyogyanya kesadaran mengenai 
hal itu diberikan lebih dahulu kepada para 
orangtua, para guru, dan pendidik. Agar 
mereka memahami dan mengajarkannya 
kepada anak-anaknya. Kesadaran sebagai 

mahluk Allah adalah fitrah manusia. 
Disebabkan ketidaktahuan kita maka hal 
ini menjadi terlewatkan. Sayangnya, justru 
yang sangat penting ini hanya diserahkan 
kepada guru agama, atau hanya diajarkan 
di pesantren-pesantren.

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika 
masyarakat kita, anak-anak muda kita, 
dan generasi penerus kita lebih berfikir 
praktis: mencari materi untuk eksistensi 
diri. Untuk mencapai itu dia  tidak pandai 
atau lupa bersimpati apalagi berempati, 

bahkan tidak peduli akan hati nuraninya.

Pekerjaan sehari-hari
Setelah memahami hal tersebut diatas, 
marilah mencoba kita untuk menerapkan-
nya dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-
hari. Dimulai dengan lebih dulu dengan 
introspeksi: apakah para pemimpin 
memahami mengenai makna kesadaran 
emosi dan spiritual? Mengapa pemimpin 
terlebih dahulu? Karena pemimpin sejati 
adalah seseorang yang selalu mencintai 
dan memberi perhatian kepada orang 
lain, sehingga ia juga dicintai. Memiliki 
integritas yang kuat, sehingga ia diper-
caya oleh pengikutnya dan selalu mem-
bimbing dan mengajari pengikutnya. 
Pemimpin seyogyanya memiliki kepriba-
dian yang kuat dan konsisten. Dan yang 
terpenting adalah memimpin berlandas-
kan suara hati yang fitrah. 

Pertanyaannya, apakah kita memahami 
mengenai kecerdasan emosi dan spiritual 
itu dan menerapkannya? Mari kita re-
nungkan bersama terlebih dahulu.

Pada prakteknya di kehidupan dan peker-

jaan sehari-hari banyak hal yang berkaitan 
dengan kecerdasan emosional tersebut. 
Jika diterapkan dengan penuh kesadaran, 
output-nya adalah terciptanya sebuah 
kebersamaan, kesadaran untuk mem-
berikan yang terbaik. Kepedulian dan 
empati terhadap kebutuhan dan kesulitan 
orang lain, kesadaran untuk bertanggung 
jawab, harga diri, kebanggaan jika dapat 
menyelesaikan dengan baik dan tuntas, 
dan sebagainya.

Semua hal itu dilakukan bukan semata-
mata karena kita menerima gaji setiap 
bulan, tetapi itulah manifestasi tanggung 
jawab kita. Itulah kesadaran untuk ber-
buat yang terbaik, bukan hanya sekedar 
dan asal-asalan dalam bekerja.

Hal seperti itu pula yang dilakukan oleh 
para samurai, ketika mereka sudah 
meninggalkan jalan pedang dan beralih 
ke dunia modern. Mereka menggantikan 
pedangnya dengan bolpoin, laptop, dan 

komputer. Meskipun begitu, semangat 
bushido masih tetap tertanam kuat dan 
menjadi jati diri mereka.

Sebagai penutup, banyak nasehat orang 
bijak mengenai bagaimana mencapai 
keberhasilan dan kebahagiaan. Yang 
sudah sering dikatakan adalah: jika ingin 
berhasil, bantulah orang lain. Bantuan ini 
dapat berwujud fisik maupun non fisik. 
Jika tidak dapat membantu secara fisik 
yang berarti berupa materi atau uang, 
bolehlah membantu dengan doa. Kekua-
tan doa ini, jika diaminkan oleh Allah Swt, 
hasilnya sungguh luar biasa dahsyat. Dan 
akan kembali ke si pengirim doa dalam 
bentuk yang tidak pernah diketahuinya.

Jadi jika Anda merasa berhasil dan sukses 
- selain usaha diri sendiri - barangkali itu 
juga justru berkat sekumpulan doa dari 
orang-orang yang dengan tulus dan ikhlas 
mendoakan Anda. Orang-orang yang 
telah Anda bantu dengan tulus dan ikhlas, 
tanpa pamrih.

Happiness is not what you have, but what 
you give. Kebahagiaan bukankah apa yang 
Anda miliki, tetapi apa yang Anda berikan 
kepada orang lain. Semakin banyak Anda 
memberi, semakin banyak Anda bahagia. 
Tentu saja ini akan bertentangan jika Anda 
hanya mendasarkan kepada kepentingan 
fisik semata-mata. Selamat merenungkan 
dan mencoba menerapkannya. [][]

KOLOM
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HISTORIA

BANDARA EL TARI KUPANG

Data Bandara

Nama  : Bandara Internasional El Tari
Alamat  : Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, NTT
Kode ICAO / IATA : WATT/KOE
Klasifikasi  : Klas IB
Koordinat  : 10° 10’ 40’’ LS / 123° 39’ 50’’ BT
Elevasi  : 335 ft (102 m)
Zona Waktu  : UTC +8
Jam Operasi   : 12 jam 
Runway  :  2.500 m x 45 m
Parking Stand  :  12

Fasilitas Kapasitas
Luas Terminal (Dom & Int) 7.420 m2

Daya Tampung Terminal 1,3 juta penumpang/thn

Tahun 1944-1945 lapangan 
terbang ini dikembangkan 
oleh Australia dan diberi 

nama Lapangan Terbang Penfui. 
Nama Penfui ini berasal dari bahasa 
Timor yakni “pena” yang berarti 
“jagung” dan “fui” yang artinya 
“hutan”. Sebutan itu tidak lepas dari 
kondisi geografis daerah ini yang 
dahulu merupakan hutan jagung 
atau banyak ditanami jagung oleh 
penduduk sekitar. Sampai saat ini 
produk jagung ini masih merupakan 
kebanggaan dari masyarakat Nusa 
Tenggara Timur (NTT).

Tahun 1945 hingga 1960 Lapangan 
Terbang Penfui dikuasai dan dipergu-
nakan untuk kepentingan Angkatan 
Udara. Tanggal 6 Mei 1950 Lapangan 
Terbang Penfui diserahkan oleh 
militer Belanda kepada Pemerintah 
Republik Indonesia. Dengan berkem-
bangnya kebutuhan akan angkutan 
udara, tahun 1960 lapangan terbang 
ini mulai didarati oleh pesawat 
Garuda jenis DC3. Penanganan dan 
pengaturan kegiatan penerbangan di 
lapangan terbang ini dilakukan oleh 
Angkatan Udara, karena pada saat itu 
belum ada organisasi perhubungan 
udara.

Mulai tahun 1966 Pelabuhan Udara 
Penfui mulai dikelola oleh kepala 
pelabuhan udara dengan dibantu 
bendaharawan dari Dinas Meteorolo-
gi Departemen Perhubungan Udara. 
Tahun 1967 pelabuhan udara ini 
ditetapkan sebagai pelabuhan udara 
kelas III. 

Dengan makin meningkatnya arus 
lalu lintas melalui lapangan terbang 
ini, maka untuk kelancaran pelaksa-
naan tugas dan meningkatkan fungsi 
bandara, maka diterbitkan SK Ber-
sama antara Menteri Perhubungan, 
Menteri Pertahanan dan Keamanan 

BANDARA EL TARI AWALNYA MERUPAKAN SEBUAH AIRSTRIP BEKAS PENINGGALAN PENJAJAH 
BELANDA. TERLETAK DI BAGIAN SELATAN PULAU TIMOR, TEPATNYA DI KAMPUNG TUAMEKO, DESA 
PENFUI, KECAMATAN MAULAVA, KUPANG. AIRSTRIP INI PERTAMA KALI DIDARATI PESAWAT UDARA 
PADA TAHUN 1928 OLEH PENERBANG AMERIKA BERNAMA LAMIJ JOHNSON.  

BERAWAL DARI AIRSTRIP 
BEKAS BELANDA

dan Menteri Keuangan dengan No-
mor: KEP/30/IX/75, KM 393/3/PHB/75, 
dan KEP. 927.A/MK/IV/8/75, yaitu 
tentang penggunaan bersama pang-
kalan dan pelabuhan udara. Dalam 
surat keputusan tersebut dinyatakan 
Pelabuhan Udara Penfui menjadi 
Pelabuhan Udara Sipil Kelas II.
Sejak 20 Desember 1988, Pelabu-
han Udara Penfui diubah namanya 
menjadi menjadi Pelabuhan Udara 
El Tari Kupang. El Tari adalah Guber-
nur NTT periode 1966-1978 yang 
lahir di Timor, NTT, 17 April 1926 dan 

meninggal 29 April 1978 pada umur 
52 tahun. 

Tanggal 20 Juni 1988 ditandatangani 
Naskah Persetujuan Bersama antara 
Kepala Staf TNI-AU dengan Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara No. 
SEPERJAN/01/V/1988 dan DJU/1861/
KUM.060/SS tentang Penggunaan 
Sebagian Areal Tanah Pangkalan 
TNI-AU El Tari Kupang untuk pengem-
bangan/pembangunan Bandar Udara 
El Tari Kupang beserta fasilitasnya.
Berdasarkan SK Menteri Perhubu-

ngan No. KM 4/1995 tanggal 13 Janu-
ari 1995 tentang Penyempurnaan dan 
Penataan Kelas Bandar Udara, Bandar 
Udara El Tari ditingkatkan menjadi 
Bandara Kelas I.

Sejak 1 April 1999, Bandara El Tari 
secara operasional masuk di bawah 
pengelolaan PT Angkasa Pura I 
(Persero). Sebagai pengelola, Ang-
kasa Pura I melakukan perbaikan dan 
perluasan terminal ataupun fasilitas 
lainnya secara bertahap, antara lain 
perluasan ruang kedatangan domes-
tik (2006), penggantian fasilitas VASI 
dengan PAPI (2007), dan pembuatan 
jalan langsung ke gudang kargo 
(2008).  [][]     

HISTORIA

Bandara El Tari Kupang, 16 Agustus 2015.

TEKS: ARIF HARYANTO
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OPINI

Kriteria kinerja ekselen terkenal 
di dunia (riset yang dilakukan 
oleh Musli Muhammad dan Dr. 

Robin Mann dari NIST), antara lain:
•	 Malcolm Baldrige Criteria 

for Performance Excellence 
(MBCfPE) versi 2011-2012, 
diterapkan di 80 negara 
(Amerika Serikat, Amerika Latin, 
Oceania, Asia, Afrika dan Eropa). 

•	 European Foundation Quality 
Management (EFQM) versi 2010, 
diterapkan di 39 negara (Eropa, 
Asia Barat dan Tengah).

•	 DEMING versi 2012, diterapkan 
di dua negara (Jepang dan 
Hungaria).

•	 Australian Business Excellence 

(ABE), diterapkan di dua negara 
(Australia dan Fiji)

•	 Canadian Framework for 
Business Excellence (CFfBE), 
diterapkan di Canada.

•	 Lain-lain (di masing-masing 
negara punya badan 
penyelenggara penghargaan 
kinerja ekselen, belum ada 
informasi lebih lanjut tentang 
basis kriteria yang digunakan), 
diterapkan di 25 negara.

Dalam sebuah negara ada yang 
mempunyai lebih dari satu 
penyelenggara penghargaan 
masing-masing menggunakan 
kriteria yang berbeda dan negara 

yang membuat national model 
pada umumnya mengadopsi 
kriteria secara penuh, dan ada 
yang disesuaikan dengan kondisi 
di negaranya, ada pula yang 
dikombinasikan.

Perubahan Kriteria Baldrige 
dilakukan setiap dua tahun sekali, 
yaitu 2011-2012, 2013-2014, dan 
2015-2016. Mulai tahun 2013 Kriteria 
Baldrige tidak lagi bersifat “open 
source”.

Kerangka Baldrige membangun 
keselarasan di seluruh organisasi 
melalui pembuatan hubungan 
diantara proses dan perkuatan 

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) 
Widodo Marmer 
Project Program Analyst

ukuran yang diturunkan dari strategi 
dan proses. Ukuran-ukuran itu terikat 
langsung dengan nilai pelanggan 
dan stakeholder serta kinerja secara 
keseluruhan, sehingga ukuran 
tersebut berfungsi baik sebagai alat 
komunikasi maupun sebagai jalan 
untuk menjabarkan persyaratan 
kinerja yang konsisten. Hasil 
keselarasan semacam ini memastikan 
tujuan yang konsisten disamping 
mendukung kelincahan, inovasi dan 
desentralisasi pembuatan keputusan.
 
Tahapan Membangun Kinerja 
Berbasis KPKU
Karena perusahaan wajib 
menerapkan KPKU, maka dirasa 
perlu untuk mengetahui tahapan 
se-cara utuh tentang KPKU, yaitu 
mengenal, memahami, implementasi, 
mengukur, dan memperbaiki.

Sebelum mengetahui lebih 
dalam tentang KPKU, maka perlu 
disampaikan bahan diskusi mulai 
dari senior leader (pimpinan senior) 
sampai staf terhadap pertanyaan 
berikut ini:
•	 Apakah masih ada yang belum 

memahami KPKU?
•	 Apakah ada komitmen yang 

kuat dari Pimpinan Senior dalam 
implementasi KPKU? (BOD, GH, 
GM)

•	 Apakah KPKU sudah menjadi alat 
manajemen dalam mengelola 
bisnis di Angkasa Pura Airports  
dan secara efektif menaikan 
kinerjanya?

•	 Apakah feed back report telah 
menjadi dasar improvement?

•	 Apakah telah memiliki strategi 
implementasi KPKU? 

•	 Apakah Angkasa Pura Airports  
telah memiliki road map 
improvement system dalam 5 
tahun ke depan?

•	 Apakah pernah melakukan 
benchmarking dalam 
implementasi KPKU dan telah 
menjadi masukan dalam 
improvement?

Mengenal KPKU
KPKU BUMN adalah digunakan 
sebagai pedoman maupun sebagai 
alat ukur perusahaan BUMN untuk 
mencapai kinerja unggul dan dapat 
dilakukan ases secara mandiri (self 
assessment),  atau dengan kata lain 
yang perlu diperhatikan adalah:
•	 KPKU BUMN sebagai dasar cara 

mengelola bisnis perusahaan 
sehari-hari.

•	 KPKU BUMN dirancang untuk 
mendorong dan membantu 
BUMN mencapai visi, misi 
dan tujuan perusahaan serta 
meningkatkan kinerja secara 
berkelanjutan.

•	 KPKU BUMN dirancang untuk 
dapat digunakan sebagai alat 
penilaian yang holistik mengukur 
posisi perusahaan.

KPKU BUMN di dalam menilai 
kriterianya membebaskan 
perusahaan untuk memilih alat 
ukur (tools: LEAN, SIX Sigma, ISO, 
Balance Score Card, PDCA, dan lain-
lain), mana yang paling cocok guna 
memfasilitasi perbaikan kinerjanya 
dan dengan menggunakan 
secara tepat tools tersebut akan 
berkontribusi dalam pencapaian 
kinerja unggul.

Pedoman Membangun Kesisteman. 
Peningkatan daya saing menuju 
perusahaan kelas dunia, apabila 
perusahaan:
•	 Mampu membangun 

fundamental dan tatanan 
kesisteman yang kokoh dan 
powerful serta efektif dalam 
men-deliver strategi maupun 
program utamanya.

•	 Membangun dan 
mengimplementasikan sistem 
pengelolaan dan pengendalian 
kinerja BUMN berbasis 
keunggulan kinerja yang 
diadopsi dan diadaptasi dari 
Malcolm Baldrige Criteria for 
Performance Excellence.

Perspektif KPKU. Gambaran 
kriteria kinerja unggul sebagai 
suatu perspektif kesisteman adalah 
cara mengelola  organisasi dengan 
segenap komponennya sebagai 
suatu kesatuan yang utuh untuk 
mencapai misi, meraih keberhasilan 
dan kinerja unggul. 

Sistem kinerja terdiri atas enam 
kategori proses dan satu kategori 
hasil, yaitu:
1. Leadership
2. Strategic Planning
3. Customer Focus
4. Measurement, Analysis, and 

Knowledge Management
5. Workforce Focus
6. Operation Focus
7. Result

Kinerja unggul memerlukan 
kepemimpinan yang kuat dan 
ditunjukkan dengan hasil yang 
mengesankan. Kata KPKU di tengah 
gambar menunjukkan bahwa semua 
elemen dari sistim tersebut saling 
terkait.

Objek Penilaian KPKU. Nilai absolut 
adalah 1000 poin (world class leader), 
yang terdiri atas nilai proses 550 poin 
(55%) dan nilai hasil 450 poin (45%).

Penetapan prosentase nilai proses 
dan hasil di beberapa negara, sebagai 
berikut:
1. KPKU 55%         45%
2. US  55%         45%
3. Eropa 50%         50%
4. Jepang 60%         40%
5. Singapura   55%         45%
6. Malaysia     65%          35%

Sementara sampai di sini dulu 
pembahasan kita. Untuk melanjutkan 
penjelasan lanjutan mulai dari 
memahami sampai memperbaiki 
KPKU, perlu dilakukan focus group 
discussion (FGD) yang melibatkan 
senior leader sampai seluruh 
karyawan. Selamat melakukan self 
assesment untuk membuat dokumen 
aplikasi KPKU tahun 2015! [][]    

OPINI

BAGIAN KEDUA
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INFO MUTASI

No. N a m a NIP Jabatan Sebelumnya Jabatan Saat Ini No. SK

1 Andi Ridwan, ST 8760393-A Safety Health & Environment Section Head 
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

Corporate Expert Level IV Unit GM Bandara 
Sultan Hasanuddin Makassar

SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

2 Amir Tutu 8761235-A Safety Health & Environment Section Head 
Bandara Sepinggan Balikpapan

Safety Health & Environment Section Head 
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

3 Herdanu Sri Novanto, ST 0681147-H Safety Health & Environment Officer 
Kantor Pusat Jakarta

Safety Health Environment Section Head 
Bandara Sepinggan Balikpapan

SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

4 Tindih Alfrits 9060168-T Quality Management Section Head 
Bandara Sam Ratulangi Manado

Corporate Expert Level IV Unit GM Bandara 
Sam Ratulangi Manado

SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

5 Aditya Tri Sukma, A.Md. 0886217-A Quality Management Officer Kantor Pusat 
Jakarta

Quality Management Section Head Bandara 
Sam Ratulangi Manado

SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

6 I Kt Dartha Arysana Pande, SE 8463052-I Airport Operation & Readiness Department 
Head Bandara Internasional Lombok Praya

Selaparang Airport Department Head 
Bandara Internasional Lombok Praya

SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

7 Gus Bandoro Bambang K 9068383-G Selaparang Airport Department Head 
Bandara Internasional Lombok Praya

Airport Operation & Readiness Department 
Head Bandara Internasional Lombok Praya

SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

8 Papilaya Markus 9560146-P Airport Operation Readiness Section Head 
Bandara Pattimura Ambon

Corporate Expert Level IV Unit GM Bandara 
Pattimura Ambon

SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

9 Khofan Rizki Oktarian 0887254-K Cargo Services Team Leader Bandara 
Internasional Lombok Praya

Airport Operation & Readiness Section 
Head Bandara Pattimura Ambon

SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

10 Ibnu Solikin 9773069-I Airline Service Team Leader Bandara 
Syamsudin Noor Banjarmasin

Airport Service Section Head Bandara 
Ahmad Yani Semarang

SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

11 Sutopo 8764118-S Fire Fighting & Rescue Team Leader 
Bandara Sepinggan Balikpapan

Airport Fire Fighting & Rescue Section 
Head Bandara Internasional Lombok Praya

SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

12 Marsidi, Ir., MT. 9561371-M Project Program Analyst Kantor Pusat 
Jakarta

Non Terminal and Landscape Department 
Head Kantor Pusat Jakarta

SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

13 Suwandi, ST. 9064027-S Airport Operation & Readiness Dept Head 
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Terminal Building Department Head Kantor 
Pusat Jakarta

SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

14 Trubus Suharsono, SE.       9673043-T Corporate Expert Level IV Kantor Pusat 
Jakarta

Airport Operation & Readiness Dept Head 
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin 

SKEP. 715 /KP.07.03/2015 
29 April 2015

15 Judaidin 9261204-J Corporate Expert Level IV Kantor Pusat 
Jakarta

Corporate Expert Level IV Unit GM PP 
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

SKEP. 715 /KP.07.03/2015 
29 April 2015

16 Lucky F. Pondaag 9063365-L Operation Department Head Bandara 
Pattimura Ambon

Corporate Expert Level III Unit GM Bandara 
Sam Ratulangi Manado

SKEP. 1129 /KP.07.03/2015 
5 Juni 2015

17 Faber Butarbutar 9060324-F Airport Facilities Readiness Section Head 
Bandara Ahmad Yani Semarang

Operation Department Head Bandara 
Pattmura Ambon

SKEP. 1129 /KP.07.03/2015 
5 Juni 2015

18 Riyanto 9062364-R Airport Operation & Readiness Section 
Head Bandara El Tari Kupang

Airport Facilities Readiness Section Head 
Bandara Ahmad Yani Semarang

SKEP. 1129 /KP.07.03/2015 
5 Juni 2015

19 Aprizal, ST. 0682156-A Corporat Expert Level IV Kantor Pusat 
Jakarta

Business Planning and Development 
Department Head Kantor Pusat Jakarta

SKEP. 1129 /KP.07.03/2015 
5 Juni 2015

20 Rahadian D. Yogisworo, SE. 9772167-R Airline Marketing Department Head Kantor 
Pusat Jakarta

Route Developmnet Department Head 
Kantor Pusat Jakarta

SKEP. 1129 /KP.07.03/2015 
5 Juni 2015

21 Ani Kristiyanti, SE. 0672008-A Corporate Expert Level IV Kantor Pusat 
Jakarta

Aeronautical Revenue Department Head 
Kantor Pusat Jakarta

SKEP. 1129 /KP.07.03/2015 
5 Juni 2015

22 Erwan Aryanto, SE., MM. 9169013-E Food & Beverage Marketing Department 
Head Kantor Pusat Jakarta

Sales Department Head Bandara 
Syamsudin Noor Banjarmasin

SKEP. 1129 /KP.07.03/2015 
5 Juni 2015

23 Des Imron Sophian, SE. 0674024-D Food & Beverage Sales Section Head 
Bandara Juanda Surabaya

Food & Beverage Marketing Department 
Head Kantor Pusat Jakarta

SKEP. 1129 /KP.07.03/2015 
5 Juni 2015

24 Heru Nugroho, ST 0672005-H Food & Beverage Sales Section Head 
Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta

Food & Beverage Sales Section Head 
Bandara Juanda Surabaya

SKEP. 1129 /KP.07.03/2015 
5 Juni 2015

25 Eko Prasetyo Kurniawan 9779186-E Advertising & Lanside Service Assistant 
Manager Ngurah Rai Commercial SBU

Food & Beverage Sales Section Head 
Bandara Adi Sutjipto Yoyakarta

SKEP. 1129 /KP.07.03/2015 
5 Juni 2015

26 Pramudyo Eko Yunianto, SE. 0683132-P Property & Advertising Sales Section Head  
Bandara Ahmad Yani Semarang

Advertising & Lanside Service Assisten 
Manager Ngurah Rai Commercial SBU

SKEP. 1129 /KP.07.03/2015 
5 Juni 2015

27 Halendra YW., S.Sos., M.Si. 8960735-H General Manager Bandara Pattimura 
Ambon

General Manager Sam Ratulangi Manado  SKEP. 1740/KP.07.03/2015   
18 September 2015

28 Merpin Butarbutar, S.Si.T. 8962781-M General Manager Bandara Frans Kaisiepo 
Biak

General Manager Bandara Pattimura 
Ambon

SKEP. 1740/KP.07.03/2015   
18 September 2015

29 Minggus E.T. Gandeguai, SE. 0373014-M Finance & Information Technology Dept 
Head Bandara Sam Ratulangi Manado

General Manager Bandara Frans Kaisiepo 
Biak

SKEP. 1740/KP.07.03/2015   
18 September 2015

angkasapuramagazine   EDISI JULI-AGUSTUS 201542 angkasapuramagazine  EDISI JULI-AGUSTUS 2015 43



SEHAT SEHAT
yang diminta untuk mende-
ngarkan musik dan diadakan 
kelas olahraga, fungsi 
jantungnya cende-
rung meningkat 
signifikan dan 
kemampuan olah-
raganya mengalami 
peningkatan rata-rata 
39 persen.

Sedangkan kelompok I 
yang diberi kelas tanpa 
adanya mendengarkan 
musik, kemampuan olahra-
ganya hanya mengalami pe-
ningkatan sebesar 29 persen. 
Sementara kelompok III yang 
mendengarkan musik tanpa kegi-
atan olahraga sama sekali, menga-
lami peningkatan olahraga sebesar 
19 persen. Ini berarti dengan 
kegiatan mendengarkan musik 
saja, maka kemampuan olahraga 
penderita penyakit jantung dapat 
mengalami peningkatan, apalagi 
jika ditambah dengan kegiatan 
olahraga.

Profesor dari University of Niš,  Dr. 
Marina Deljanin, yang sekaligus 
menjabat sebagai pimpinan riset 
menyatakan bahwa kombinasi mu-
sik dan olahraga dapat menyebab-
kan adanya peningkatan fungsi 
jantung yang cukup baik serta 
dapat memperbaiki kemampuan 
olahraga secara signifikan.

Lebih lanjut Dr. Marina Deljanin 
menambahkan bahwa kegi-
atan mendengarkan musik 
kesukaan dan berolahraga 
dengan teratur dapat 
membantu pening-
katan fungsi jantung 
sehingga cara ini dapat 
menjadi metode tamba-
han dalam proses rehabi-
litasi pasien dengan keluhan 

penyakit jantung atau 
CAD (Coronary 
Artery 

Disease). 
Tidak semua musik 

ideal untuk orang yang meng-
idap penyakit jantung. Penderita 
penyakit jantung harus menentu-
kan musik yang dapat meningkat-
kan emosi positif sehingga mampu 
memicu perasaan senang dan 
santai.

Dr. Marina Deljanin juga mengung-
kapkan bahwa untuk sementara ri-
set tersebut hanya melibatkan pa-
sien penyakit jantung, akan tetapi 
tidak menutup kemungkinan juga 
dapat melibatkan orang-orang 
yang tidak mengidap 
penyakit jantung 
sehingga orang-
orang diluar 
pende-
rita 

sakit 
jantung dapat 

memperoleh manfaat dari 
kegiatan mendengarkan musik 
favorit. Dengan demikian akan 
semakin banyak orang yang selalu 
merasa santai dan bahagia sehing-
ga terhindar dari bahaya penyakit 
jantung.

Ayo berolahraga sambil mende-
ngarkan musik favorit Anda!   [][]   

Sumber: doktersehat.com

Sebuah riset terbaru 
mengungkapkan bahwa 
mendengarkan musik 

kesukaan ternyata mampu 
memperkuat kinerja jantung dan 
membantu pemulihan bagi para 
penderita penyakit jantung.

Pada saat seseorang mendengar-
kan musik favorit, tubuh melepas-
kan zat biokimia alami yang dise-
but dengan endorphin. Endorphin 
dapat meminimalisir keluhan rasa 
sakit serta dapat memicu pening-

katan kesehatan jantung. Musik 
instrumental yang tanpa lirik justru 
dinilai lebih mendatangkan efek 
baik dibanding dengan musik berli-
rik, karena tak jarang ada beberapa 
kalimat yang terdapat pada lirik 
lagu yang memicu rasa jengkel dan 
berakibat pada peningkatan aliran 
darah. Hal inilah yang menyebab-
kan risiko serangan jantung.

Untuk menjalankan riset terse-
but, para pakar dari University of 
Niš, Serbia, melibatkan 74 pasien 

penyakit jantung. Ketujuh puluh 
empat pasien dibagi ke dalam tiga 
kelompok. Kelompok I merupakan 
kelas khusus olahraga selama tiga 
minggu; Kelompok II juga meru-
pakan kelas khusus olahraga yang 
ditambahkan dengan kegiatan 
mendengarkan musik selama tiga 
puluh menit setiap hari; Kelompok 
III diminta untuk selalu menden-
garkan musik setiap hari, tanpa 
adanya kelas olahraga.

Hasilnya, pasien penyakit jantung 

MUSIK FAVORIT
Tingkatkan Fungsi Jantung 
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EVENTS

INI DIA PARA PEMENANG 

AIRPORT SELFIE 2015
3  Agustus 2015 lalu para pemenang lomba Airport Selfie 

2015 secara resmi diumumkan. Hingga pendaftaran 
ditutup tanggal 31 Juli 2015 pukul 24.00 WIB, panitia 

menerima 704 karya foto selfie yang masuk melalui akun 
twitter @AP_Airports dan facebook page www.facebook.
com/angkasapura.airports. Kegiatan ini merupakan salah 
satu rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari 
Ulang Tahun Angkasa Pura Airports ke-51. 

Melalui ajang ini diharapkan mampu meningkatkan brand 
awareness sekaligus sosialisasi kepada pengguna media 
sosial tentang bandara-bandara di bawah pengelolaan 
Angkasa Pura Airport. Selain itu, kegiatan yang terbuka 
untuk umum ini terbukti efektif untuk meningkatkan 
jumlah follower dan friends di akun media sosial yang 
dikelola oleh Ccorporate Communication Department 
Angkasa Pura Airport.

Seluruh karya foto yang masuk ke panitia kemudian diselek-
si hingga memunculkan 12 finalis foto selfie terbaik. Proses 
penjurian dilakukan oleh tim Corporate Secretary Angkasa 
Pura Airports yang dipimpin oleh Farid Indra Nugraha. 

“Kegiatan ini merupakan lomba selfie di area bandara yang 
pertama kali digelar. Kami sangat mengapresiasi para pe-
serta yang telah ikut serta dengan mengunggah foto-foto 
terbaiknya di ajang ini. Antusiasme peserta terlihat dengan 
banyaknya karya foto yang masuk meskipun kegiatan ini 
diadakan dalam rentang waktu yang relatif singkat, hanya 
dua bulan,” ujar Farid.

“Ajang selfie di area sekitar bandara yang digelar oleh 
Angkasa Pura Airports ini cukup menarik, karena para 
peserta diajak untuk mengeksplorasi spot-spot di bandara 
yang dianggap unik untuk ber-selfie ria dan sekaligus dapat 
mengedukasi masyarakat agar mengetahui bandara-
bandara mana saja yang dikelola oleh Angkasa Pura 
Airport,” tambah Farid.

Airport Selfie 2015 edisi perdana ini telah menghasilkan 8 
pemenang mingguan yang masing-masing mendapatkan 
satu unit powerbank eksklusif Angkasa Pura Airport, dua 
pemenang favorit berhak mendapatkan satu unit kamera 
Fujifilm Instax 25S, dan pemenang utama diberikan hadiah 
satu unit kamera GoPro Hero 4 Silver. Jangan lupa untuk 
berpartisipasi dalam Airport Selfie 2016 mendatang!  [][]   

EVENTS

Pemenang Minggu I
Sujianto (@hsujianto)
Jl. Achmad Yani No. 121, Kendari, Sulawesi Tenggara

Pemenang Minggu II
Yuli Ana
Perum Kopkar Dwi Karya Block C14 No.17 Kel. Lempuyang Bandar, Kec. Way Pengubuan, 
Kab. Lampung Tengah, Lampung

Pemenang Minggu IV
Muhammad Sukran (@kran_kronn)
Jl. Sepinggan Baru No.12 A, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

Pemenang Minggu III
Nurismi Citraninda (@CitraNindaa)
Jl. Jend S Parman No.22, Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur

Pemenang Minggu V
Muhammad Ridho Juliansyah (@MRidhoJulian)
Komp. Bandara Depati Amir No.16E, Pangkalpinang, Bangka Belitung

Pemenang Minggu VI
Dewi Christiana 
Jl. Gedong Kuning No.20, Yogyakarta

Pemenang Minggu VII
Ilma Maulidina (@ilmaulidina)
Komp. Graha Indah, Jl. Meranti Y-5, Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat

Pemenang Minggu VIII
Leonard Gahansa (@LGahansa)
Jl. Arie Lasut 1, Singkil, Manado, Sulawesi Utara

Pemenang Utama Ilma Maulidina

Pemenang Favorit I Sujianto

Pemenang Favorit II Yuli Ana

PEMENANG UTAMA & PEMENANG FAVORIT

*) 12 foto selfie terbaik (8 foto pemenang mingguan dan 4 foto pilihan) kemudian diseleksi 
kembali. Terpilih 2 (dua) foto terfavorit (dilihat dari jumlah ‘like’ dan ‘retweet’ foto tersebut) 
dan 1 (satu)  pemenang utama (berdasarkan kualitas foto dan hasil voting juri).
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RAGAM

Aplikasi Mobile 
Untuk Penumpang di Bandara

Lebih dari 75%  penumpang 
pesawat terbang saat ini 
membawa smartphone ketika 

bepergian.  Mereka menggunakan 
smartphone untuk mengetahui kabar 
tentang gangguan penerbangan, 
menerima informasi terkini tentang 
penerbangan, serta mencari 
informasi seputar perjalanan dan 
tempat tujuan. 

Meskipun hampir  seluruh bandara 
besar berinvestasi pada teknologi 
mutakhir untuk memberikan pelay-
anan terbaik kepada penumpang, 
hanya 39% pengelola bandara yang 
telah mengembangkan aplikasi 
smartphone. Aplikasi tersebut pada 
umumnya berfokus pada mobile 
boarding pass, check-in, dan flight 
information display system (FIDS).

Pengelola bandara telah memiliki 
investasi yang besar dalam mem-
bangun dan mengelola infrastruktur 
bandara yang indah, juga men-
gumpulkan tenant makanan, minu-
man, dan retail lainnya untuk mem-
berikan kepuasan pada penumpang.  
Akan tetapi, penumpang masih harus 
berjuang untuk menemukan tempat 
parkir yang dekat, melewati Screening 
Check Point (SCP) dengan nyaman, 
informasi seputar denah bandara, 
dan lain-lain. Hal tersebut dapat 
menimbulkan stres bagi penumpang. 
Tingkat stres penumpang yang tinggi 
dapat berdampak negatif pada pen-
dapatan bandara. Mengapa begitu?

Sebuah survey yang dilakukan oleh 
J.D. Power and Associates menemu-

kan bahwa penumpang yang merasa 
gembira menghabiskan kurang lebih 
20.55 dollar AS untuk berbelanja. Ke-
tika penumpang merasa kecewa dan 
stres, mereka akan menghabiskan 
kurang lebih hanya 14.12 dollar AS, 
atau 45% lebih rendah.

Terlepas dari usaha pengelola 
bandara untuk menciptakan keny-
amanan penumpang, pengalaman 
perjalanan mereka di bandara bisa 
menimbulkan stres tersendiri. Di sini, 
aplikasi mobile yang dapat menyedia-
kan informasi terkini di setiap menit 
untuk penumpang sangat dibutuh-
kan guna mengurangi kendala yang 
mungkin dihadapi di bandara. 

Aplikasi mobile yang tepat dapat 
memberikan informasi yang dibutuh-

kan penumpang, yang berguna untuk 
merencanakan perjalanannya, mem-
bantu menemukan tempat parkir 
yang dekat, menyediakan waktu yang 
cukup untuk melewati pengamanan, 
dan memberikan kemudahan ber-
keliling bandara. Penumpang dalam 
kondisi yang rileks dan bahagia akan 
menikmati dan memegang kendali 
perjalanan mereka ketika berada di 
bandara. Selain itu, penumpang akan 
memiliki lebih banyak waktu untuk 
makan, minum, dan menghabiskan 
uang mereka untuk berbelanja.

Tak hanya bermanfaat bagi penump-
ang, teknologi ini juga dapat juga 
mambantu pengelola bandara untuk 
meningkatkan pendapatan per 
penumpang. Dengan data itu, pen-
gelola bandara dapat menggunakan 
informasi yang dihasilkan dari aplikasi 
mobile untuk menganalisis kebutu-
han pengembangan bagi operasi 
bandara. Ke mana penumpang akan 
pergi di bandara? Berapa lama mereka 
menghabiskan waktu di setiap lokasi? 
Dimana lokasi-lokasi yang memerlu-
kan perbaikan, dan sebagainya.

Fitur-fitur dasar yang harus ada di 
aplikasi mobile untuk penumpang 
bandara adalah sebagai berikut:

1. Integrasi Parkir
Mengurangi  tingkat stres pe-
numpang dan waktu perjalanan 
dengan mengarahkan  penum-
pang kepada lokasi parkir yang 
mudah berdasarkan lokasi termi-
nal. Saat mereka datang, aplikasi 
akan mengarahkan mereka ke 
lokasi parkir yang tersedia.

2. Peta Bandara yang Lengkap

The airport in your 
hand. Walaupun 
papan penunjuk 
arah sudah terse-
dia lengkap, ba-
nyak orang yang 
masih merasa 
kesulitan untuk 
menemukan 
tempat tertentu di 
bandara. Melalui 
aplikasi mobile, 
mereka dapat 

mempelajari peta bandara secara 
lengkap.

3. Navigasi dan Lokasi
Aplikasi mobile dapat digunakan 
sebagai alat navigasi untuk men-
garahkan penumpang ke tujuan 
mereka.

4. Integrasi dengan FIDS
Aplikasi mobile harus terintegrasi 
dengan FIDS agar penumpang 
dapat melakukan pengece-
kan status penerbangan serta 
memperkirakan sisa waktu untuk 
beraktivitas.

5. Notifikasi Personal
Notifikasi personal akan menin-
gkatkan kenyamanan bagi pe-
numpang. Aplikasi dapat meng-
informasikan kepada mereka 
tentang perubahan lokasi gate, 
perubahan jadwal penerbangan, 

mengingatkan untuk pengambi-
lan bagasi, dan lain-lain.

6. Penyesuaian Konten Pemasaran
Aplikasi mobile sebaiknya mem-
berikan informasi mengenai 
tempat-tempat menarik di sekitar 
bandara, lokasi wisata, dan seba-
gainya.

7. Lokasi Pemasaran 
Aplikasi mobile membuat 
penumpang menjadi pro aktif 
dan peduli terhadap pelayanan, 
toko-toko dan konsesi di bandara. 
Sebagai contoh, teknologi lokasi 
memungkinkan aplikasi untuk 
memberikan rekomendasi ke-
pada penumpang sebuah tempat 
untuk makan siang.

8. Menawarkan Pelayanan  Jenis 
Baru
Aplikasi mobile dapat memberi-
kan pengalaman baru bagi pe-
numpang. Saat menunggu dalam 
garis antrian, mereka dapat 
menghemat waktu dengan ap-
likasi mobile dan dapat melaku-
kan sesuatu seperti pemesanan 
makanan, jadwal layanan valet, 
atau membuat pemesanan untuk 
penjemputan shuttle.  [][]    

Sumber: Passenger Terminal World, 
Annual Showcase 2016

“Brand bandara Anda bukanlah apa yang Anda katakan, namun merupakan kumpulan pengala-
man dari penumpang Anda.“

WWW.AIRPORT-WORLD.COM
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INDONESIANA

Kopi Manggarai Timur, 
Kopi Terbaik di Indonesia
Apa kelebihan kopi asal 

Kabupaten Manggarai 
Timur, Nusa Tenggara Timur, 

dinobatkan sebagai kopi Indonesia 
terbaik 2015? Surip Mawardi, seorang 
peneliti kopi mengatakan, kondisi 
geografis Manggarai Timur yang 
kering dan sedikit pengaruh angin 
dari Australia, membuat cita rasa 
kopinya menjadi khas. “Cita rasanya 
spesifik sekali,” kata Surip.

Penetapan kopi manggarai, baik jenis 
arabika dan robusta sebagai kopi 
terbaik Indonesia 2015 merupakan 

hasil ajang Kontes Kopi Spesialti 
Indonesia VII yang berlangsung di 
Banyuwangi, Jawa Timur. Kontes 
tahunan ini diselenggarakan oleh 
Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi 
Indonesia serta Pusat Penelitian Kopi 
dan Kakao Jember.

Surip yang menjadi juri dalam kontes 
itu menjelaskan, kopi manggarai 
timur selama ini lebih dikenal dengan 
brand Flores Coffee. Jenis robusta, 
kata Surip, lebih dulu populer dan 
beberapa tahun belakangan petani 
setempat kembali mengembangkan 

arabika. Kopi flores jenis arabika 
memiliki citrasa yang wangi, asamnya 
murni dan bernuansa rasa lemon.

“Body-nya sedang sehingga 
seimbang,” kata pensiunan Pusat 
Penelitian Kopi dan Kakao Jember ini.

Sedangkan robustanya, juga memiliki 
rasa yang khas, halus, mengandung 
mint, dan punya karakter netral 
sehingga sempurna saat dicampur. 
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 
akan mendaftarkan kedua jenis kopi 
flores tersebut agar mendapatkan 

perlindungan indikasi geografis, 
atau perlindungan berdasarkan asal 
tempat barang.

Kekhasan citarasa kopi 
manggarai timur tersebut, kata 
Surip, dipengaruhi oleh kondisi 
geografisnya yang kering, dataran 
tinggi, dan saat tertentu mendapat 
pengaruh angin dingin dari Australia. 
Sehingga, saat proses pemasakan 
buah menjadi sempurna.

Saat masih bertugas di Puslit Kopi 
dan Kakao, Surip terlibat dalam 
pembinaan petani kopi flores 
sejak 2004. Saat itu, kopi flores 
belum populer dan harganya 
hanya 40 persen di bawah harga 
pasar kopi di New York, Amerika 
Serikat. Puslit kemudian melakukan 
pembinaan peningkatan mutu 
dan menghubungkan kelompok 
petani langsung dengan para 
eksportir. Strategi ini selain bertujuan 
memotong panjangnya rantai pasar, 
juga agar tidak ada percampuran 
mutu yang bisa 
mengancam kualitas 
kopi petani.

Dari 
berbagai 
upaya itu, 
akhirnya 
kini 

kopi flores pun bertengger sebagai 
kopi premium kelas dunia. “Harganya 
pun 5-10 persen di atas harga pasar 
di New York,” katanya. 

Meski telah masuk jajaran kopi 
premium, tantangan bukan berarti 

tidak ada. Petani-petani kopi 
di Flores masih perlu 

untuk memperkuat 
kelembagaan 

sehingga bisa 
memproduksi 

kopi secara 
bersama-

sama.

Pemilik 
Beans 
Coffee di 
Belanda 
Paul 

Dehaan 
mengatakan, 

kopi Indonesia 
sangat diminati di 

negaranya. Alasannya, kopi Indonesia 
lebih punya cita rasa dibandingkan 
pesaingnya dari Brazil atau Vietnam. 
“Sayangnya, memperoleh kopi 
Indonesia lebih susah,” kata Paul 
didapuk sebagai juri dalam kontes 
tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan kafenya, 
Paul mengimpor 1,5 kontainer kopi 
dari berbagai daerah di Indonesia, 
seperti dari Sumatera Utara, Jawa 
Barat, dan Jawa Timur. Di Belanda, 
kata dia, satu cangkir kopi mix seperti 
cappucino dibanderol paling murah 
Rp40 ribu.

Kontes yang berlangsung ketujuh 
kalinya itu diikuti 137 jenis kopi 
dari seluruh daerah, terdiri dari 76 
jenis arabika dan 61 jenis robusta. 
Delapan juri kemudian menyeleksi 
hingga tersisa 20 jenis untuk masing-
masing kategori. Dari 20 besar, 
disaring lagi menjadi tiga pemenang. 
10 kriteria penilaian di antaranya 
aroma, rasa, keasinan, keasaman, dan 
keseragaman.  [][]   

www.goodnewsfromindonesia.org

INDONESIANA
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PUSTAKA

“Apakah Anda memiliki karir yang 
baik, karir biasa-biasa saja, atau karir 
yang hebat? Bagaimana Anda meng-
etahuinya? Bagaimana pula cara Anda 
mencapai karir yang hebat? Atau 
apakah saat ini Anda sedang mencari 
pekerjaan atau ingin membuat peker-
jaan yang Anda miliki lebih bermakna? 

Berbagai pertanyaan tersebut mung-
kin sering terngiang dalam diri dan 
menimbulkan keresahan karena men-
yangkut karir dan masa depan Anda. 
Setiap orang yang bekerja tentunya 
menginginkan karir yang gemilang. 
Karir yang hebat yang dapat meng-
hasilkan kualitas hidup maksimal. Teta-
pi banyak diantara kita yang sangat 
sulit mencapai apa yang diinginkan 
ketika menapaki karir yang 
sedang dijalani.

Stephen R Covey 
dan Jennifer 
Colosimo 
berusaha 
untuk 
men-
gubah 
cara 

berpikir Anda tentang pekerjaan. 
Buku berjudul “Great Work Great 
Career - Cara Menciptakan Karir Hebat 
dan Berkontribusi dengan Luar Biasa” 
membantu para pembacanya untuk 
mencapai karier yang diinginkan 
dan menikmati karir hebat tersebut 
seumur hidup. 

Berbeda dengan buku-buku motivasi 
lainnya yang cenderung simplistis, pe-
nulis buku ini mampu mendekati isu-
isu personal yang menekankan pada 
perilaku untuk membangun keyakinan 
diri, mengenali bakat yang kita 
miliki, memperkuat hasrat, dan 
penggunaan hati nurani dalam 
bekerja. Tidak hanya itu, 
penu- lis juga 
mam- pu me-

nampil-
kan sisi praktis 

implementatif dengan membantu 
pembaca untuk membuat resume/cur-
riculum vitae yang benar-benar tepat 
bagi Anda.

Penulis berusaha memberikan mo-
tivasi dan kepercayaan diri dengan 
menyatakan bahwa pekerjaan kita bisa 
menjadi hebat karena kitalah yang 
melakukannya. Setiap orang mampu 
memberikan kontribusi yang besar 

pada pekerjaan bukan hanya 
mengisi deskripsi peker-
jaan. Kombinasi unik dari 
bakat, semangat, dan 

hati nurani dalam dunia 
kerja akan membuat kita survive 
di dunia bisnis yang penuh den-

gan tantangan dan beragam 
kesempatan. 

Buku ini layak dibaca 
baik di tingkat 
personal maupun or-

ganisasi/bisnis karena 
berisi paduan antara 

nilai-nilai univer-
sal, prinsip yang 
jelas, kecerdasan 

dalam penyajian, 
dan kepraktisannya 
untuk diterapkan 
dalam beragam 
konteks.  [][]  

Pekerjaan Hebat, 
Karir Hebat
TEKS: ZARRA ISYANA

Judul Buku : Great Work Great Career
Penulis  : Stephen R. Covey dan Jennifer Colosimo
Penerbit  : Dunamis Publishing
Cetakan  : 2013
Tebal   : 184 halaman
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INTERMEZO

DO DON’T

Adaptif Aktif meningkatkan kompetensi (ketrampilan dan 
pengetahuan) melaluipembelajarandan berbagi 
pengetahuan baik secara kolektif maupun individual.

S A T U

Matahari hanya akan terlihat 
panasnya dan akan 
menyebabkan kemarau bagi 

orang-orang yang melihat masalah. 
Kelebihan matahari sebagai penerang 
dunia dan sumber fotosintesis 
tumbuhan tertutupi dan terlupakan, 
padahal hasil utama fotosintesis adalah 
sumber kelangsungan hidup manusia. 

Masalah mayoritas dari kita yang sebe-
narnya adalah lebih sering mempersulit 
sesuatu yang sederhana dan kurang 
mau berusaha untuk menyederhanakan 
sesuatu yang sebetulnya belum tentu 
sulit. Kalau hujan menjadi masalah, 
maka sebuah payung sebetulnya sudah 
cukup bagi tubuh kita untuk memecah-
kan masalah basah.

Semua masalah memiliki penawar 
(pemecahannya) tidak jauh dari sumber 
masalah itu sendiri. Tuhan tidak akan 
memberikan masalah kepada orang 
yang salah. Jadi kalau Anda sedang ada 
masalah berarti Anda akan segera naik 
kelas, karena tidak ada yang lulus ujian 
tanpa soal yang harus dikerjakan.

Tanpa tindakan nyata dan kerja keras 
maka kata-kata, slogan, visi, maupun 
misi pasti kehilangan maknanya. Se-
orang juara tidak boleh beralasan untuk 
menutupi kesalahan dan kekhilafannya. 
Apapun yang dilakukan adalah sesuatu 
yang seharusnya berkualitas. Pimpinlah 
diri Anda sebelum orang lain berlomba-
lomba memimpin Anda. Perintahlah diri 
Anda sebelum orang memerintah diri 
Anda. Sehebat apapun sebuah ucapan, 
akan tetap kalah dari sebuah tindakan 
nyata. 

Ada tiga hal yang merupakan penyakit 
mental sebagian besar orang yang ser-
ing berfokus pada masalah dan tidak 
mau berfokus pada cara penyelesaian 
masalah. Ketiga hal tersebut adalah:

1. Menunda 
Ada kegagalan yang kita rasakan 

karena 
memang kita 
tidak memiliki 
kemampuan pada 
bidang yang diujikan, 
tetapi lebih banyak 
kegagalan yang 
terjadi bukan karena 

kita tidak mampu mel-
ainkan karena adanya sifat 
“menunda”. Banyak pekerjaan yang 
seharusnya berhasil diselesaikan 
secara tepat waktu menjadi tidak 
selesai/terbengkalai karena kebi-
asaan menggunakan kalimat aneh 
nan ajaib “entar dulu ahh”, atau 
“masih ada hari esok”. Lebih banyak 
kegagalan yang terjadi karena 
adanya sifat yang senang menunda 
yang menyebabkan tertumpuknya 
beberapa aktivitas dan tanggung 
jawab ke satu titik dan berharap 
mampu menyelesaikan pada waktu 
berikutnya tanpa memikirkan ak-
tivitas lainnya yang pasti akan ada 
lagi. Semoga Anda tidak termasuk 
dalam kategori ini. 

2. Malas 
Malas adalah kata permanen 
penyebab semua kegagalan. Kalau 
menunda berarti masih ada itikad 
baik untuk mengerjakan pada 
waktu berikutnya, tetapi malas 
adalah sifat dasar orang-orang 
yang kehilangan motivasi untuk 
berkarya dan tidak mensyukuri 
rahmat Tuhan. Tidak akan ada 
pekerjaan yang selesai dengan 
kata malas. Kemalasan adalah kata 
permanen untuk sebuah kegagalan 
dan kemalasan merupakan cikal 
bakal penyesalan pada setiap kes-
impulan akhir. Malas bermula dari 
pikiran negatif yang terpelihara 

dan kemudian terpupuk dengan 
baik oleh rasa meremehkan sesuatu 
yang berujung pada kesimpulan 
akhir: “aku tidak mampu” atau 
“kenapa harus aku yang mengerja-
kannya?” 

3. Banyak alasan
Alasan senantiasa benar bagi 
mereka yang beralasan. Kata kasi-
han sangat patut diberikan kepada 
orang-orang yang dipercaya oleh 
orang lain tentang apa yang dikata-
kannya, namun dirinya sendiri tidak 
mempercayai apa yang diutarakan-
nya. 

Jika suatu saat Anda beralasan atas 
kekurangsempurnaan pekerjaan 
yang Anda lakukan pada siapapun 
yang menjadi objek yang harus 
kita yakinkan atas alasan mengapa 
Anda tidak seperti yang mereka 
diharapkan, maka sangatlah lazim 
kalau Anda berharap mereka mau 
mengerti alasan Anda. Yang men-
jadi masalah adalah ketika alasan 
Anda adalah sebuah rekayasa yang 
Anda utarakan dari rangkaian 
fakta-fakta yang sebenarnya tidak 
menyebabkan ketidaksempurnaan 
itu terjadi. Lalu orang lain percaya 
atas alasan Anda sedangkan Anda 
sendiri tidak percaya, maka hal itu 
akan menjadi cikal bakal turunnya 
kepercayaan dan kewibawaan diri. 
Sekali berbohong dan Anda merasa 
bersalah, pada kali kedua Anda 
merasa kepepet, dan pada kali 
ketiga Anda sudah menjadi orang 
yang bergelar “pembohong” tanpa 
Anda sadari.

Oleh karena itu, mari perintahkan diri 
Anda untuk sesegera mungkin melaku-
kan suatu tugas/kewajiban yang sudah 
seharusnya dilakukan sebelum diperin-
tahkan oleh orang lain. Itu adalah rumus 
dan wujud kemerdekaan dalam berpikir 
dan bertindak sesuai dengan apa yang 
Anda impikan.  [][]  

Merdeka dalam Berkarya

ETOS

Ida Bagus Kt. Juliadnyana
Pemimpin Redaksi Angkasa Pura Magazine

Ulat dan Pohon Mangga
Seekor ulat yang kelaparan terdampar di tanah tandus. Dengan lemas ia menghampiri pohon mangga sambil berkata, “Aku lapar, bolehkah 
aku makan daunmu?” Pohon mangga menjawab, “Tanah di sini tandus, daunku pun tidak banyak. Apabila kau makan daunku, nanti akan 
berlubang dan tidak kelihatan cantik lagi. Lalu aku mungkin akan mati kekeringan. Hmmm… tapi baiklah, kau boleh naik dan memakan 
daunku. Mungkin hujan akan datang dan daunku akan tumbuh kembali”. 
 
Ulat naik dan mulai makan daun-daunan. Ia hidup di atas pohon itu sampai menjadi kepompong dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu 
yang cantik.  
 
“Hai pohon mangga, lihatlah aku sudah menjadi kupu-kupu. Terima kasih karena telah mengizinkan aku hidup di tubuhmu. Sebagai balas 
budi, aku akan membawa serbuk sari hingga bungamu dapat berbuah”. 

Sebuah bahan renungan yang luar biasa!  Dalam hidup, kita sering memperhitungkan untung rugi pengorbanan yang dilakukan. “Jika saya 
memberi, saya akan kekurangan. Bagaimana mengatasinya?” Atau, “Bagaimana kalau ternyata saya ditipu?”  Tapi sadarkah kita, setiap kita 
memberi, ada sepercik kebahagiaan di hati? Orang bijak pernah berkata, “Lakukan segala kebajikan, dan jangan berpikir apa yang akan kita 
dapat”.  Bila ingin memberi, lakukan saja karena semuanya akan kembali ke kita juga. 

Dahsyatnya berbaik sangka. Salam santun. 

I Wayan Sutawijaya

REFLEKSI
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JOG
Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta
Jl. Raya Solo Km. 9 Sleman, DIY | Telp. 0274-484261
www.adisutjipto-airport.co.id

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang
Jl. Puad Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah 50145 | Telp. 024-7607596
www.achmadyani-airport.comSRG

Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta
Jl. Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah 57108  | Telp.  0271- 780715
www.adisumarmo-airport.comSOC

Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin
Jl. Angkasa Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalsel 70724 | Telp.  0811504640
www.syamsudinnoor-airport.co.idBDJ

Bandara Internasional Pattimura Ambon
Jl. Dr. Leimena Laha, Ambon, Maluku 97236 | Telp. 0911-323770
www.pattimura-airport.co.idAMQ

Bandara Internasional Juanda  Surabaya
Jl. Ir. Haji Juanda No.1 Sidoarjo, Jawa Timur 61235 A  | Tel p. 031- 2986200  
www.juanda-airport.comSUB

Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan
Jl. Marsma. R. Iswahyudi, Balikpapan, Kaltim 76115 | Telp. 0542-766886
www.sepinggan-airport.comBPN

Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak
Jl. M. Yamin 99, Biak, Papua 98111 | Telp. 0981-22555
www.franskaisiepo-airport.co.idBIK

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali
Gedung Wisti Sabha Lt. III, Badung, Bali  80362 | Telp.  0361- 9351011
www.bali-airport.comDPS

Bandara Internasional El Tari Kupang
Jl. Adi Sucipto Terminal B, Kupang, NTT 85361 | Telp. 0380-881668
www.kupang-airport.comKOE

UPG
Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar
Jl. Raya Airport No. 1, Maros, Sulawesi Selatan 90552 | Telp. 0411-553183
www.hasanuddin-airport.co.id

Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado
Jl. Mr. AA. Maramis, Manado , Sulawesi Utara 95374 | Telp. 0431-814320   
www.samratulangi-airport.comMDC

LOP
Bandara Internasional Lombok Praya
Jalan By Pass BIL, Praya, Lombok Tengah, NTB  | Telp.  0370-6157000
www.lombok-airport.co.id

TAHUN PESAWAT PENUMPANG KARGO 
(ton)

2010 489.190 49.194.157 289.555

2011  559.029 56.485.881 311.598

2012 642.446 65.572.292 334.642

2013 689.526 71.908.039 327.886

2014 685.913 73.228.093 348.361

PERGERAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA

TAHUN PESAWAT PENUMPANG KARGO 

2011/2010 14,28 14,82 7,61

2012/2011  14,92 16,09 7,40 

2013/2012 7,33 9,66 (2,02)

2014/2013 (0,52) 1,84 6,24 

PERTUMBUHAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA (%)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

www.angkasapura1.co.id

humas@angkasapura1.co.id     

angkasapura.airports

@AP_Airports

Grha Angkasa Pura I, Kota Baru Bandar Kemayoran 
Blok B12 Kav. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610

Telp. 021 654 1961 ext. 2116 | Fax. 021 654 1514
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