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Proses konstruksi pekerjaan Paket 3 (pembangunan gedung terminal) Proyek 
Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang (PPSRG). Per 19 November 2017, pro-

gres pekerjaan Paket 3 ini sudah rampung 22,3%. Namun secara keseluruhan, proses 
pembangunan terminal baru Bandara Ahmad Yani Semarang sudah berjalan 31,4%.  

Foto: Dok. PPSRG



DAFTAR ISI

Angkasa Pura Magazine merupakan media 
komunikasi antarkeluarga besar Angkasa Pura Airports. 
Majalah ini dikerjakan secara swakelola oleh tim Corporate 
Communication Department Angkasa Pura Airports. Redaksi 
dengan senang hati menerima tulisan berupa artikel/opini 
dan foto yang relevan dengan isi majalah ini. Panjang tulisan 
maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi). Tulisan hendaknya 
disertai dengan identitas diri dan foto/ilustrasi pendukung.  
Foto dikirimkan dalam format digital (JPEG atau TIFF) dengan 
resolusi yang memadai dan disertai keterangan foto (caption). 
Tulisan dan foto dikirim ke alamat email majalah@ap1.co.id. 
Tulisan dan foto yang dimuat akan mendapat imbalan yang 
menarik dari redaksi. 

Hi there, 

I would like to put in a good word and thank you for one of your cleaners at Ngurah Rai 
International Airport. 

The cleaner’s name was I Gusti Ayu Nilawati. She delivered the best services I had ever 
encountered and was very kind. Amazing cleaning service. She went beyond what was 
expected of her! She offered me fresh water and gave me a hand fan when I said I was getting 
hot. 

If you could please call her supervisor and tell them that she did very good job and pass on my 
thank you to her. She is a very good employee. Her supervisor’s name is I Putu Astra Astawa.

Thank you very much!
 
Gemma Fallon
gfallon7@gmail.com

SURAT PEMBACA

Good Service!
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16   FOKUS UTAMA

Mei 2018 mendatang, terminal baru Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang 
akan mulai beroperasi. Proyek dengan investasi Rp 2,075 triliun ini memiliki fasilitas 
serba modern dengan terminal dengan luas hampir 10 kali lipat dari yang ada 
saat ini. Bandara berkonsep eco-green airport ini memiliki desain unik yang seolah 
mengapung di atas air (floating airport), yang pertama diterapkan di bandara 
Indonesia.
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SALAM REDAKSI

Pembaca yang terhormat,
Alhamdulillah kami dapat kembali hadir menyapa Anda, para pembaca 
setia Angkasa Pura Magazine.  Edisi kali ini kami mengangkat tentang 
perkembangan Proyek Pembangunan Bandara Internasional Ahmad Yani 
Semarang, salah satu dari tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat 
ini memang tengah menjadi fokus bagi Angkasa Pura Airports. Terminal 
baru “floating airport” pertama di Indonesia ini direncanakan beroperasi 
secara minimum requirement Mei 2018 mendatang dan dapat melayani 
penumpang pada masa mudik lebaran tahun ini.

Oiya, jelang akhir tahun 2017, kami mengajak rekan-rekan media dan 
blogger untuk bergabung dalam kegiatan site visit ke dua lokasi, yaitu 
ke Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan (25-27 Oktober 2017) dan ke 
Bandara Ahmad Yani Semarang (22-24 November 2017). Di Balikpapan, 
mereka kami ajak untuk melihat secara langsung fasilitas unggulan dari 

“Bandara Terbaik Indonesia 2016” ini, mulai dari airport cinema, 3D toilet, AOCC, hingga Difable & Special Need Service.  Sementara 
di Semarang, kami mengajak mereka untuk melihat kondisi bandara yang ada saat ini serta progress proyek pembangunan 
terminal baru Bandara Internasional Ahmad Yani. Mereka juga kami ajak untuk mengeksplorasi destinasi wisata di sekitar 
bandara-bandara tersebut berada, sebagai upaya Angkasa Pura Airports mendukung pengembangan destinasi wisata daerah. 

Akhirnya, semoga sajian kami kali ini dapat memberikan manfaat untuk Anda, pembaca setia Angkasa Pura Magazine. Selamat 
membaca!

Arif Haryanto
Redaktur Pelaksana
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Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago) 
terbesar di dunia menjadi salah satu negara yang 
sangat membutuhkan dan menaruh harapan besar 
terhadap industri aviasi. Industri ini merupakan 

pemersatu bangsa, pendorong pertumbuhan ekonomi, 
serta pembuka aksesibilitas terhadap perdagangan, 
pariwisata, teknologi, dan pendidikan. 

Dunia penerbangan diyakini masih merupakan sarana 
transportasi tercepat, teraman, dan akhir-akhir ini 
menjadi semakin terjangkau dengan berkembangnya 
maskapai berbiaya murah (low-cost carrier airlines). 
Nilai penting dari pertumbuhan ekonomi nasional 
semakin besar dengan bergesernya gaya hidup dari 
barang konsumsi menjadi leisure and experience. Sektor 
pariwisata saat ini muncul menjadi “primadona” dan 
menjadi penghasil devisa kedua terbesar. Sehingga 
pencanangan target kunjungan 20 juta wisatawan 
mancanegara (wisman) di tahun 2020 menjadikan 
transportasi udara semakin signifikan perannya. 
Transportasi udara pun menjadi salah satu wahana 
pembuka dan penyedia lapangan pekerjaan - baik secara 
langsung maupun tak langsung - mulai dari kegiatan inti 
sektor transportasi maupun lanjutannya, seperti industri 
pariwisata, investasi, serta perdagangan. 

Pertumbuhan lalu lintas udara akan memberikan 
dampak berupa efek domino yang dapat langsung 
dirasakan oleh masyarakat, para pelaku ekonomi, 
pemerintah daerah, hingga dunia pendidikan dan 
kebudayaan. Bahkan, menurut hasil penelitian JICA 
(Japan International Cooperation Agency), bandara 
berperan dalam meningkatkan pertumbuhan daerah 
setidaknya hingga 300%. Sehingga tak mengherankan 
bila Pemerintah RI memiliki motivasi yang tinggi dan dan 
upaya yang kian serius untuk terus meningkatkan aspek 
keselamatan dan keamanan sektor transportasi udara 
ini. Hal ini membuahkan hasil dengan meningkatnya 
semakin meningkatnya tingkat kepercayaan dan rating 
posisi Indonesia di mata dunia internasional. Tahun 
ini, peringkat keselamatan penerbangan Indonesia 
melesat hampir dua kali lipat dari posisi 151 menjadi 
peringkat 55 berdasarkan hasil audit Universal Safety 
Oversight Audit Programme (USOAP) yang dilakukan 
oleh ICAO (International Civil Aviation Organization). 
Indonesia meraih 94,92% comply, sebuah hasil yang 

Menjawab Tantangan 
Masa Depan Dunia Aviasi Kita

mengembirakan dan menumbuhkan semangat bagi 
operator bandara, termasuk Angkasa Pura Airports.

Upaya Pemerintah RI dalam mendorong airlines 
operator, airport operator, dan pelaku usaha 
transportasi untuk terus berbenah dalam melakukan 
peningkatan keselamatan, keamanan, layanan, dan 
kepatuhan (compliance) secara integral direalisasikan 
secara terus-menerus dan berkesinambungan 
sangat jelas terlihat. Mulai dari kegiatan rapat 
koordinasi, monitoring, posko, focus group discussion 
(FGD), dan lain sebagainya. Angkasa Pura Airports 
merealisasikan upaya tersebut melalui pemenuhan 
standar ISO terkait layanan jasa, lingkungan, 
keamanan, dan kepatuhan, baik melalui kerjasama 
dengan lembaga berakreditasi internasional seperti 
Airports Council International (ACI), International Air 
Transport Association (IATA), atau lainnya. 

Besarnya kontribusi transportasi udara bagi bangsa 
menumbuhkan tekad dan semangat operator bandar 
udara untuk terus membangun dan merealisasikan 
program penunjang demi terwujudnya transportasi 
udara yang semakin baik. Konsistensi pemerintah 
melalui Kementerian Perhubungan dalam 
meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, 
dan layanan memberikan dorongan positif 
dan memotivasi operator bandar udara dalam 
menghadapi tantangan tersebut. Hal ini misalnya 
terwujud dalam kegiatan diantaranya pemenuhan 
persyaratan regulasi terkait Sertifikat Bandar Udara 
(SBU), Airport Level of Service, audit keselamatan dan 
keamanan, dan lain sebagainya.

Selain itu, dukungan pemerintah yang semakin besar 
memacu inisiatif operator bandar udara untuk terus 
berkomitmen memenuhi ketentuan dan regulasi 
serta meningkatkan standar pelayanan dengan 
memberikan yang terbaik. Angkasa Pura Airports 
sebagai pelopor perusahaan pengelola bandar udara 
komersial di Indonesia telah memiliki catatan sejarah 
yang panjang, sehingga menjadikan perusahaan ini 
memiliki pengalaman dalam menghadapi tantangan 
serta merespon pertumbuhan lalu lintas udara yang 
kian pesat. 

CATATAN CEO
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“
“
“

Kulonprogo akan menjadi sentral baru bagi
daerah penyangga sekitarnya dan penyeimbang
mobilitas antara utara dan selatan
PROF. DR. M. AGUS  BURHAN, M.HUM
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI)

Local sprit, soft, humble, spiritual dan meaning.
Artistik, beautiful, omit, tapi sekaligus DEADLY
IR. EKO AGUS PRAWOTO M.ARCH, IAI.
ARSITEK

Bandara sebagai literasi learning process
Jogja-ness dengan filosofinya dan keragaman
Indonesia, YOGYA UNTUK INDONESIA
PROF. DR. IRWAN ABDULLAH
ANTROPOLOG

Yogyakarta memiliki nilai tambah yang tidak
dimiiki oleh kota lain, yaitu Historical Value dan
Cultural Value
PROF., DR. SUHARTONO W. PRANOTO
SEJARAHWAN

Membangun KOTA BARU yang berkarakter
dan beradab. 
SUWARNO WISETROTOMO
BUDAYAWAN DAN PEKERJA SENI

“
“

Bandara baru dapat menjadi titik tengah
baru terkait hubungan ke selatan 
(Australia) dan central of Indonesia 
PROF. DR. HEDDY SHRI AHIMSA PUTRA 
BUDAYAWAN DAN ANTROPOLOG

Faktor utama adalah kenyamanan seluruh
stakeholder dan  menjadi gravitasi ekonomi
masyarakat sekitarnya. 
EDIE HARYOTO
AHLI BANDARA

Yogya ISTIMEWA karena kemampuan
menerima budaya luar yang membuat
karena keragaman budaya Yogyakarta,
DJADUK FERIYANTO
PEKERJA SENI

Setiap kebijakan infrastruktur harus 
mengakomodasi karakteristik budaya yang
ada di Indonesia, terutama di Jogja.
FATURRAHMAN
PEMERHATI SENI

Jauh lebih penting adalah kesiapan
masyarakat terhadap perubahan.
KIMPLING
PEKERJA SENI

“
“
“
“
“

KURASI BUDAYA & SEJARAH  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UNTUK BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA BARU

YOGYAKARTA, 6 OKTOBER 2016

SEKAPUR SIRIH

Yogyakarta adalah kota istimewa yang menjadi daerah tujuan wisatawan 
baik dalam dan luar negeri yang mampu memberikan sihir serta rasa 
kangen kepada para pengunjungnya untuk kembali berkunjung ke kota 
budaya ini. Mempunyai berbagai julukan, mulai dari Kota Gudeg, Kota Pelajar, 
Kota Seni, kota Budaya, Kota Seniman, dan sebagainya, Yogyakarta sangat 
kaya akan seni dan budaya yang punya daya tarik bagi wisatawan. 

Untuk menciptakan pengalaman yang tidak terlupakan bagi wisatawan yang 
berkunjung di Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Angksa Pura I  mengambil 
langkah strategis dengan membangun bandara baru yang bertaraf 
internasional di wilayah Kulonprogo. Desain bandara baru dirancang 
dengan menggabungkan kearifan lokal dan modernitas, dengan fasilitas 
terminal seluas 195.000m² yang mampu menampung 14 juta penumpang 
per tahun. Peralatan berteknologi mutakhir dengan standar internasional 
akan tersedia di check in area, boarding lounge, sampai dengan 
baggage claim area.

Bandara yang respresentatif ini dapat mengakomodasi kebutuhan 
transportasi udara sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi
dan perkembangan jalur selatan Jawa yang mencakup wilayah Daerah 
Istimewa Yogyakarta hingga kawasan selatan dan barat daya Jawa Tengah. 
Bandara baru Yogyakarta akan hadir untuk menambah kenyamanan dan 
keamanan anda sekalian sekaligus dapat menjadi kebanggaan Indonesia. 

Kami mohon doa restu dan dukungan dari masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya
agar mahakarya ini dapat terwujud. 

Direktur Utama 
PT Angkasa Pura I (Persero)

Danang S. Baskoro

Hasil dari pengalaman panjang tersebut menjadikan 
eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
pengelola bandara ini kian mendapatkan apresiasi, 
baik di level nasional maupun internasional. Salah 
satunya adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang 
dinobatkan sebagai salah satu bandara terbaik di 
dunia dari sisi layanan maupun tingkat keselamatan 
dan keamanan. Keberhasilan tersebut menjadikan 
Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menjadi tujuan 
benchmarking bagi bandara lainnya, baik dari dalam 
negeri maupun mancanegara. 

Selain itu, semangat dengan kegembiraan untuk 
saling berpacu dalam memberikan layanan publik 
yang terbaik secara konsisten direalisasikan 
dan dimonitor secara periodik, salah satunya 
melalui apresiasi penghargaan “Pelayanan Prima 
Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi” oleh 
Kementerian Perhubungan RI. Ajang ini menjadi 
salah satu target operator bandara mengekspresikan 
semangat dalam memberikan pelayanan terbaik, 
melakukan pembenahan dan perbaikan layanan, 
serta kreativitas untuk menciptakan layanan baru. 
Hasilnya, 10 dari 13 bandara di bawah pengelolaan 
Angkasa Pura Airports memperoleh penghargaan 
tersebut. 

Angkasa Pura Airports senantiasa berupaya selaras 
dengan arahan pemegang saham untuk tidak 
hanya mengusahakan sektor kebandarudaraan 
yang memberikan keuntungan, melainkan juga 
meningkatkan layanan publik, memperbaiki dan 
mengembangkan fasilitas, sarana, dan prasarana 
kebandarudaraan yang dikelolanya, agar semakin 
aman, nyaman, dan terjangkau. Angkasa Pura 
Airports juga menyadari bahwa salah satu faktor 
penting dalam pengelolaan bandara adalah fasilitas 
pendukung, seperti akses dari dan menuju bandara.  
Untuk itu, sebagai salah satu upaya dalam hal ini 
adalah dengan merealisasikan kerjasama antara 
Angkasa Pura Airports dengan PT Jasa Marga Bali 
Tol (JBT) untuk membangun akses jalan layang 
sepanjang 12 kilometer yang memberikan kontribusi 
sangat besar bagi kelancaran lalu lintas dari dan 
menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Catatan kemajuan Angkasa Pura Airports dapat 
dilihat salah satunya dari pertumbuhan aset hasil 
pengembangan bandara yang cukup signifikan. 
Beberapa bandara yang telah selesai dikembangkan 
yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara 

SAMS Sepinggan Balikpapan, Bandara Juanda Surabaya, 
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan Bandara 
Internasional Lombok. Sedangkan beberapa bandara 
yang sedang dalam proses pengembangan yaitu Bandara 
Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Ahmad Yani 
Semarang, dan Bandara Baru Yogyakarta di Kulonprogo. 
Pertumbuhan aset ini terasa kontras bila dibandingkan 
dengan pertumbuhan aset dari periode sebelumnya, 
baik akibat adanya pembangunan dan pengembangan 
maupun sebagai dampak peningkatan kapasitas untuk 
memenuhi pertumbuhan lalu lintas udara yang makin 
meningkat.

Disadari bahwa menghadapi tantangan pertumbuhan 
lalu lintas udara yang cukup tinggi - yang mencapai 
rata-rata 12% per tahun - bukanlah hal yang mudah. 
Ada “tekanan” pertumbuhan trafik ini terhadap 
kapasitas dan fasilitas bandara. Sebagaimana diketahui, 
berdasarkan ketentuan dalam penyusunan master 
plan bandara,  yaitu bahwa bila trafik sudah mencapai 
75% dari  kapasitas terpasang maka bandara dimaksud 
sudah saatnya untuk dikembangkan. Namun pada 
kenyataannya, sebagian besar bandara masih berada 
jauh di atas kapasitas terpasang atau lack of capacity 
sampai lebih dari 250%. Bisa dibayangkan besarnya 
upaya dan biaya yang harus direalisasikan operator 
bandara untuk menyeimbangkan hal ini. 

Di sisi lain, besarnya biaya operasional yang harus 
dikeluarkan tidak mengurangi investasi yang harus 
direalisasikan untuk mengejar ketertinggalan kapasitas 
bandara terhadap pertumbuhan trafik. Saat ini, satu-
satunya bandar udara di bawah pengelolaan Angkasa 
Pura Airports yang kapasitasnya di atas trafik hanyalah 
Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, dan lainnya ada 
dalam kondisi lack of capacity. 
 
Mengingat seluruh hal tersebut, marilah kita sebagai 
insan Angkasa Pura Airports bersama-sama bahu-
membahu melakukan percepatan untuk segera 
menuntaskan pekerjaan yang saat ini tengah kita emban 
hingga selesai secara paripurna. Inilah yang bisa kita 
jadikan kebanggaan bersama, sebuah legacy yang akan 
membawa bandara-bandara kita semakin maju dan 
dunia aviasi Indonesia semakin terpandang di mata 
dunia.

Salam SATU!

Danang S. Baskoro
Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero)
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JAKARTA - Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) 
memberikan apresiasi kepada lima anggota aviation security 
(avsec) yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 
sabu-sabu melalui Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Sabu-
sabu seberat 3 kilogram senilai Rp 4,5 miliar tersebut dibawa 
oleh tiga tersangka yang akan terbang menggunakan 
pesawat Sriwijaya Air SJ 230 rute Pekanbaru-Yogyakarta-
Balikpapan pada Jumat, 20 Oktober 2017 lalu. 

“Kami mengapresiasi keberhasilan tim avsec Angkasa Pura 
Airports yang dengan sigap berhasil menggagalkan upaya 
penyelundupan sabu-sabu tersebut. Penggagalan upaya 
penyelundupan narkotika ini merupakan yang terbesar di 
Bandara Adisutjipto dengan nilai Rp 4,5 miliar. Manajemen 
berharap tim avsec tetap mempertahankan kinerja yang 
baik dalam upaya melakukan pencegahan penyelundupan 
barang ilegal melalui pesawat udara, selain membantu 
menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan udara,” 
ungkap Direktur Utama Angkasa Pura Airports Danang S. 
Baskoro di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Bentuk apresiasi yang diberikan manajemen Angkasa Pura 
Airports adalah berupa pemberian sertifikat penghargaan 
oleh Direktur Utama, hadiah uang sebesar lima kali gaji, dan 
beberapa hadiah lainnya. Pemberian apresiasi dilakukan 
di kantor pusat PT Angkasa Pura I (Persero), Kemayoran, 
Jakarta. 

Penggagalan penyelundupan sabu-sabu pada 20 Oktober 
2017 pukul 13.06 WIB di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta 
bermula ketika petugas avsec mendapati tiga orang yang 
dianggap mencurigakan saat memasuki Screening Check 
Point (SCP) 2 Terminal B. Petugas kemudian melakukan body 
screening, dan ternyata ditemukan empat bungkus sabu-
sabu, masing-masing seberat 750 gram.

Selanjutnya petugas mengamankan ketiga orang tersebut. 
Pihak Angkasa Pura Airports lantas mengkoordinasikan 
temuan ini ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan POM AU. Sejumlah 
barang bukti juga diserahkan ke BNNP DIY.  [][]   

Apresiasi kepada Petugas Avsec yang 
Gagalkan Penyelundupan Sabu-sabu

30 OKTOBER 2017

KILAS PERISTIWA
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SEMARANG – Untuk semakin meningkatkan keselamatan 
dan keamanan penerbangan, PT Angkasa Pura I (Persero) 
melakukan inovasi berbasis teknologi informasi melalui 
pengembangan aplikasi alat pengukur ketinggian air di 
permukaan landas pacu (runway). 

Dalam mengembangkan aplikasi ini, Angkasa Pura I 
menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi 
(KNKT) dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang 
ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman 
(memorandum of understanding) di Hotel Crowne Semarang, 
Kamis (3/11/2017).

“Sebagai upaya untuk memberikan informasi akurat, cepat, 
otomatis, dan real time terkait kondisi landas pacu, khususnya 
pada saat hujan ke pihak air traffic control (ATC) dan pilot, 
maka diperlukan suatu sistem peralatan monitoring yang 
dapat memantau kondisi tingkat ketinggian genangan air di 
permukaan runway secara real time dan dapat memberikan 
sinyal keamanan untuk lepas landas maupun pendaratan 
pesawat,” jelas Direktur Utama Angkasa Pura Airports Danang 
S. Baskoro. 

Danang mengatakan, Angkasa Pura Airports bersama KNKT 
dan Undip berkomitmen untuk merancang dan membuat 
sistem peralatan monitoring ketinggian genangan air 

pada runway di Bandara Ahmad 
Yani Semarang sebagai upaya 
peningkatan keselamatan dan 
keamanan penerbangan. 

Pengembangan aplikasi moni-
toring ini terkait dengan aktivitas 
pemeriksaan keberadaan air di 
runway, termasuk pada saat hujan, 
sebagai bagian dari kegiatan 
pemeliharaan. Lebih spesifik, 
pemeriksaan keberadaan air ini 
bertujuan untuk mendapatkan 
informasi yang akurat dalam 
melakukan perencanaan dan pe-
laksanaan kegiatan pemeliharaan 
yang diperlukan ke depannya. 
Sementara itu, kegiatan pe-
meliharaan atau program 
pemeliharaan fasilitas sisi udara 
(runway, taxiway, dan apron) 

merupakan kewajiban operator bandar udara yang diatur 
dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 94 
Tahun 2015. 

Sebagai informasi, kegiatan pemeliharaan tersebut meliputi 
inspeksi rutin, pengujian kinerja perkerasan, perbaikan 
kerusakan, rehabilitasi, dan pembuatan laporan ke regulator. 
Sementara inspeksi bertujuan untuk memeriksa kondisi 
permukaan perkerasan terutama pada area pergerakan 
(movement area) agar layak dan aman digunakan bagi 
operasional penerbangan. Kegiatan inspeksi meliputi 
pemeriksaan material asing berbahaya atau foreign object 
debris (FOD), pemeriksaan kerusakan struktur perkerasan, 
termasuk di dalamnya pemeriksaan keberadaan air di runway.  

Pemeriksaan keberadaan air di runway merupakan salah satu 
hal penting yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan 
dan kemanan penerbangan. Runway yang tergenang air 
pada saat hujan memiliki efek hydroplaning, yaitu kondisi 
dimana pada saat pendaratan, roda pesawat mengambang 
di permukaan air yang mengakibatkan rem pesawat tidak 
bekerja secara efektif dan tidak mampu mengurangi 
kecepatan pesawat serta kemudian dapat mengakibatkan 
pesawat kehilangan kendali sehingga dapat mengakibatkan 
pesawat keluar dari badan runway.  [][]   

Angkasa Pura Airports-KNKT-Undip Garap
Aplikasi Monitoring Ketinggian Air di Runway

3 NOVEMBER 2017
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JAKARTA - Untuk meningkatkan efektivitas dan efisensi 
pengelolaan bandara, khususnya terkait solusi penerimaan 
pendapatan dari mitra usaha di bandara serta pelayanan 
kepada mitra usaha, mulai November 2017 ini tiga bandara 
Angkasa Pura Airports menerapkan sistem e-billing, virtual 
account, dan customer information system (CIS) bekerja 
sama dengan Bank Mandiri. Ketiga bandara tersebut yaitu 
Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara El Tari Kupang, 
dan Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta.

“Untuk mempermudah proses penagihan maupun 
pembayaran dari mitra usaha di bandara, melalui penerapan 
sistem online ini diharapkan pembayaran-pembayaran 
dapat berjalan lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu 
penggunaan sistem ini tentu akan memberikan efisiensi 
kerja dan memberikan kemudahan pembayaran bagi mitra 
usaha di bandara sebagai bentuk peningkatan pelayanan,“ 
kata Corporate Secretary Angkasa Pura Airports Israwadi. 

Lebih lanjut Israwadi menjelaskan bahwa selama ini invoice 
atau berkas tagihan kepada mitra diberikan dalam bentuk 
hardcopy dan itu membutuhkan waktu yang lama. “Nantinya 
ketika sistem ini sudah berjalan, segala bentuk penyampaian 

invoice dilakukan seca-
ra online. Manfaat de-
ngan pemberlakuan 
sistem tersebut ada-
lah memberikan 
peningkatan mutu la-
yanan pelanggan dan 
terdapatnya kepastian 
penerimaan tagihan 
serta konfirmasi pem-
bayaran secara otomatis 
sehingga lebih cepat 
dan praktis,” ujar 
Israwadi.

Penerapan sistem 
e-billing, virtual account, 
dan CIS ini merupakan 
tindak lanjut dari 
nota kesepahaman 
atau memorandum of 
understanding (MoU) 
antara Angkasa Pura 

Airports dengan Bank Mandiri yang telah ditandatangani 
pada akhir September 2017 lalu. MoU tersebut 
ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan Teknologi 
Informasi Angkasa Pura Airports Novrihandri dan Direktur 
Wholesale Bank Mandiri Royke Tumilar. Dalam kerja sama 
ini, Angkasa  Pura Airports memanfaatkan layanan Mandiri 
Virtual Account secara host to host untuk mendapatkan 
solusi transaksi perbankan yang terintegrasi terutama solusi 
penerimaan. 

Penerapan sistem non-tunai ini merupakan bentuk sinergi 
BUMN antara Angkasa Pura Airports dan Bank Mandiri 
yang akan diterapkan di 13 cabang di bawah pengelolaan 
Angkasa Pura Airports . Penerapannya akan dilakukan secara 
bertahap dan pada November ini diterapkan pada tiga 
bandara. Seluruh upaya modernisasi sistem administrasi ini 
ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh 
stakeholder bandara, utamanya untuk mengubah proses 
pembayaran dan penagihan yang manual menjadi digital 
dengan berbasis teknologi informasi serta mendukung 
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang tengah 
dicanangkan oleh pemerintah.  [][]   

Tiga Bandara Terapkan E-Billing Tingkatkan 
Efisiensi dan Layanan kepada Mitra Usaha

11 NOVEMBER 2017
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JAKARTA – Kabar duka datang dari Angkasa Pura Airports. 
Direktur Utama Angkasa Pura Airports Danang S. Baskoro 
meninggal dunia pada Sabtu (18/11) pukul 12.25 pada usia 
56 tahun di RS Pondok Gede, Jakarta. 

Jenazah almarhum dimakamkan di komplek pemakaman 
Jalan Imogiri Barat Km 6,5 Dusun Semail RT. 01, Bangunharjo, 
Sewon, Bantul, Yogyakarta, pada Minggu (19/11) pukul 
11.00 WIB, setelah sebelumnya disemayamkan di rumah 
duka di Sunter, Jakarta Utara pada Sabtu (18/11). Upacara 
pemakaman ini dihadiri oleh Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Walikota 
Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Pria kelahiran Semarang, 5 Oktober 1961 ini menjabat posisi 
Direktur Utama Angkasa Pura Airports sejak Oktober 2016 
berdasarkan SK Menteri Negara BUMN Nomor: SK-240/
MBU/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016. Walaupun baru 
sekitar setahun memimpin Angkasa Pura Airports, namun 
Danang berhasil membawa beberapa bandara di bawah 
Angkasa Pura Airports meraih penghargaan tingkat dunia, 
salah satunya adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang 
menduduki peringkat I pada kategori bandara dengan 

jumlah penumpang 15-25 juta 
orang per tahun menurut survei 
kepuasan penumpang pesawat 
udara Airport Service Quality 
(ASQ) triwulan III 2017 yang 
dilakukan oleh Airports Council 
International (ACI).

Sebelumnya pada 2016, 
Bandara I Gusti Ngurah Rai 
Bali meraih predikat sebagai 
“The 3rd World Best Airport 
2016” untuk kategori bandara 
dengan 15-25 juta penumpang 
per tahun dan Bandara Sultan 
Hasanuddin Makassar menjadi 
“The Most Improved Airport in 
Asia-Pacific 2016” dalam ajang 
ASQ Awards 2016.

Danang juga mengemban 
tugas yang cukup berat, yaitu 

membangun dan mengembangkan sembilan bandara 
sekaligus di Angkasa Pura Airports. Proyek pembangunan 
bandara terbesar adalah Bandara Internasional Yogyakarta 
di Kulonprogo yang ditargetkan dapat mulai beroperasi 
pada awal 2019. Disusul pengembangan Bandara 
Internasional Ahmad Yani Semarang yang ditargetkan 
selesai Maret 2018. 

“Kami berterima kasih atas legacy yang ditinggalkan oleh 
Bapak Danang S. Baskoro dan akan melanjutkan upaya 
yang telah beliau mulai untuk membangun bandara baru 
dan mengembangkan banyak bandara di Indonesia,” ujar 
Corporate Secretary Angkasa Pura Airports Israwadi.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Angkasa Pura 
Airports, almarhum pernah menjabat sebagai Direktur 
Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2011- 
2016. Selain itu beliau pernah menjabat sebagai Komisaris 
PT Aerowisata (2001-2004), Asisten Deputi Bidang Logistik 
& Pariwisata Kementerian BUMN (2004-2005), Komisaris 
PT Jakarta International Container Terminal (JICT) (2005-
2008), Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (2008-
2011).  [][]   

Direktur Utama Angkasa Pura Airports 
Danang S. Baskoro Tutup Usia

18 NOVEMBER 2017
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JAKARTA - Kementerian BUMN selaku pemegang saham 
Angkasa Pura Airports menunjuk Faik Fahmi sebagai 
Direktur Utama. Pengangkatan Faik Fahmi sebagai Direktur 
Utama Angkasa Pura Airports dilakukan dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero)  yang 
dijelaskan pada salinan surat Nomor SK-289/MBU/12/2017 
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-
Anggota Dewan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Angkasa Pura I  tanggal 22 Desember 2017.

Dalam salinan Surat Keputusan yang ditanda tangani 
Menteri BUMN Rini M. Soemarno tersebut, Kementerian 
BUMN memberhentikan dengan hormat Direktur Utama 
Danang S. Baskoro yang diangkat berdasarkan Keputusan 
Menteri BUMN Nomor: SK-240/MBU/10/2016, tertanggal 
18 Oktober 2016 dan Direktur Pemasaran dan Pelayanan 
Moch. Asrori  yang diangkat berdasarkan pada Keputusan 
Menteri BUMN Nomor: SK.222/11/2015, tertanggal 9 
November 2015. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini 
M. Soemarno mengangkat Faik Fahmi sebagai Direktur 
Utama dan Devy Suradji sebagai Direktur Pemasaran dan 
Pelayanan Angkasa Pura Airports.

Penyerahan salinan 
keputusan tersebut 
dilakukan oleh Asisten 
Deputi Bidang Usaha 
Jasa Keuangan, Jasa 
Survei dan Konsultan 
II Ke-menterian BUMN 
Wien Irwanto yang 
juga dihadiri jajaran 
Direksi dan Komisaris 
Angkasa Pura Airports 
beserta pejabat dan 
pegawai Kementerian 
BUMN.

“Kami ucapkan 
selamat datang 
kepada Bapak Faik 
Fahmi dan Ibu 
Devy Suradji yang 
telah diberikan 
kepercayaan oleh 
Pemegang Saham 

untuk memimpin Angkasa Pura Airports. Kehadiran Bapak 
Faik Fahmi dan Ibu Devy Suradji tentu akan membawa 
dampak positif bagi Angkasa Pura Airports yang saat 
ini tengah mendapatkan amanah untuk membangun 
tiga bandara, yaitu Bandara Internasional Yogyakarta di 
Kulon Progo, Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara 
Syamsudin Noor Banjarmasin, serta mengembangkan 
sembilan bandara yang telah mengalami lack of capacity,” 
ujar Corporate Secretary Angkasa Pura Airports Israwadi.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Angkasa Pura 
Airports, Faik Fahmi telah lama berpengalaman dalam 
industri perhubungan dan transportasi. Faik Fahmi pernah 
menjabat sebagai Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry 
(Persero), Direktur Komersial PT Angkasa Pura II (Persero), 
dan Direktur Pelayanan PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

Sebelum menjabat Direktur Pemasaran dan Pelayanan 
Angkasa Pura Airports, Devy Suradji merupakan Staf Ahli 
Menteri BUMN. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur 
Marketing dan Komunikasi WWF Indonesia.  [][]   

Kementerian BUMN Tunjuk Faik Fahmi Jadi 
Direktur Utama Angkasa Pura Airports

22 DESEMBER 2017
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JAKARTA – Angkasa Pura Airports siap menyambut 
lonjakan penumpang pada libur Natal 2017 dan Tahun 
Baru 2018 dengan melakukan berbagai persiapan baik 
fasilitas maupun pelayanan kepada calon penumpang 
jasa transportasi udara. Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah dengan membuka Posko Angkutan Udara Natal 
dan Tahun Baru (Nataru) di 13 bandara yang dikelola oleh 
Angkasa Pura Airports. Posko tersebut beroperasi selama 
22 hari mulai 18 Desember 2017 hingga 8 Januari 2018.

“Menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2018, kami 
memprediksi 6,02 juta pergerakan penumpang atau 
meningkat 8,26% jika dibandingkan pada tahun lalu 
yang mencapai 5,54 juta penumpang di 13 bandara yang 
kami kelola. Angkasa Pura Airports telah berkordinasi 
secara intensif dengan seluruh stakeholders terkait 
untuk memastikan operasional serta pelayanan kepada 
penumpang di bandara berjalan dengan baik dan lancar,” 
ujar Direktur Utama Angkasa Pura Airports Faik Fahmi.

Posko Nataru ini akan beroperasi sesuai jam operasional 
bandara. Selain melibatkan unsur internal, Angkasa Pura 
Airports juga melibatkan mitra di bandara seperti Kantor 
Otoritas Bandara, TNI, Polri, BMKG, Kantor Kesehatan 
Pelabuhan, pihak maskapai, dan ground handling. “Kami 

juga menyiapkan ja-
ringan CCTV yang 
terkoneksi dengan 
Center of Command di 
Kantor Pusat Angkasa 
Pura Airports di Jakarta. 
Selain itu kami juga 
menyiapkan Contact 
Center Bandara172 yang 
beroperasi 24 jam untuk 
memberikan informasi 
kepada pengguna jasa,” 
imbuh Faik.

Angkasa Pura Airports 
juga telah menyiapkan 
langkah-langkah jika 
terjadi keadaan darurat 
serta gangguan yang 
disebabkan oleh faktor 
alam. “Seluruh bandara 

Angkasa Pura Airports sudah memiliki Standard Operating 
Procedure (SOP) seperti Airport Disaster Management 
System (ADMS), yaitu panduan penanganan operasional 
khususnya bencana alam serta Airport Emergency Plan 
(AEP) jika terjadi keadaan darurat di bandara,” jelas Faik.

Pada penyelenggaraan Posko Nataru tahun 2017, 
pergerakan penumpang di 13 bandara Angkasa Pura 
Airports mencapai 5,54 juta penumpang atau meningkat 
9,73% dibanding pada tahun sebelumnya yang mencapai 
5,28 juta penumpang. Sedangkan pergerakan pesawat 
mencapai 43,844 atau tumbuh 9,35% jika dibandingkan 
pada tahun sebelumnya yang mencapai 41,228 pergerakan 
pesawat.

Bandara Adi Soemarmo Solo menjadi bandara yang 
mengalami pertumbuhan penumpang dan pesawat paling 
tinggi pada libur Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Tercatat 
pertumbuhan penumpang pada Nataru 2017 di Bandara 
Adi Soemarmo mencapai 194 ribu penumpang atau 
tumbuh 48,15% dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 
131 ribu penumpang. Sedangkan pertumbuhan pesawat 
mencapai 1,381 pergerakan pesawat atau tumbuh 48,18% 
dibandingkan pada tahun sebelumnya.  [][]   

Angkasa Pura Airports Siapkan Posko Layani 
Penumpang Libur Natal dan Tahun Baru 2018

23 DESEMBER 2017
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PERTAMA DI INDONESIA
MENYAMBUT “FLOATING AIRPORT”

TEKS: ARIF HARYANTO 

MEI 2018 MENDATANG, TERMINAL BARU BANDARA INTERNASIONAL AHMAD YANI 
SEMARANG AKAN MULAI BEROPERASI. PROYEK PENGEMBANGAN BANDARA YANG MENELAN 

INVESTASI RP 2,075 TRILIUN INI AKAN MEMILIKI FASILITAS SERBA MODERN DENGAN TERMINAL 
DENGAN LUAS HAMPIR 10 KALI LIPAT DARI YANG ADA SAAT INI. BANDARA YANG DIRANCANG 

SEBAGAI ECO-GREEN AIRPORT INI JUGA MEMILIKI DESAIN UNIK YANG SEOLAH MENGAMBANG DI 
ATAS AIR (FLOATING AIRPORT) PERTAMA DI INDONESIA.

FOKUS UTAMA
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Proyek Pengembangan Bandara 
Ahmad Yani Semarang 
dilaksanakan dalam lima paket 

pekerjaan. Hingga 19 November 
2017, Paket I (lahan dan jalan akses) 
dan Paket II (apron dan taxiway) 
telah tuntas 100%. Sedangkan Paket 
III terealisasi 22,35%. Sedangkan 
Paket IV (bangunan pelengkap 
dan lansekap) sedang dilakukan 
tender ulang, serta Paket V (water 
management) dalam proses 
perencanaan oleh konsultan 
perencana. Secara keseluruhan, 
realisasi pekerjaan proyek telah 
mencapai 31,33%. 

“Nilai kontrak awal proyek ini 
mencapai Rp2,075 triliun. Namun, 
jumlah ini ternyata bisa berkurang 
saat pembangunan dilaksanakan,” 
ujar Pimpinan Proyek Pengembangan 
Bandara Ahmad Yani Semarang Toni 
Alam. 

Hingga saat ini, Paket I dan Paket 
II yang sudah selesai dikerjakan 
menelan biaya yang lebih rendah dari 
perkiraan nilai kontrak awal. Pasalnya, 
saat pengerjaan terjadi perubahan 
review berdasarkan kondisi di 
lapangan. Sementara itu untuk Paket 
III berupa terminal yang saat ini 
sudah selesai 22,35% dianggarkan 
akan menelan dana Rp 930,2 miliar. 
Sementara untuk Paket IV dan Paket 
V, masih belum bisa ditetapkan nilai 
kontrak awalnya karena masih dalam 
tahap tender dan perencanaan. 
Namun, nilai kontrak awal keduanya 
diperkirakan mencapai Rp 642,6 
miliar (pagu) untuk Paket IV dan Rp 
60 miliar untuk Paket V.

Floating airport dengan konsep 
eco-green airport
Bandara Ahmad Yani Semarang 
mengusung konsep floating airport 
yang dipadukan dengan konsep eco-
green airport sehingga menjadikan 
bandara ini sebagai bandara dengan 
terminal terapung pertama di 
Indonesia. Disebut sebagai ‘floating 
airport’ karena terminal baru Bandara 
Ahmad Yani dibangun di atas lahan 

FOKUS UTAMA

FOKUS UTAMA
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FASILITAS EKSISTING (ADISUTJIPTO) PENGEMBANGAN (GREEN FIELD)
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FOKUS UTAMA

FASILITAS SAAT INI SETELAH 
PENGEMBANGAN

Terminal 6.708 m2 

(kap. 800.000 pnp/thn)
58.652 m2

(kap. 6 juta pnp/thn)

Apron 29.032 m2

5 ps narrow body & 
2 ps other (ATR)

72.522 m2 

13 ps narrow body/
10 narrow body & 2 wide body

Parkir 8.805 m2 (350 srp) 43.633 m2 (1.200 srp)

Aviobridge - 3 buah

Elevator - 6 buah

Travelator - 1 buah 

Escalator - 1 buah

Gd. ACS 70 m2 1.495 m2

Gd. Apron Service 141 m2 1.053 m2

Gd. EMPU 135 m2 872 m2

Gd. Serbaguna - 70 m2

Gd. Kargo 774 m2 2.048 m2

Masjid 393 m2 1.067 m2

Gd. Meteorologi 291 m2 278 m2

Gd. Terpadu - 2.235 m2

Gd. Angkasa Pura I 1.500 m2 2.756 m2

Gd. PKP-PK 326 m2 2.170 m2

Gd. A2B 135 m2 974 m2
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lunak dan sebagian besar berair 
dengan menggunakan tiang pancang 
dan metode prefabricated vertical 
drain (PVD)  untuk memadatkan 
lahan lunak tersebut. PVD sendiri 
merupakan sistem drainase buatan 
yang dipasang di dalam lapisan tanah 
lunak.

Desain terminal baru Bandara Ahmad 
Yani mengadopsi konsep eco-airport 
di mana bandara direncanakan, 
dikembangkan, dan dioperasikan 
dengan tujuan menciptakan sarana 
dan prasarana perhubungan yang 

ramah lingkungan serta berkontribusi 
positif kepada lingkungan hidup. Eco-
airport merupakan inisiatif gerakan 
untuk mengadopsi pendekatan 
pengelolaan bandara yang ramah 
lingkungan, di mana untuk 
kepentingan tersebut dilakukan 
pengukuran yang jelas terhadap 
beberapa komponen yang berpotensi 
menimbulkan dampak terhadap 
lingkungan.

Melalui penerapan konsep eco-airport 
diharapkan operasional bandara 
dapat mencegah terjadinya polusi 

(pollution preventif). Komponen 
pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup terkait eco-airport 
terdiri dari noise (kebisingan), 
vibration (getaran), atmosphere 
(udara), water (air), soil (tanah), solid 
waste (sampah), energi, kawasan 
keselamatan operasi penerbangan, 
kesehatan masyarakat, dan 
lingkungan alamiah lainnya.

Bangunan terminal baru di sebelah 
utara runway yang ada saat ini 
sebagian besar berdiri di atas air dan 
dikelilingi kolam, mulai dari gedung 
terminal, gedung parkir, dan wetland 
park area. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengakomodir konteks lahan yang 
sebelumnya merupakan lahan rawa.  
Pada area bandara juga ditanami 24 
ribu bibit mangrove untuk medukung 
pelestarian lingkungan  yang dapat 
menghadirkan banyak keistimewaan, 
baik dari aspek fisik, ekologi, maupun 
ekonomi. Keberadaan hutan 
mangrove nantinya di sekitar bandara 
dapat dikembangkan sebagai obyek 
wisata alam tersendiri.

“Terminal baru Bandara Ahmad 
Yani bangunannya didominasi 
kaca. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghemat penggunaan listrik 
untuk pencahayaan di siang hari. 
Di bagian dalam terminal nantinya 
akan dibangun taman, sedangkan 
di bagian luar bandara keberadaan 
hutan mangrove yang ada akan tetap 
dipertahankan,” jelas Tony.

Toni menambahkan, pemanfaatan 
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energi terbarukan diantaranya 
juga diaplikasikan pada lampu 
jalanan yang menggunakan solar 
cell, pengolahan air menggunakan 
metode reverse osmosis, serta air 
sekitar di-recycle untuk operasional. 
“Setiap lampu penerangan jalan dari 
terminal hingga parkiran memang 
dilengkapi dengan panel tenaga 
surya. Saat ini dari 280 penerangan 
jalan umum (PJU), sudah ada 150 
yang selesai dibangun,” imbuh Toni.

Dengan demikian, bandara ini 
ditargetkan bisa mendapatkan Gold 
Certificate dari Green Building Council 
Indonesia (GBCI). Saat ini aspek 
desain Bandara Ahmad Yani sedang 
dalam proses untuk mendapatkan 
Gold Certification Design Recognition 
dari GBCI.

Selain itu, terminal baru Bandara 
Ahmad Yani Semarang juga akan 
memiliki luas hampir 10 kali lipat 
dari luas terminal yang ada saat ini. 
“Terminalnya dibangun lebih kurang 
58 ribu meter persegi dan bisa 

menampung 6 juta penumpang. Jauh 
lebih banyak dari kapasitas yang ada 
saat ini yang hanya bisa menampung 
800 ribu penumpang per tahun 
dengan luasan  6 ribu meter persegi,” 
katanya.

Toni menyebutkan bandara 
baru yang sedang dalam tahap 
pembangunan ini memiliki kapasitas 
apron 13 parking stand, dua kali 
lipat dari kondisi yang ada saat ini. 
“Apronnya akan mampu menampung 
13 pesawat jenis narrow body seperti 
Boeing 737 atau Airbus 320, atau 
kombinasi 10 pesawat narrow body 
plus dua pesawat wide body sekelas 
Boeing 767 atau Airbus A300. 
Sekarang ini juga sedang dibangun 
tiga garbarata dari ultimate lima 
garbarata nantinya,” tambahnya.

Dari sisi bangunan terminal, 
fasilitasnya akan disesuaikan dengan 
standar internasional yang modern 
dan mutakhir. Tampilannya pun 
sangat eye catching dengan dua level 
yang menampilkan sejumlah ruang 

tunggu di bagian atas. Sementara 
area keberangkatan akan ada di 
lantai bawah, dengan fasilitas lift, 
eskalator, dan elevator.

Target operasional pada Mei 2018
Saat ini Angkasa Pura Airports 
terus mengebut pembangunan 
bandara baru tersebut. Pasalnya, 
meski kontrak proyek tersebut 
hingga November 2018, namun 
terminal baru ini ditargetkan bisa 
mulai beroperasi pada Mei 2018 
dengan  syarat minimum (minimum 
requirements). Ini dimaksudkan agar 
dapat melayani penumpang pada 
masa mudik libur lebaran pada Juni 
mendatang. 

Syarat minimum tersebut antara lain 
terminal penumpang, gedung parkir 
satu lantai, terminal kargo, masjid, 
gedung Pertolongan Kecelakaan 
Penerbangan dan Pemadam 
Kebakaran (PKP-PK). “Minimal 
garbarata harus sudah tersedia, 
khusus penumpang penerbangan 
internasional. Sementara untuk 
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terminal sendiri, ditargetkan minimal 
berupa bangunan lantai satu dan 
sebagian kecil di lantai dua harus 
sudah selesai. Sehingga, meski proses 
pembangunan masih berlangsung, 
namun bandara tersebut sudah bisa 
digunakan,” kata Toni lagi. 

Pengoperasian secara penuh terminal 
baru Bandara Ahmad Yani ditargetkan 
dapat dilakukan pada awal 2019. “Jika 
sesuai progres, saya kira bulan Mei 
2018 sudah bisa beroperasi, termasuk 

operasional terminal 
penumpang bisa 
dipindahkan bertahap ke 
lokasi yang baru,” imbuh 
Direktur Utama Angkasa 
Pura Airports Danang S. 
Baskoro. 

Menurut Danang, 
bangunan terminal 
penumpang Bandara 
Ahmad Yani yang baru 
nantinya menjadi paling 
indah dibanding bandara 
lainnya di Indonesia. 
“Bandara Ahmad 
Yani nantinya seperti 

mengapung di atas air. Konsepnya 
jadi bandara akuatik. Akan jadi 
paling indah di Indonesia. Karenanya 
kami sangat bangga dengan proyek 
prestisius yang sedang dikerjakan 
di Semarang ini. Selain kapasitas 
bandaranya yang meningkat jauh 
lebih banyak dalam menampung 
penumpang, akses masuk bandara 
juga terhubung dengan jalur kereta 
api dari Yogyakarta, Solo, kemudian 
Semarang. Bisa juga dibangun stasiun 
dekat bandara,” ungkapnya.

Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo menyatakan 
pengembangan bandara baru 
itu sengaja didesain seolah 
mengambang di atas air. Usai 
melihat maket pembangunan, 
Ganjar menyebutkan pembangunan 
disesuaikan dengan kondisi alam di 
sekitar bandara yang berupa rawa 
dan pantai. “Ini bisa menjadi tempat 
wisata,” ucap Ganjar Pranowo.

Menteri Pariwisata Arief Yahya juga 
mengapresiasi upaya Angkasa Pura 
Airports dalam mengembangkan 
Bandara Ahmad Yani Semarang. 
“Konsepnya sangat kreatif, karena 
bandaranya dikembangkan bukan 
hanya sebagai sarana aksesibilitas, 
tapi juga estetika pendongkrak 
atraksi wisata. Nah, Bandara Ahmad 
Yani Semarang bisa menjadi 
ikon wisata, bukan semata-mata 
infrastruktur transportasi. Ini 
memberikan harapan baru bagi 
pariwisata Indonesia yang oleh 
Presiden Joko Widodo sudah 
ditetapkan sebagai core economy 
bangsa,” ucap Menpar.  [][]  

Konsepnya sangat kreatif, karena 
bandaranya dikembangkan bukan 
hanya sebagai sarana aksesibiltas. 
Bandara Ahmad Yani bisa menjadi 
ikon wisata, bukan semata-mata 
infrastruktur transportasi. Ini mem-
berikan harapan baru bagi pari-
wisata Indonesia yang oleh Presiden 
Joko Widodo sudah ditetapkan se-
bagai core economy bangsa. 

“

“
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Memperhatikan bahwa 
Indonesia merupakan negara 
kepulauan terbesar di dunia 

(the world biggest archipelago) serta 
memiliki 266 bandara hingga saat ini, 
menjadikan negeri ini dapat menjadi 
laboratorium airport dengan berbagai 
varian, tipe, kelas, dan ukuran. Meski 
jumlah tersebut tidak sebanyak jumlah 
bandara di Amerika (19.536 bandara 
di tahun 2016, 288 diantaranya milik 
militer), namun setidaknya masih 
berada di atas China yang hanya punya 
218 bandara. Hal lain yang menjadi 
rujukan dalam pengembangan adalah 
program pemerintah Indonesia yang 
menargetkan 20 juta kunjungan 
(wisatawan mancanegara/wisman) di 
tahun 2020.  Pertumbuhan trafik dan 
wisatawan domestik yang tinggi (16,98% 
pada 2016), total kapasitas sejumlah 
bandara masih jauh dari kebutuhan. 

Event “Airport Solutions Indonesia  2017” 
diselenggarakan untuk memberikan 
solusi, mempertemukan regulator, 
airport operator, airlines operator, ground 
handling operator, concessionaire, mitra 
pemerintah (CIQ/Custom, Immigration, 
Quarantine), vendors, airport suppliers, 
dan lainnya. Sebagai kegiatan yang 
mendalami, mencermati tantangan, 
mengukur potensi pasar, serta bersama-
sama melakukan identifikasi, meru-
muskan solusi untuk memanfaatkan 
opportunity dari pertumbuhan trafik. 

Tulisan ini menjadi salah satu solusi 
pada event tersebut dalam menghadapi 
tantangan pertumbuhan trafik yang 
luar biasa, yang berangkat dari evaluasi 

pengembangan bandara, best practice, 
berorientasi pada airport philosophy, 
high quality service, dan passenger experi-
ence.   
Laporan ini disusun dengan sistematika:
•	 Indikator industri
•	 Travel retail dan potensinya dalam 

pertumbuhan pendapatan non-
aero

•	 Traffic Driver
•	 Airport master plan, design & devel-

opment, airport concept, serta studi 
kasus dalam implementasi, peren-
canaan , dan pengembangan 

•	 Experience dan achievement
•	 Poin penting yang menjadi esensi 

pengelolaan bandara dan pening-
katan kualitas layanan

Materi disampaikan pada hari kedua 
pelaksanaan “Airport Solutions Indonesia 
2017”, yang jatuh 
pada tanggal 7 
Desember 2017 
bertepatan den-
gan  Hari Pener-
bangan Sipil Dunia 
(ICAO, ACI, IATA). 
Industri aviasi 
sebagai dunia 
yang merepresen-
tasikan beberapa 
industri (aircraft, 
airlines, airport), 
menjadi moda 
transportasi yang 
teraman (safest), 
tercepat (fastest), 
menghubungkan 
benua-lautan-
perbatasan, 
memfasilitasi dan 
menggairahkan 
perkembangan 
industri pariwisata 
dan perdagangan. 
Mendorong seka-
ligus memberikan 
pengaruh signifi-
kan pada pertum-
buhan ekonomi 

dunia, senilai tidak kurang dari US$ 2,7 
triliun (sekitar Rp 36.450 triliun) dan 
membuka tidak kurang dari 62,5 juta 
lapangan pekerjaan di seluruh dunia.

Industri aviasi terus berkembang 
dengan pesat dan pertumbuhannya 
didorong oleh perkembangan teknologi 
serta dipengaruhi oleh dinamika sosial-
politik, ekonomi-perdagangan, serta 
pertahanan. Permintaan pasar yang 
tinggi menjadi pendorong pengem-
bangan, baik produksi, ekspansi, reno-
vasi, maupun pembangunan.  Indikator 
industri yang terkait dengan industri 
kebandarudaraan menunjukkan per-
mintaan pasar (demand) yang ekstrem 
tinggi, dengan proyeksi pertumbuhan 
yang jauh melampaui kemampuan 
pasarnya (dalam 15-20 tahun ke depan) 
sebagaimana fakta berikut ini:

Regional Airport Expansion & Renovation 

Ramdan Pradarma
Airport Services Group Head
Angkasa Pura Airports

as an Opportunity Facing Tremendous Traffic Challenge
Laporan dari “Airport Solutions Indonesia Conference 2017”, Jakarta, 7 Desember 2017
Bagian Satu dari Dua Tulisan

AIRLINES INDUSTRY
International Air Transport Association (IATA) menyampaikan data 
hasil riset yang cukup menarik, sebagai warning tidak hanya kepada 
airlines operator tetapi juga airport operator, khususnya yang berada 
di kawasan Asia. Bahwa pertumbuhan trafik Asia tumbuh terlalu 
cepat, indikasinya ditunjukkan dari kondisi bandara-bandara besar 
seperti Hongkong International Airport, Singapore Changi Airport, dan 
Beijing Capital International Airport mengalami tekanan luar biasa dari 
trafik terhadap kapasitasnya. Pertumbuhan trafik di Asia diprediksi 
meningkat  hampir 300 % dari 1,1 miliar penumpang tahun 2014 
menjadi 2,9 miliar penumpang pada tahun 2035.

AIRCRAFT INDUSTRY
Produsen pesawat terkemuka menyatakan bahwa dalam kurun waktu 
20 ke depan dibutuhkan tidak kurang dari 500.000 pilot, dan hingga 
saat ini tercatat sebanyak 16.746 pesawat telah terpesan, 10.036 telah 
di-deliver, 9.136 beroperasi.

Sebagai salah satu pemain utama industri pesawat dan pesaing 
terdekat Airbus pada dekade terakhir, Boeing memprediksi bahwa 
akan terjadi kelangkaan sebanyak 248.000 pilot serta 262.000 teknisi 
penerbangan akibat tingginya permintaan pasar.

TRAVEL RETAIL
Berdasarkan catatan Tax Free World Association (TFWA), realisasi 
industri travel retail dunia pada tahun 2013 sebesar US$ 60 miliar 
(sekitar Rp  810 triliun). Dalam kurun waktu 20 tahun (2035) di 
proyeksikan akan mencapai angka US$ 600 miliar (sekitar Rp 8.100 
triliun). 57% dari total angka tersebut berada di Asia atau sebesar 
US$ 342 miliar (Rp 4.617 triliun). Faktanya, angka realisasi itu sudah 
berada di atas proyeksi, sehingga realisasi nilai industri diperkirakan 
lebih besar lagi.  
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Khusus mengenai travel retail, ini merupa-
kan industri yang terkait dengan pelaku 
perjalanan/traveller dan beroperasi seba-
gian besar pada airport, seaport, inflight, 
dan cruise. Saat ini usia duty free global 
sudah menginjak usia 70 tahun dengan 
tagline “Making Travel More Accessible-
Duty Free: Part of The Journey” sungguh 
memiliki market yang besar dan mature. 
Duty free berdasarkan dikelompokkan ke 
dalam kategori:
•	 fragrance & cosmetic
•	 wines & spirits
•	 fashion & accessories
•	 tobacco goods
•	 watches, jeweller & writing instru-

ments
•	 confectioner & fine food
•	 electronics, gift & other

Realisasi pencapaian travel retail dan duty 
free antara lain:
•	 Tahun 2014 realisasinya sudah 

senilai US$ 63 miliar (Rp 850,500 
triliun) atau meningkat 5% diband-
ing tahun 2013

•	 Tahun 2015 US$ 62,1 miliar (Rp 
837,158 triliun), turun 2,3% 

•	 Tahun 2016 US$ 63,5 miliar (Rp 
857,250 triliun), meningkat 2,4%

•	 Q1 Tahun 2017 US$ 17,7 miliar (Rp 
238,950 triuliun), meningkat 4,2% 
dibanding Q1/2016. Kalau angka 
Q1/2017 dapat berjalan secara 
stabil maka di akhir tahun 2017 total 
nilainya bisa melampaui US$ 70 
miliar.

Pertumbuhan sebagaimana tampak 
pada data di atas sangat positif dan 
menjanjikan, meski pada tahun 2015 
menurun sebesar 2,3% dibanding tahun 
2014, namun ini disebabkan karena 
penurunan sales di Eropa, Amerika, dan 
Afrika. Sementara di Asia masih tumbuh 
2,6% dan Middle East masih tumbuh 
0,4%. 

Hal lain yang berpengaruh adalah tum-
buhnya digital economy (e-commerce, 
fintech, dll) yang cukup signifikan, 
dimana tahun 2016 online shoping 
tumbuh 24,6%. Pergeseran ini sebagai 

fenomena baru yang perlu diikuti terus 
perkembangannya, sebagai langkah an-
tisipatif dan persiapan. Meskipun travel 
retail hingga saat ini berbeda dengan 
retail yang berada pada shoping mall 
yang berbeda segmennya, sehingga 
angka pertumbuhannya masih besar 
serta relatif konsisten.

Growing Middle Class, Traffic Growth & 
Passenger Profile
Populasi yang tersebar menjadi dasar 
perpindahan trafik seluruh moda 
transportasi di dunia, dari hanya ber-
jumlah sekitar 1 miliar pada tahun 1800 
menjadi lebih dari 7 miliar saat ini, atau 
tumbuh tujuh kali lipat dalam kurun 
waktu 200 tahun. Sebaran populasi yang 
dikelompokkan berdasarkan income 
menjadi penting dan menarik untuk 
digarisbawahi. Salah satunya karena 
kelas menengah (middle class) menjadi 
pendorong utama tumbuhnya trafik dari 
para pelaku perjalanan/traveler, dimana  
di kawasan Asia tingkat pertumbuhan-
nya paling tinggi. Seluruh pengelola 
bandara di Asia harus memperhatikan 
dan mempersiapkan diri karena akan 
ikut  menikmati pertumbuhan tersebut 
dalam pengembangan kapasitas. 

Pada tahun 2015 saja jumlah middle 
class mencapai ±3 miliar, dengan spend-
ing power tercatat sebesar US$ 33 triliun.  
Pertumbuhan middle class di dunia akan 
tumbuh menjadi 4 miliar orang pada 
tahun 2021 dan akan mendominasi 
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sebaran populasi based on income di 
dunia. 

Memperhatikan gambaran pertumbuh-
an industri aviasi sebagaimana uraian di 
atas dan pertumbuhan populasi middle 
class, maka dapat dibayangkan potensi 
pertumbuhan total trafik akan menjadi 
sangat besar. Dan seharusnya menjadi 
sinyal atau wake-up call kita untuk men-
jadikan awareness dalam persiapan per-
encanaan yang lebih baik dan penyusu-
nan strategi dalam menghadapinya.  

Mengakomodir trafik yang potensinya 
demikian besar, menggunakan analogi 
fluida seperti gambaran arus air yang 
mengalir deras. Seperti air bah atau sun-
gai dengan arus liar (wild river), dengan 
energi potensial dan kecepatan tinggi 
bisa menjadi sensasi dan keseruan bagi 
yang siap dan senang menikmatinya.  
Persiapan untuk mengarungi sungai 
dengan arus liar atau bermain arung 
jeram menjadi syarat keamanan yang 
penting.  Peralatan harus memadai, 
mulai dari rubber boat yang lentur 
dan tahan benturan, alat pengaman 
personal seperti helm dan life vest 
serta baju terbuka dan tahan air perlu 
disiapkan. Setelah peralatan yang pent-
ing berikutnya yaitu kesiapan fisik dan 
mental untuk dapat menikmati, gembira 
bermain, serta merasakan sensasi sambil 
berkonsentrasi agar aman. Bila tidak 
siap apalagi interest, kegiatan tersebut 
sama sekali tidak dapat dikatakan seba-

gai kegembiraan, bahkan bisa beru-
bah menjadi kepanikan. Sama halnya 
dengan pengelolaan bandara, pertum-
buhan trafik yang tidak disiapkan secara 
baik akan menimbulkan kepanikan, 
tekanan terhadap layanan, dan keluhan 
pengguna jasa.

Pengalaman selama sekitar 4 tahun 
sebagai Co. GM Ngurah Rai Commer-
cial SBU bekerja bersama dengan GM 
Commercial SBU Kenneth R Guldbjerg 
(ekspatriat) dan beberapa tenaga ahli 
asing dengan pengalaman lebih dari 80 
airport di dunia dalam melakukan trans-
formasi komersial (non-aeronautika) dan 
mendongkrak airport service quality me-
lalui langkah persiapan research/study, 
perencanaan, dan implementasi Ngurah 
Rai Commercial Strategic Business Unit 
(SBU) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. 
Area komersial yang selama ini dikelola 
dan dikembangkan secara konvensional 
kemudian di kembangkan dengan 
memanfaatkan keahlian dan kerjasama 
dengan para expert. Mulai dari market-
ing menggunakan international network, 
penyusunan commercial concept & 
implementation yang menerapkan 100% 
foot fall pertama di Asia. Langkah ini 
berhasil meningkatkan pendapatan 
lebih dari sembilan kali lipat, menem-
bus Rp 1 trilun hanya dari pendapatan 
non-aeronautika.  Perencanaan area 
komersial (Commercial Space Planning/
CSP) masih seperti awal implementasi 
SBU hanya beberapa perubahan akibat 

penerapan PM 129 tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan 
Perjanjian Tingkat Layanan (Service 
Level Agreement) dalam Pembe-
rian Layanan pada Pengguna Jasa 
Bandar Udara.  Saat ini kegiatan 
Ngurah Rai Commercial SBU masih 
terus berlangsung, meneruskan 
keberhasilan transformasi dan 
commercial concept. 

Profile penumpang terus beru-
bah secara dinamis. Sekarang 
ini menghadapi fenomena baru 
berdasarkan generasi (mulai 
dari Gen T hingga millennium).  
Sebagai dasar penyusunan CSP 
dan bargaining position pada saat 
pelaksanaan seleksi komersial, 
profil penumpang merupakan hal 
penting yang perlu untuk terus 

di-update.

Penumpang perlu mendapatkan la-
yanan yang baik dan berkualitas, yang 
menjadi kewajiban seluruh airport 
operator. Treatment yang baik dalam 
memberikan layanan menjadi pena-
war stres dan mengkonversi menjadi 
happiness, sebagai salah satu upaya 
dan pendekatan dalam rangka men-
ingkatkan CSI (Customer Satisfaction 
Index). Sebagaimana telah kita ketahui 
bersama bahwa para traveler, khususnya 
yang menggunakan moda transportasi 
udara mengalami stres, akibat regu-
lasi dan persyaratan keselamatan dan 
keamanan yang tinggi. Latar belakang 
yang bervariasi seperti pekerjaan, pen-
didikan, kewarganegaraan, usia yang 
mengelompokkan menjadi perbedaan 
generasi (tradisional, baby boomers, Gen 
X, milenial, dan Gen Z) menimbulkan 
kebutuhan dan interest yang berbeda-
beda. 

Perlu disusun konsep layanan dan 
konsep komersial yang dapat meng-
akomodir kebutuhan penumpang, 
meningkatkan pendapatan melalui 
implementasi proses operasional yang 
efisien dalam meningkatkan kualitas 
layanan. Bagi operator bandara, kemam-
puan ini menjadi tujuan dan indikator 
yang merepresentasikan kemampuan 
pengelolaan.   [][]  

Bersambung.
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MENYAMBUT HARI HARI NATAL TAHUN 2017 INI, BANDARA-BANDARA KELOLAAN ANGKASA PURA 
AIRPORTS MENAMPILKAN SUASANA NATAL CERIA DENGAN MENGGELAR BERBAGAI KEGIATAN 

MENARIK UNTUK MENGHIBUR PARA PENGGUNA JASA BANDARA. 

Angkasa Pura Airports menghadirkan suasana natal 
penuh keceriaan di 13 bandara yang dikelola 
guna memberikan suasana yang berbeda bagi 

penumpang jasa transportasi udara. Selain menghadirkan 
berbagai dekorasi seperti pohon Natal dan Santa Klaus, 
salah satu kegiatan yang berhasil menarik perhatian 
penumpang yaitu “Snowy Christmas” yang diselenggarakan 
di area terminal keberangkatan Domestik dan Internasional 
Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

“Snowy Christmas menghadirkan diorama Snowman atau 
manusia salju yang cukup besar. Para calon penumpang 
yang membawa anak dapat menikmati waktunya dengan 
bermain  di area yang telah disediakan atau berfoto 

ANGKASA PURA AIRPORTS HADIRKAN
SUASANA NATAL CERIA DI BANDARA

TEKS: AHMAD DENOAN RINALDI

RAGAM
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bersama sambil 
menunggu waktu 
keberangkatan 
pesawat,” ujar General 
Manager Bandara 
I Gusti Ngurah Rai 
Yanus Suprayogi.

Selain berfoto 
bersama, penumpang 
juga dapat 
berinteraksi langsung 
dengan mengikuti 
permainan seperti 
Snowy Basketball  dan 
Play with Snowman  
bersama petugas 
Angkasa Pura Airports 
yang berjaga di lokasi. 
Puncak perayaan 
Natal di Bandara I 
Gusti Ngurah Rai 
dilaksanakan pada 
tanggal 24-25 
Desember 2017. Para 
penumpang yang akan berangkat 
dapat menikmati beragam hiburan 
menarik seperti Saxophone Acoustic 
Band, kelompok paduan suara, 
permainan sulap, face painting dan 
aksi Santa & Santa Girl.

Semarak Natal juga dirasakan 
oleh penumpang di Bandara 
Sam Ratulangi Manado. Dekorasi 
Natal berserta pernak penik 
lainnya dihadirkan untuk semakin 

memeriahkan Natal 2017. Pohon 
Natal setinggi 10 meter telah siap 
untuk menyambut para penumpang 
tepat di depan Teminal Bandara Sam 
Ratulangi. Untuk meningkatkan 
kenyamanan, para penumpang juga 
disuguhi berbagai macam hiburan 
seperti pertunjukkan musik yang 
dibawakan secara akustik, Santa 
Klaus yang memberikan hadiah 
kepada penumpang, face painting, 
paduan suara dan flashmob, serta 
diadakan juga lomba mewarnai bagi 

penumpang cilik. Kegiatan ini telah 
terlaksana pada 21-23 Desember 
2017.

“Perayaan Natal merupakan salah 
satu momen yang istimewa. Kami 
berharap apa yang telah kami 
persembahkan dapat membawa 
keceriaan untuk para penumpang 
yang datang dan berangkat melalui 
bandara yang kami kelola,” ujar 
Corporate Secretary Angkasa Pura 
Airports Israwadi.   [][]  

RAGAM
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Selain menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, ada yang 
berbeda dalam setiap pengumuman atau announcement 
bagi para penumpang di Bandara Sam Ratulangi Manado. 
Kini bahasa Manado dan dialeknya yang biasa digunakan 
oleh masyarakat di Manado dapat langsung didengar oleh 
para penumpang. 

General Manager Bandara Sam Ratulangi Manado Minggus 
Gandeguai mengatakan bahwa penggunaan dialek Manado 
ini dimaksudkan untuk mendekatkan para penumpang yang 
datang dengan suasana di Manado.   

Sejumlah sapaan pun bakal terdengar di terminal Bandara 
Sam Ratulangi. Seperti tabea (siang) maupun malam bae. 
“Kami pun  akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan untuk menyempurnakan tata bahasa ini. Selama 
bulan ini akan kami evaluasi pelaksanaannya,” kata Minggus. 

Penggunaan dialek Manado sejak 1 Oktober 2017 ini juga 
dimaksudkan untuk menghadirkan nuansa kearifan lokal 
kepada para wisatawan asing maupun domestik. “Secara 
umum, penggunaan dialek Manado ini mendapat respon 
positif dari masyarakat melalui beberapa postingan mereka 
di sosial media. Kami akan terus mencoba hal-hal baru di 
Bandara Sam Ratulangi. Banyak yang masih harus diperbaiki 
dan dikembangkan,” ujar Minggus. 

Saat ini, penataan area taman di dalam bandara juga menjadi 
konsentrasi Minggus. Ia menginginkan ada kesan lebih yang 
didapat penumpang saat berada di Bandara Sam Ratulangi. 
“Ada pelayanan yang harus kami kembalikan kepada 
penumpang atas kompensasi biaya yang mereka keluarkan. 
Sekarang jamannya selfie jadi kami juga harus peka. Harapan 
kami, taman ini nantinya akan jadi salah satu spot selfie yang 
ikonik,” ungkapnya. [Humas MDC]

DIALEK MANADO UNTUK PENGUMUMAN DI 
BANDARA SAM RATULANGI MANADO

KABAR BANDARA

MDC

Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Bandara 
SAMS Sepinggan menggelar fashion show (02/10/2017). 
Kegiatan yang menggandeng Dinas Pariwisata Kota 
Balikpapan ini bertujuan untuk memperkenalkan batik khas 

Kalimantan Timur dengan motif-motif terbaru dari berbagai 
perancang batik terkenal di Balikapapan, dengan melibatkan 
10 model yang merupakan para duta wisata.

“Dengan kegiatan ini diharapkan batik Kalimantan Timur 
dapat lebih dikenal, dan instansi, organisasi, maupun 
komunitas lain dapat bekerjasama dengan Bandara SAMS 
Sepinggan mempromosikan batik. Diharapkan pula 
masyarakat makin mencintai Batik Balikpapan dan dapat 
mengangkat pariwisata melalui Bandara SAMS Sepinggan,” 
ujar Customer Sevice & Hospitality Section Head Bandara 
SAMS Sepinggan.

Selain menggelar fashion show, Hari Batik Nasional di 
Bandara SAMS Sepinggan dimeriahkan dengan “nuansa” 
pakaian batik yang dikenakan oleh para penjaga tenant di 
area komersial bandara terbesar di Kalimantan Timur ini. 
[Humas BPN]

HARI BATIK NASIONAL, BANDARA SAMS 
SEPINGGAN KENALKAN BATIK KALTIMBPN
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Bandara Internasional Lombok memberikan bantuan 
stimulan berupa fasilitas MCK di Desa Penujak, Kecamatan 
Praya Barat, Lombok Tengah, pagi ini (04/10/2017). 
Bertempat di Kantor Desa Penujak, dilakukan penyerahan 
secara simbolis oleh General Manager Bandara Internasional 
Lombok I Gusti Ngurah Ardita kepada Kepala Desa Penujak.

“Saya ingin memenuhi janji. Teringat setahun yang lalu 
di kantor desa ini saat pembagian sembako, banyak 
masyarakat yang menyampaikan untuk dibantu dalam 
pembuatan fasiltas jamban keluarga di Penujak. Dan saat 
ini kami realisasikan bantuan tersebut. Semoga bantuan ini 
dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sini,” ujar 
Ardita.

Bantuan stimulan fasilitas MCK yang disalurkan sebesar 
Rp 120.000.000,- untuk pembuatan MCK bagi 200 kepala 
keluarga. Bantuan ini merupakan usulan warga yang 
disampaikan kepada Bandara Internasional Lombok, 
yang kemudian ditindaklanjuti dengan survei oleh unit 
CSR Bandara Internasional Lombok dengan melibatkan 
Puskesmas Penujak untuk melakukan mapping dan 
pemicuan. Bantuan ini diharapkan dapat benar-benar 
dimanfaatkan secara maksimal sehingga membantu 
meningkatkan kesehatan masyarakat setempat. [Humas 
LOP]

BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK 
BERIKAN BANTUAN FASILITAS MCKLOP

Bandara Adi Soemarmo menggelar kegiatan Colaborative 
Destination Development (CDD) Solo Raya, bertempat di 
Hotel Aston Solo, Kamis (5/10/2017). Kegiatan ini dihadiri 
oleh Direktur Pemasaran dan Pelayanan Angkasa Pura 
Airports Moch Asrori, Direktur Hubungan Internasional dan 
Pengembangan Usaha Angkasa Pura Airports Sardjono 
Jhonny, pihak maskapai penerbangan, Airnav Indonesia, 
Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), Association 
of Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA),  Bea 
Cukai, Bappeda, serta Dinas Pariwisata se-eks Karesidenan 
Surakarta. 

Dalam kesempatan ini Bandara Adi Soemarmo Solo 
menginisiasi pembuatan masterplan pariwisata terintegrasi 

(integrated travel and tourism masterplan) Solo Raya. Inisiasi 
dan kegiatan CDD Solo 2017 bertajuk “500 Thousand Foreign 
Tourist Arrivals to Solo Raya in 2025” ini merupakan tindak 
lanjut dari CDD Solo yang pernah dilakukan November 2015. 

CDD merupakan forum kolaborasi berbagai pemangku 
kepentingan industri pariwisata di daerah yang diinisiasi oleh 
Angkasa Pura I sejak 2015. CDD bertujuan untuk mendukung 
pengembangan potensi pariwisata daerah di kawasan 
tengah dan timur Indonesia, sehingga sektor pariwisata 
dapat dijadikan sebagai motor pembangunan daerah dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Direktur Pemasaran dan Pelayanan Angkasa Pura 
Airports Moch Asrori, Angkasa Pura Airports berkomitmen 
untuk terus ikut serta dalam pengembangan pariwisata Solo 
Raya. “Untuk Bandara Adi Soemarmo sendiri, diantaranya 
telah melakukan penambahan jumlah armada taksi yang 
beroperasi di bandara dari 80 unit menjadi 100 unit sejak 
Januari 2017. Juga telah digelar kegiatan Airport Running 
Series (ARS) tahun 2015 untuk menarik wisatawan ke Solo, 
fashion show Hari Batik pada September 2016. Selain 
itu telah dimulai pembangunan kereta bandara dengan 
rencana trase Yogyakarta-Maguwo-Solo Balapan-Bandara 
Adi Soemarmo yang ditargetkan selesai pada Agustus 2018, 
perluasan dan beautifikasi terminal penumpang dengan 
target penyelesaian Desember 2017, dan keikutsertaan 
pada event Asia Routes 2017 di Okinawa Jepang untuk 

BANDARA ADI SOEMARMO INISIASI 
MASTERPLAN PARIWISATA SOLO RAYASOC
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angkasapuramagazine  EDISI OKTOBER-DESEMBER 2017 27



Berangkat dari kepedulian para akademisi muda dan 
masyarakat terhadap proyeksi dan masa depan Yogyakarta, 
BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM) berinisiatif 
menggelar diskusi publik seputar pembangunan Bandara 
Baru Yogyakarta di Kulon Progo. Kegiatan yang mewadahi 
semangat para akademisi tersebut mengambil tema 
‘Gonjang Ganjing Pembangunan Bandara Kulon Progo: 

Berkah atau Masalah’. Acara ini diselenggarakan di 
Auditorium Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM, 
Jumat (6/10/2017).

Sebagai narasumber dalam diskusi ini antara lain Wakil 
Dekan Fisipol UGM Wawan Mas’udi, Kepala Sub Bidang 
Perhubungan, Tata Ruang, Pemukiman, dan ESDM Bappeda 
DIY Aris Prasena, founder Jogja Ora Didol Dodok, dan Project 
Manager Bandara Internasional Yogyakarta R. Sujiastono.

Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menyampaikan 
pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi bersama.  
“Masyarakat sebagai mitra pembangunan diharapkan 
bersama-sama berbenah dan mempersiapkan adanya 
bandara melalui kesiapan fisik, mental, keahlian, dan lain 
sebagainya,” harap R. Sujiastono. Dalam kesempatan ini, 
Bappeda DIY yang menampilkan video singkat tentang 
Bandara Baru Yogyakarta dalam bentuk animasi. [Humas 
PPJOG]

DISKUSI PUBLIK ‘GONJANG GANJING 
PEMBANGUNAN BANDARA KULON PROGO’JOG

mempromosikan Solo Raya,” terang Asrori. 

Dalam diskusi yang dipandu oleh Robert D. Waloni, staf ahli 
Menteri Pariwisata RI yang juga mantan Direktur Komersial 
dan Pengembangan Usaha Angkasa Pura Airports dibahas 
berbagai permasalahan, saran dan tanggapan, yang 
disampaikan oleh pihak masing-masing pihak peserta 
diskusi. 

Kegiatan CDD kali ini berhasil merumuskan kesimpulan, 
antara lain komitmen bersama untuk mengangkat pariwisata 
Solo Raya, membuat kolaborasi Trade Follow The Ship, 
kolaborasi stakeholder, collaborative project untuk membuka 
penerbangan dari Bandara Adi Soemarmo yang bebannya di-
share ke semua stakeholder, serta melaksanakan Collaborative 
Tourism Project. [Humas SOC]

Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi 
melakukan peninjauan terhadap perkembangan Proyek 

Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bandara Baru 
Yogyakarta di Temon, Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu 
(8/10/2017). Menhub yang didampingi oleh Dirjen 
Perhubungan Udara Agus Santoso tiba di Bandara 
Adisutjipto  pukul 13.30 WIB dan disambut antara lain oleh 
Direktur Teknik Angkasa Pura Airports Polana B. Pramesti, 
Direktur Infrastruktur PT PP (Persero) M. Toha Fauzi.

Menhub dan rombongan langsung menuju lokasi proyek 
di Kulon Progo. Setibanya di lokasi, start point peninjauan 
melalui jalur masuk Pantai Congot melewati area mess 
walet dan mengitari lokasi pembangunan bandara. Di 
lokasi pembangunan terdapat beberapa alat berat yang 
dioperasikan guna mendukung adanya percepatan. 
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan progres 

MENHUB: BANDARA KULON PROGO WAJIB 
MENAMPILKAN PESONA KEARIFAN LOKALJOG

KABAR BANDARA
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Setelah awal tahun melaksanakan media gathering di 
Danau Tondano, kali ini sejumlah 15 wartawan baik cetak, 
televisi, maupun online mengikuti kegiatan media gathering 
yang dilaksanakan oleh Bandara Sam Ratulangi Manado di 
Concordia Lounge Bandara Sam Ratulangi Manado, Senin 
(9/10/2017). 

Media gathering kali ini juga sebagai ajang perkenalan 
General Manager Bandara Sam Ratulangi Minggus 
Gandeguai yang secara resmi bertatap muka dengan rekan-
rekan media. Pada kegiatan tersebut juga dipaparkan kinerja 
operasional triwulan III dan Rencana Kerja hingga akhir 
tahun (Triwulan IV).

“Hingga September 2017 pertumbuhan penumpang naik 
2% atau sebanyak 1.979.203 dengan 20.564 pergerakan 
pesawat. Untuk Turis Cina secara total terdapat 61.487 

penumpang dari Cina yang masuk ke Sulawesi Utara melalui 
Bandara Sam  Ratulangi Manado,” tutur Minggus.

Kargo mengalami peningkatan hingga 22% dari tahun 
sebelumnya yaitu sebanyak 10.215 ton dibandingkan tahun 
2016 sebanyak 8.368 ton. Adanya penerbangan charter 
dari dan ke Cina membuat pertumbuhan penumpang 
internasional meningkat pesat hingga 81% atau senilai 
121.804 penumpang periode Januari-September 2017.

Dalam sesi tanya jawab, wartawan memanfaatkan 
kesempatan ini untuk bertanya terkait kesiapan bandara  
untuk beroperasi 24 jam hingga kelanjutan rencana 
pembangunan bandara baru di Paal Beach. 

“Hingga saat ini kami terus melakukan berbagai pengerjaan 
untuk menunjukkan kesiapan bandara beroperasi 24 jam 
mulai dari beautifikasi terminal hingga overlay landasan. 
Kita perlu mengoptimalkan Bandara Sam Ratulangi menjadi 
pintu masuk wilayah Sulawesi Utara. Terkait rencana 
pembangunan bandara baru, hingga saat ini masih pada 
tahap survey apakah daerah tersebut cocok untuk dibangun 
bandar udara,” jawab Minggus.

Dirinya menyebut bahwa media gathering merupakan 
langkah membangun harmonisasi dan sinergitas bersama 
awak media. “Terimakasih kepada teman-teman yang sejauh 
ini bermitra sangat baik dengan kami, semoga Bandara Sam 
Ratulangi bisa tumbuh dan berkembang lebih baik dengan 
dukungan rekan-rekan media,” ujarnya. [Humas MDC]

JAGA SINERGI DENGAN MEDIA, BANDARA 
SAM RATULANGI GELAR MEDIA GATHERINGMDC

pembangunan bandara di Kantor PP.  

Dalam kesempatan itu, Polana menyampaikan tahapan 
yang dilalui dalam pembangunan Bandara Baru Yogyakarta. 
“Secara prinsip, basic design untuk area airside dan landside 
sudah mencapai 90% dan siap memasuki pekerjaan 
substruktur,” kata Polana. 

“Pembangunan diupayakan fokus pada area landside agar 
gedung dan fasilitas pendukung dapat segera dioperasikan 
senada dengan pembangunan area airside,” pesan Budi 
Karya Sumadi. 

Dalam perjalanan kembali ke Yogyakarta, Menhub beserta 
rombongan menyempatkan diri untuk singgah di lokasi 
pembangunan yang sudah dilakukan pemerataan lahan, 

tepatnya di Dusun Kepek, Glagah, Kulon Progo. “Bangunan 
Bandara Baru Yogyakarta nantinya akan membanggakan 
masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya dengan menjunjung 
tinggi nilai pesona kearifan lokal di dalamnya serta 
menjadikan Yogyakarta destinasi wisata terbesar kedua 
setelah Bali,“ ujar Menhub. “Koordinasi juga sudah beberapa 
dilakukan dengan pihak Angkasa Pura Airports. Banyak 
konsep yang dibahas, salah satunya rencana adanya 
kampung wisata dan saya mengapresiasikan hal tersebut,“ 
imbuhnya.

Menhub beserta rombongan kemudian menuju Bandara 
Internasional Adisujtipto Yogyakarta untuk selanjutnya 
menuju Jakarta menggunakan pesawat Hawker 900 XP. 
[Humas PPJOG]
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Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam 
rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi, Khususnya 
di Bandara Baru Yogyakarta di Temon, Kulon Progo, Yogyakarta 
(9/10/2017).

Komisi V yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit 
Sosiantomo beserta rombongan tiba di Bandara Adisutjipto 
Yogyakarta pada pukul 9.40 disambut antara lain oleh Direktur 
Utama Angkasa Pura Airports Danang S. Baskoro dan Direktur 
Bandara Ditjen Perhubungan Kemenhub Bintang Hidayat. 
Rombongan lantas menuju lokasi pembangunan bandara di 
Temon, Kulon Progo. 

Tibanya di lokasi, tepatnya di Satradar Congot 215, Bupati 

Kulon Progo Hasto Wardoyo dan jajaran turut bergabung dalam 
kegiatan tersebut. Selanjutnya Tim Kunker Spesifik DPR RI 
diberikan penjelasan tentang rencana pembangunan Bandara 
Baru Yogyakarta oleh Danang  S. Baskoro.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan diajak mengitari lokasi 
pembangunan bandara agar dapat melihat langsung terkait 
progres pembangunan. “Kami ingin memberikan apresiasi 
kepada masyarakat yang dengan tulus merelakan lahan dan 
bangunannya demi kemajuan Yogyakarta pada khususnya. 
Terlebih kami juga akan tetap memberikan dukungan kepada 
Angkasa Pura Airports yang mengaplikasikan dengan baik 
instruksi Presiden RI akan adanya percepatan pembangunan 
bandara ini, sehingga yang kami kira membutuhkan waktu 2-3 
tahun kemudian, ternyata progres pekerjaan sudah hampir 
terselesaikan semua. Tinggal menunggu pembangunan fisik 
dimulai,“ puji Sigit Sosiantomo.

“Mohon doa dari setiap lapisan masyarakat akan tugas 
yang kami emban untuk pembangunan bandara baru ini, 
sehingga kedepannya tidak ada kendala-kendala yang terjadi 
dalam pembangunan,“ harap Danang S. Baskoro pada saat 
diwawancarai awak media di Dusun Kepek, Glagah, Kulon Progo.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi bersama 
di Gedung Kaca, Komplek Pemkab Kulon Progo. Turut hadir 
dalam kegiatan tersebut Ditjen Bina Marga, Ditjen Hubud, Ditjen 
Perkeretaapian, BMKG, dan instansi terkait lainnya. [Humas 
PPJOG]

KOMISI V DPR RI: ANGKASA PURA AIRPORTS 
APLIKASI INSTRUKSI PRESIDEN DENGAN BAIK 

Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan PT Angkasa 
Pura I (Persero) Tahun 2017 di selenggarakan di Lapangan Pusat 
Diklat Brimob Watukosek, Pasuruan, Rabu (11/10/2017). Kegiatan 
ini diikuti 132 peserta yang merupakan calon pegawai Angkasa 
Pura I Airports, yang terdiri dari 56 orang calon pegawai Aviation 
Security, 55 orang calon pegawai Airport Rescue and Fire Fighting, 

dan 21 orang calon pegawai Airport Operation Officer. 

Fokus utama dari keseluruhan rangkaian pendidikan 
kesamaptaan ini bukan hanya untuk mengoptimalkan seluruh 
potensi dan kemampuan serta ketahanan fisik, mental, dan 
wawasan nasional kebangsaan, namun juga memiliki sasaran 
meningkatkan kompetensi peserta dalam pembentukan karakter 
dalam memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai positif 
yang dibawa ketempat tugasnya masing-masing.

“Lewat pendidikan dan pelatihan kesamaptaan ini diharapkan 
para calon pegawai lebih dapat lebih meningkatkan aspek 
pelayanan kebandarudaraan sebagai perusahaan penyedia 
jasa kebandaraudaraan, dan mengutamakan aspek pelayanan 
di samping aspek safety, security, dan compliance,” ujar Direktur 
Operasi Angkasa Pura Airports Wendo Asrul Rose.

Pendidikan dan Pelatihan  Kesamaptaan ini dilaksanakan mulai 
tanggal 11 hingga 23 Oktober 2017,  bertempat di Pusdik Brimob 
Watukosek, Pasuruan, Jawa Timur. [Humas SUB]

PEMBUKAAN DIKLAT KESAMAPTAAN CAPEG 
ANGKASA PURA AIRPORTS TAHUN 2017SUB

JOG
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Setelah memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2008  terkait 
Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) pada 
tanggal 5 September 2016 lalu, kini Bandara Internasional 
Adisutjipto Yogyakarta direkomendasikan untuk 

mendapatkan  Sertifikat ISO 9001 : 2015 terkait Pelayanan 
Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat 
Udara (PJP4U). 

Setelah melalui beberapa tahapan dan  proses, antara lain 
penyempurnaan dokumen, implementasi, pelaksanaan 
audit internal, dan rapat tinjauan manajemen, maka 
sejak kemarin (Selasa, 10/10/2018) sampai dengan hari 
ini (Rabu, 11/10/2018) telah dilaksanakan tahapan proses 
selanjutnya, yaitu audit eskternal, yang dilaksanakan 
oleh Badan Sertifikasi TUV Rheinland. Hasilnya, Bandara 
Internasional Adisutjipto Yogyakarta  direkomendasikan 
untuk mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 
ruang lingkup PJP4U. Adapun serah terima Sertifikat ISO 
9001:2015 akan dilaksanakan kemudian dari pihak Badan 
sertifikasi TUV Rheinland kepada manajemen Angkasa Pura 
Airports. [Laporan: Humas JOG]

BANDARA ADISUTJIPTO DIREKOMENDASIKAN 
TERIMA SERTIFIKAT ISO 9001:2015 

Pesawat Pergam Air jenis Airbus A320 PK-BDJ dengan 
nomor penerbangan  PR 093 yang lepas landas dari Bandara 
Internasional Sultan Hassanudin Makassar menuju Bandara 
Syamsudin Noor Banjarmasin mengalami gangguan teknis 
ketika mendarat. Akibatnya pesawat yang mengangkut 
126 orang tersebut terhempas jatuh dan terbakar setelah 
memasuki runway 28 Bandara Syamsudin Noor. 

Jumlah penumpang dari data manifest airline diketahui 
berjumlah 121 orang dan 5 kru pesawat dengan rincian 
jumlah korban meninggal sebanyak 21 orang, 39 orang luka 
berat, 35 orang luka sedang, serta 31 orang luka ringan.

Kejadian tersebut bukanlah sungguhan,melainkan bagian 
dari skenario Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat 

(PKD) Dirgantara Raharja ke-93 Angkasa Pura Airports yang 
dilaksanakan di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Kamis 
(12/10/2017). Latihan untuk fungsi koordinasi, komunikasi, 
dan komando ini digelar secara berkala untuk memastikan 
jika terjadi hal serupa seluruh personil dan instansi terkait 
siap menanggulanginya sesuai ketentuan yang berlaku. 

Secara umum dapat dijelaskan bahwa Jika terjadi kondisi 
tersebut, hal pertama yang dilakukan oleh General Manager 
Bandara Syamsudin Noor selaku Ketua AEC (Airport 
Emergency Committee) segera mengaktifkan EOC (Emergency 
Operation Center) sampai dengan kondisi dinyatakan normal. 
Alur komunikasi dan informasi yang dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur yang tertuang di dalam dokumen AEP 
(Airport Emergency Plan) Bandara Syamsudin Noor yang 
telah disahkan oleh Kementerian Perhubungan. 

Dalam kesempatan yang sama juga diadakan Building 
Fire Exercise, yakni kebakaran yang disebabkan barang 
yang diduga dangerous goods atau barang berbahaya di 
terminal kargo Bandara Syamsudin Noor. Dalam simulasinya, 
sebanyak tiga orang mengalami pingsan saat dalam proses 
evakuasi menuju titik temu (muster point). Tim Airport Fire 
Fighting & Rescue Bandara Syamsudin Noor yang dibantu 
aviation security dan Pertamina dengan sigap memadamkan 
api dan mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat 
bersama pihak KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan). 

Untuk Aviation Security Exercise, simulasi mengambil 

BANDARA SYAMSUDIN NOOR GELAR 
LATIHAN PKD DIRGANTARA RAHARJA KE-93BDJ
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kronologis munculnya huru-hara yang dilakukan oleh 
setidaknya 100 orang yang mengklaim ketidakpuasan atas 
hasil rekrutmen pegawai Bandara Syamsudin Noor. Meski 
sempat terjadi tindakan anarkis pelembaran barang keras ke 
petugas pengamanan namun situasi kembali normal dengan 
didukung oleh pengamanan dan proses negosiasi bersama 
pihak TNI AU Syamsuddin Noor. 

Manajemen Bandara Syamsudin Noor menekankan 
komitmennya dalam bisnis kebandarudaraan yang 
senantiasa mengutamakan aspek keselamatan dan 
keamanan penerbangan. Hal ini selalu dijadikan perhatian 
lebih karena menyangkut keselamatan jiwa manusia. 
Penghargaan yang setinggi-tingginya pun disampaikan 
Manajemen kepada seluruh pihak yang terlibat dan berperan 

aktif dalam simulasi ini diantaranya TNI AU Syamsuddin 
Noor, Denzipur, Kepolisian Banjarbaru, Dinas Perhubungan 
Banjarbaru, maskapai yang beroperasi di Bandara Syamsudin 
Noor, KKP, rumah sakit di sekitar Bandara Syamsudin Noor, 
dan lain sebagainya.  

Sepanjang tahun 2016 hingga Juli 2017, Angkasa Pura 
Airports telah melaksanakan latihan semacam ini di lima 
bandara berbeda yang dikelolanya, yaitu di Bandara Adi 
Soemarmo Surakarta, Bandara Frans Kaisiepo Biak, Bandara 
Juanda Surabaya, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara 
Sultan Hasanudin Makassar, Bandara Internasional Lombok, 
dan Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta. [Humas BDJ]

Bandara Sultan Hasanuddin mendapat penghargaan dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sebagai Pembayar 
Pajak PBB Terbesar dan Tepat Waktu Tahun 2017. Pemberian 

penghargaan dilakukan di di Lapangan Upacara Kantor Bupati 
Maros, Selasa (17/10/2017).

Penghargaan ini diberikan oleh Bupati Maros Ir. HM. Hatta 
Rahman kepada Co General Manager Bandara Sultan Hasanuddin 
Indah Preastuty.

“Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus 
dilakukan. Prinsipnya kami akan memenuhi kewajiban kami. 
Penghargaan ini adalah bonus bagi kami,” ujar Indah. 

“Penghargaan ini diberikan kepada Bandara Sultan Hasanuddin 
karena telah membayar pajak tepat waktu dan terbesar. Tahun 
ini pun besaran pajak yang dibayarkan mengalami kenaikan dari 
tahun lalu, yaitu dari Rp 4 miliar menjadi Rp 8 miliar,” ujar Hatta. 
[Humas UPG]

BANDARA SULTAN HASANUDDIN MENDAPAT 
PENGHARGAAN DARI PEMDA MAROSUPG

Dalam acara “Gebyar UKM Indonesia 2017” yang 
diselenggarakan oleh MarkPlus.Inc bersama Kementerian 
Koperasi dan UKM Republik Indonesia serta International 
Council for Small Bussiness (ICSB), Selasa (17/10/2017), 
Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang mendapatkan 
penghargaan sebagai “Best Bussiness Practitioner”. 
Penghargaan ini diberikan kepada Bandara Ahmad Yani 
Semarang karena dinilai telah peduli terhadap kemajuan 
beberapa UKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 
2017 ini.

“Kami sebagai penerima penghargaan sangat bersyukur 
telah diberikan kepercayaan sebagai ‘Best Business 
Practitioner’. Hal ini tentunya menjadikan motivasi kami 

BANDARA AHMAD YANI RAIH ICSB 
PRESIDENTIAL AWARD 2017SRG
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agar tetap peduli terhadap lingkungan sekitar, khususnya 
dalam kemajuan UKM yang ada di wilayah Semarang dan 
sekitarnya,” ujar Sales Department Head Bandara Ahmad Yani 
Zulkifli.

Acara yang diselenggarakan di Aula Borobudur, Lantai 8 
Gedung Telkom Semarang ini memiliki tiga agenda utama, 
yaitu seminar, kurasi dan pameran produk UKM, serta 
penghargaan ICSB Presidential Award 2017. ICSB Presidential 
Award merupakan penghargaan bagi para akademisi, 
pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan, dan pelaku 
bisnis yang memberikan kontribusi berarti pada majunya 
UKM di wilayahnya.

Pada tahun 2017, Bandara Internasional Ahmad Yani 
Semarang telah memiliki dua puluh mitra binaan dalam 

bidang UKM. Beberapa diantaranya berupa usaha makanan, 
batik, dan lainnya. Dalam seminar tersebut, Gebyar UKM 
Indonesia 2017 menekankan kepada para UKM untuk 
meningkatkan kualitas melalui kemampuan “go digital” 
dengan terus produktif dan berkembang.

Acara ini juga diselenggarakan sebagai ajang bagi para 
pelaku UKM untuk unjuk gigi dari kualitas produknya 
melalui stan pameran. Sebagai salah satu bentuk 
dukungan, stan yang disediakan untuk Bandara Ahmad 
Yani juga dimanfaatkan oleh beberapa mitra binaan untuk 
memamerkan hasil produk mereka. Beberapa mitra binaan 
merasa senang karena produk yang mereka buat dapat 
dipamerkan sehingga lebih dikenal oleh banyak orang. 
[Humas SRG]

Puluhan karya foto indah bisa dinikmati di ruang tunggu 
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, tepatnya di Gate 4 dan 5. 
Pengguna jasa dapat menikmati pameran ini hingga Desember 
2017. 

Ada 30 foto yang dipamerkan. Sejumlah penumpang terlihat 
antusias mengunjungi pameran sembari menunggu jadwal 

penerbangan tiba. Fotografer dari Komunitas Aura Borneo, Jas 
yang ikut serta memamerkan karya fotonya dalam pameran kali 
ini mengaku bangga atas kesempatan ini. 

“Harapannya, melalui foto-foto yang kami sajikan kepada 
pengguna jasa bandara, mereka menjadi semakin tertarik untuk 
berkunjung ke Banjarmasin, berwisata dan melihat kearifan 
lokal, budaya, keunikan daerah kita,” ungkapnya. 

Pameran yang digelar hasil kolaborasi dengan Dinas Pariwisata 
Provinsi Kalimantan Selatan ini mengangkat tema “Ayo ke 
Banjarmasin”. 

Communication & Legal Section Head Bandara Syamsudin 
Noor Aditya Putra Patria mengatakan pameran ini yang 
ketiga yang digelar sepanjang tahun 2017. “Sebelumnya kita 
pamerkan lukisan karya seniman lokal. Ini saatnya fotografer 
Kalsel menampilkan karyanya di bandara. Kami mengajak 
membagikan moment ini khususnya ke media sosial agar 
semakin mendorong promosi karya fotografer lokal yang 
potensial,” katanya, Selasa (17/10/2017). [Humas BDJ]

PAMERAN FOTO “AYO KE BANJARMASIN” DI 
BANDARA SYAMSUDIN NOOR

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang kembali meng-
adakan kegiatan puskesmas keliling (pusling) di Kelurahan 
Krobokan, Semarang, Rabu (18/10/2017). Pada kegiatan pusling 
kali ini, dilaksanakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada 
Ibu Hamil Beresiko Tinggi dan Bayi Bawah Garis Merah (Bumilristi 
dan BGM).

Corporate Social Responsibility (CSR) Section Head Bandara 
Ahmad Yani Semarang Ike Yutiane menjelaskan kegiatan pusling 

yang bekerjasama dengan Puskesmas Krobokan dan Puskesmas 
Ngemplak ini merupakan bentuk kepedulian, kewajiban, dan 
tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. “Salah 
satunya mengenai masalah kesehatan dengan pemeriksaan, 
fokus gizi, dan pemberian obat untuk bayi, balita, ibu hamil, dan 
lanjut usia. Kegiatan pusling pada periode 2017 ini berjumlah 
40 kegiatan yang terbagi di dua puskesmas yang telah ditunjuk 
oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang,” ujar Ike.

BANDARA AHMAD YANI BAGIKAN PMT 
UNTUK IBU HAMIL DAN BAYI BGM 

BDJ
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Kegiatan pusling merupakan program tahunan CSR dari 
Angkasa Pura Airporst dan sudah berjalan sejak dua tahun lalu. 
Kegiatan yang memiliki slogan “Ibu dan Anak Sehat, Bangsa 
Kuat” tersebut menargetkan pada setiap kegiatan diikuti oleh 
100 pasien. 

Lurah Krobokan Samiyono mengapresiasi bantuan yang 
diberikan oleh Bandara Ahmad Yani berupa bantuan Pusling 
dan PMT pada warga sekitar Krobokan. Ia berharap agar 
pemeriksaan dan pengobatan gratis dapat berlanjut di 
posyandu lainnya secara bergantian. “Bantuan ini sangat 
membantu warga masyarakat sekitar Krobokan. Apalagi sifatnya 
gratis, itulah yang sangat diharapkan,” ujarnya. [Humas SRG]

Direktur SDM dan Umum Angkasa Pura Airports Adi Nugroho 
melantik General Manager (GM) Bandara Sultan Aji Muhammad 
Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan Handy Heryudhitiawan 
dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Wahyudi. Dalam 
kesempatan tersebut juga dilaksanakan serah terima jabatan 

General Manager Bandara Syamsuddin Noor dari Handy 
Heryudhitiawan kepada Wahyudi. Kegiatan di gelar di Gedung 
Serbaguna Kantor Administrasi Bandara SAMS Sepinggan 
Balikpapan, Rabu (18/10/2017).

Dua General Manager yang dilantik merupakan terobosan 
seremonial keprotokoleran dimana dilaksanakan di satu tempat 
kegiatan. “Tugas dan tanggung jawab sebagai General Manager 
tidaklah mudah. Memimpin adalah sebuah seni, karena to lead 
is to serve. Menjadi pemimpin berarti kita harus siap melayani. 
Saya mengajak kita semua untuk bekerja sama dengan lebih 
baik lagi karena yang dibutuhkan dari seorang pemimpin 
adalah kemampuan menciptakan kondisi kerja yang kondusif 
serta mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang 
dinamis untuk memberikan kinerja yang terbaik. Selain itu 
juga, seorang pemimpin juga harus selalu memberikan teladan 
untuk menginspirasi dalam kebaikan guna mencapai tujuan 
organisasi” ujar Adi Nugroho. [Humas BPN]

PELANTIKAN DUA GM ANGKASA PURA 
AIRPORTS DI BANDARA SAMS SEPINGGAN BPN

Maskapai penerbangan Virgin Australia Transport segera 
membuka rute penerbangan Australia-Kupang, Nusa Tenggara 
Timur. Pembukaan rute baru dalam rangka memudahkan 
kunjungan wisatawan asal Australia ke provinsi itu.

“Keikutsertaan kami dalam ‘Komodo Travel Mart 2017’ untuk 
mengumpulkan berbagai informasi terkait rencana pembukaan 
rute penerbangan Virgin Australia Transport ke NTT,” kata 
Manager Virgin Australia untuk Indonesia, Farshal Hambali di 
Kupang, Kamis (19/10/2017).

Ekspansi jaringan penerbangan Virgin Australia Transport ke 

Nusa Tenggara Timur (NTT) karena peluang pasar ke daerah ini 
sangat menjanjikan. Hambali menyebut wisatawan Australia 
yang datang berlibur ke NTT sangat banyak.

Rencana dibukanya jalur penerbangan oleh maskapai 
penerbangan terbesar kedua di Australia telah disampaikan ke 
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya. Hal ini disampaikannya pula 
saat Frans hadir dalam konfrensi “Komodo Travel Mart 2017” yang 
diikuti puluhan negara itu.

Menurut Hambali, rencana pembukaan rute penerbangan 
Australia-NTT sedang dikaji pihak Virgin Australia Transport. 

MASKAPAI AUSTRALIA KAJI PENERBANGAN 
LANGSUNG KE KUPANGKOE
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Rute penerbangan Australia-Kupang, menurut dia, mampu 
meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi 
berbasis kepulauan ini.

“Wisatawan Australia memilih Bali, Lombok dan NTT sebagai 
tempat berwisata sehingga kita lebih memilih membuka 
penerbangan ke daerah ini karena warga Australia yang datang 
ke NTT sangat banyak,” ujar Hambali.

Hambali menambahkan, keberadaan komunitas warga NTT di 
Darwin, Australia, menjadi basis pasar yang potensial bagi Virgin 
Australia Transport. Hambali mengaku, selama berada di Kupang 

akan melakukan diskusi dengan Angkasa Pura, Asita serta 
pemerintah daerah NTT terhadap rencana pembukaan rute 
penerbangan internasional itu.

“Kita harapkan tahun 2018 rute penerbangan Virgin Australia ke 
NTT sudah terealisasikan,” kata Hambali.

Menurut dia, beberapa obyek wisata di NTT seperti Nemberala 
di Kabupaten Rote Ndao dan Maumere, Kabupaten Sikka serta 
Labuan Bajo, Manggarai Barat maupun obyek wisata danau tiga 
warna di Kelimutu, Kabupaten Ende, merupakan lokasi wisata 
unggulan bagi wisatawan asal negeri kanguru itu. [Humas KOE]

Perkembangan pembangunan terminal baru Bandara 
Internasional Ahmad Yani yang ditargetkan selesai pada 2018 
mendatang, kini mulai memasuki tahap sosialisasi analisis 
mengenai dampak lingkungan untuk lalu lintas (Amdal Lalin), 
kepada masyarakat terdampak, di Hotel New Puri Garden, Rabu 
(25/10/2017) pagi.

Project Manager Proyek Pengembangan Bandara Ahamd 
Yani Toni Alam mengatakan sosialisasi ini dilakukan setelah 
pihaknya mendapatkan rekomendasi dari Direktoral Jenderal 
Perhubungan Darat mengenai studi Amdal Lalin, yang 
sudah dilakukan konsultan dari PT Karsa Harya Mulya. Selain 
masyarakat yang terimbas, juga datang perwakilan dari 
kepolisian, TNI, hingga sekolah di kawasan tersebut.

”Setelah melakukan sosialsasi yang berisi hasil studi Amdal Lalin 
yang sudah dilakukan konsultan yang kami tunjuk, nantinya 
rekomendasi ini akan ditindaklanjuti ke unit terkait. Seperti 
ke Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Kota Semarang untuk 
mendukung pengoperasian terminal baru pada tahun depan,” 
kata Toni.

Dikatakan proyek bandara ini termasuk dalam proyek strategis 
nasional dan diharapkan akhir 2018 selesai pengerjaannya. 
Sementara itu juga ditargetkan pada Maret 2018 sudah bisa 
dilakukan pengoperasian terminal baru tersebut.

Tenaga Ahli PT Karsa Harya Mulya Djoko Setijowarno 
mengatakan pada tahun pertama pengoperasian terminal 
baru, tidak akan banyak perubahan arus lalu lintas di Jalan 
Madukoro. Tetapi fasilitas terminal baru akan lebih baik 
dibanding terminal lama yang saat ini ada di kawasan 
Kalibanteng. ”Gerbang bandara baru nantinya akan ada empat 
gate untuk kendaraan roda empat dan satu gate untuk sepeda 
motor. Di dalamnya nanti akan seperti di terminal satu Bandara 
Internasional Soekarno Hatta Jakarta, yakni akan ada drop 
zone angkutan umum yang dekat dengan terminal. Drop zone 
ini akan digunakan BRT Trans Semarang, bus pemandu moda, 
dan taksi argometer dan online yang resmi. Untuk kendaraan 
pribadi ajang disiapkan lajur di seberangnya. Selain itu juga 
disediakan jalur tamu VIP,” papar Djoko. Terminal baru ini juga 
akan mendukung kampanye masyarakat untuk menggunakan 
transporasi umum.

Djoko memaparkan, BRT yang berasal dari bandara akan ada 
trayek khusus melewati 32 hotel di Kota Semarang. ”Adanya 
koridor khusus BRT bandara ini, diharapkan makin banyak 
orang yang menggunakan bus ini untuk ke bandara atau dari 
bandara. Ke depan kami juga rancang studi jangka panjang 
terkait jaringan kereta dan jaringan tol. Kami ingin akses ke 
bandara tidak boleh terganggu,” lanjut pria yang juga dosen di 
Unika Soegijapranata Semarang ini.

Dalam studi Amdal Lalin yang disosialisasikan juga dibahas 
beberapa persimpangan di kawasan Rumah Makan Tanjung 
Laut, Kampung Laut, dan PRPP. Akses jalan sudah dialihkan 
dari wewenang Pemerintah Kota ke Pemerintah Pusat. 
”Konflik persimpangan jalan di PRPP dan sekitarnya kini sudah 
selesai. Di tahun ketiga nanti akan dibangun flyover yang 
menghubungkan jalan sebelum PRPP hingga jembatan yang 
ada di ujung Jalan Madukoro,” kata Djoko.

Flyover ini sudah dilakukan feasibility study oleh Direktorat 
Jenderal Bina Marga. ”Tahun depan dilanjutkan DED (Detail 
Engineering Design) dan tahun berikutnya akan dilaksanakan 
pengerjaan flyover ini. Proyek pembangunan tersebut 
ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun,” jelas Djoko. 
[Humas PPSRG]

AMDAL LALIN TERMINAL BARU BANDARA 
AHMAD YANI SEMARANG DISOSIALISASIKANSRG
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Dengan terus meningkatnya jumlah penumpang di Bandara I 
Gusti Ngurah Rai Bali, Angkasa Pura Airports berkomitmen untuk 
mengembangkan fasilitas dan layanan di bandara. Salah satunya  
adalah area komersial berupa gerai penjualan makanan, minuman, 
dan retail. Setelah melalui proses seleksi yang transparan, Direktur 
Utama Angkasa Pura Airports Danang S. Baskoro melakukan 
penandatanganan kontrak dengan 11 mitra usaha terpilih di Hotal 
Anvaya, Kuta, Bali, Kamis (26/10/2016).

Sebelumnya, manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali telah 
melakukan proses seleksi  mitra usaha secara online dan terbuka. 
35 perusahaan nasional dan internasional ikut terlibat proses ini 
dengan bidang usaha yang bervariasi, mulai dari retail, jasa, serta 
food & beverages. 

“Pertumbuhan penumpang domestik di Bandara I Gusti Ngurah 
Rai sangat tinggi, mencapai 17 persen, sehingga kami harus terus 
melakukan inovasi untuk memberikan layanan unggulan yang 
berbasis pada kepuasan pelanggan,” ujar Danang. “Saya berharap, 
Domestic Signing Ceremony ini dapat menjadi momentum effective 
partnership yang cemerlang antara Angkasa Pura Airports dengan 
para mitra usaha terpilih untuk memberikan pelayanan unggul 
kepada pengguna jasa Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali hingga lima 
tahun ke depan,” lanjutnya.

Angkasa Pura Airports selaku pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai 
menghadirkan 14 gerai baru yang berlokasi di terminal kedatangan 
dan keberangkatan domestik, yang dikonsep sedemikan rupa 
agar dapat menonjolkan nuansa khas Bali serta menghadirkan 
kenyamanan dan pengalaman baru yang menyenangkan bagi 
siapa saja yang datang.

“Bagi mitra usaha terpilih ini tentu menjadi peluang bisnis baru 
yang sangat bagus, tetapi mereka tetap harus mengedepankan 
kualitas layanan. Para mitra usaha harus memenuhi standar yang 
sudah kami tetapkan, mulai dari kualitas produk, kebersihan gerai 
hingga kerapihan dan layanan petugasnya,” jelas Danang.

Tidak hanya itu, dalam mendukung pertumbuhan perekonomian 
Bali, Angkasa Pura Airports mewajibkan para pengusaha untuk 
mempekerjakan warga lokal. “70 persen tenaga kerja wajib 
masyarakat lokal Bali, sehingga keberadaan bandara dapat terus 
memberikan kontribusi positif bagi peningkatan perekonomian 
Bali,” imbuhnya. [Humas DPS]

BANDARA I GUSTI NGURAH RAI GANDENG 
11 MITRA USAHA BARUDPS

Halloween yang dirayakan setiap tanggal 31 Oktober selalu identik 
dengan suasana seram dan menegangkan. Bandara I Gusti Ngurah 
Rai Bali pun tak ketinggalan. Untuk kesekian kalinya  kembali 
menghadirkan nuansa halloween selama dua hari, 28-29 Oktober 
2017.

Menghadirkan suasana halloween yang berbeda dari tahun 
sebelumnya, kali ini tema yang diusung adalah “Bali Halloween”, 
yang menggabungkan dua kebudayaan, yaitu budaya barat 
dan kebudayaan Bali kontemporer, sehingga memiliki keunikan 

tersendiri tanpa menghilangkan ciri khas Bali. “Bali selalu 
memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan, dan kami sebagai 
pengelola bandara yang menjadi pintu masuk utama ke Bali tidak 
bisa hanya melakukan yang biasa-biasa saja. Kami harus selalu 
berinovasi memberikan pengalaman yang luar biasa kepada para 
penumpang. Untuk itulah alasan kenapa kami selenggarakan event 
seperti ini,” ungkap General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai 
Yanus Suprayogi.

Pengalaman halloween di bandara yang dihadirkan cukup 
beragam. Penumpang sudah dapat merasakan nuansa halloween 
dari tampilan dekorasi terminal berupa hanging decoration 
berbentuk Pumpkin, Boo, kucing penyihir, dan burung hantu 
penyihir. Adapula aneka fun game seperti Catch Zombies dan 
Eye Balls Strike yang dapat diikuti disela-sela waktu menunggu 
panggilan terbang.  Yang tidak kalah seru, penumpang dapat 
menikmati hiburan parade kostum, acoustic band performance, face 
painting , serta photo booth 3 dimensi berupa fire wings halloween 
dan autumn wings halloween. 

Tania, penumpang asal Amerika Serikat sangat antusias dengan 
parade kostum di bandara. “Saya sangat terkesan dengan parade 
ini. Tidak pernah saya lihat sebelumnya di bandara lain ada parade 
kostum. Orang-orang harus tahu bahwa Bali Airport itu keren!” 
ujarnya.  [Humas DPS]

“BALI HALLOWEEN” DI BANDARA I GUSTI 
NGURAH RAI BALIDPS
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General Manager (GM) Bandara Internasional Adisutjipto 
Yogyakarta Agus Pandu Purnama berkesempatan membagi 
pengalaman kepada para praktisi dan peminat Public 
Relations (PR) di Yogyakarta dalam kegiatan Talkshow and PR 
Practice 2.0 yang diselenggarakan oleh lembaga PR Cornelia 

& Co, bertempat di Hotel Puri Artha, Yogyakarta, Sabtu 
(28/10/2017) pagi. 

Dengan mengusung tema “Corporate Crisis in PR Perspective”, 
Agus Pandu Purnama dipercaya sebagai salah satu 
narasumber bersama narasumber lainnya, antara lain Kabid 
Humas Polda DIY AKBP Yulianto, S.IK., M.Sc.

Dalam kesempatan ini, Pandu membagi pengalaman 
penanganan krisis terkait pemberitaan viral pengemudi 
taksi online yang terjadi beberapa waktu lalu di Bandara 
Internasional Adisutjipto. “Dalam sebuah krisis, the way 
you respond can either give you much-needed image boost 
or significantly damage your brand. Corporate crisis in PR 
Perspective adalah bagaimana mengubah image negatif 
perusahaan menjadi positif, how turn negative into positive!” 
tegas Pandu. [Humas JOG]

GM BANDARA ADISUTJIPTO TAMPIL DALAM 
TALKSHOW PUBLIC RELATIONS

Maskapai Malaysia Airlines kembali membuka penerbangan 
rute Surabaya-Kuala Lumpur. Inaugural flight dilakukan di 
Terminal 2 (T2) Bandara Internasional Juanda Surabaya, Minggu 
(29/10/2017). Penerbangan ini menggunakan tipe pesawat 
Boeing 737-800 dengan kode penerbangan MH 870 dengan 
jumlah penumpang 102 orang. 

Acara ini dihadiri antara lain oleh Duta Besar Malaysia untuk 
Indonesia Dato’  Seri Zahrain Mohamed Hashim, Chief 
Commercial Officer Malaysia Airlines Arved von Zur Muehlen, 
Kepala  Otban Wilayah III Dadun Kohar, GM Bandar Udara 
Internasional Juanda Surabaya Yuwono, GM Airnav Indonesia 
Cabang Surabaya Rosedi, dan  Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur 
Jarianto.

Arved von Zur Muehlen menyatakan dengan dibukanya 
kembali rute penerbangan tersebut, total ada empat tujuan 
di Indonesia, setelah sebelumnya Malaysia Airlines telah 
terbang ke Jakarta, Bali, dan Medan. “Targetnya, load factor 
minimal 80 persen. Penerbangan langsung ke Surabaya ini 
dibuka untuk melayani permintaan yang tinggi dari pariwisata. 
Armada yang digunakan adalah Boeing 737-800 dengan total 
160 kursi. Frekuensi penerbangannya empat kali seminggu. 
Malaysia Airlines akan melakukan penambahan frekuensi secara 
bertahap. Pada Desember nanti menjadi tiap hari,” tuturnya.

Regional Head South East Asia Yusrizal Mohd Yousuf 
menjelaskan, segmen pasar wisatawan mendominasi rute 
penerbangan tersebut. Bukan hanya dari Malaysia, tetapi juga 
dari negara-negara lain di Asia Tenggara. ”Minat berkunjung 
dari Thailand, Vietnam, dan negara lain di ASEAN ke Indonesia, 
khususnya Surabaya, besar. Terutama untuk berwisata,” 
ucapnya. 

Selain segmen wisatawan, pasar potensial lain berasal dari 
korporasi dan para jamaah umrah. ”Kami optimistis load 
factor minimal 80 persen,” ujarnya. Saat ini pihaknya juga 
sedang mengkaji pengembangan rute baru ke wilayah lain 
di Indonesia. Rute-rute yang dinilai potensial, antara lain, 
Yogyakarta, Makassar, dan Lombok.

Sedangkan Dato’ Seri Zahrain Mohamed Hashim berharap 
kerjasama Indonesia dan Malaysia dengan adanya penerbangan 
ini semakin meningkat, khususnya kerjasama pariwisata. 

MALAYSIA AIRLINES  BUKA KEMBALI RUTE 
SURABAYA-KUALA LUMPUR

JOG

SUB
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“Potensi pariwisata di kedua negara bisa menjadi dorongan 
investasi ekonomi menjadi lebih baik,” ucapnya. 

Kepala Dinas Pariwisata Jatim Jarianto menuturkan, potensi 
Jatim untuk menyedot wisatawan asing sangat terbuka. Saat ini 

rata-rata load factor untuk seluruh penerbangan dari Malaysia 
di Bandara Juanda sebesar 70 persen. Setiap bulan, rata-rata 
ada 65.887 kunjungan. ’’Nah penambahan rute tersebut bisa 
meningkatkan aktivitas ekonomi di Jatim,’’ ungkapnya. [Humas 
SUB]

Maskapai NAM Air membuka rute baru Surabaya - Pangkalan 

Bun di Kalimantan Tengah dengan menggunakan pesawat 
Boeing B737  kode penerbangan IN 192 dengan 106 
penumpang, Senin (30/10/2017). 

Penerbangan Nam Air ini akan dilayani setiap hari dari Surabaya 
yang bertolak pada pukul 13.30 WIB dan tiba di Pangkalan Bun  
pukul 14.45 WITA. “Rute baru ini merupakan kebutuhan dari 
pengguna jasa untuk kebutuhan transportasi. Kami selalu terus 
meningkatkan pelayaan kepada pengguna jasa,” ujar Direktur 
Operasional NAM Air Daniel Aditya.

“Saya mengucapkan terima kasih untuk rute baru ini, yang 
akan makin mempermudah akses dan pilihan transportasi 
bagi penumpang dari Surabaya,” kata Maya Sawinda, salah satu 
penumpang di Bandara Juanda. [Humas SUB]

NAM AIR BUKA RUTE BARU DARI SURABAYA 
MENUJU PANGKALAN BUN

Bandara Syamsudin Noor kembali menambah daftar 
penerbangan dengan rute baru setelah sebelumnya telah 
membuka untuk tiga destinasi selama tahun 2017, yakni Batam, 
Makassar, dan Palangkaraya. 29 Oktober 2017 lalu maskapai 
Citilink telah beroperasi melayani penerbangan langsung setiap 
harinya ke Semarang. Ini menambah daftar rute Citilink yang 
sebelumnya telah melayani rute Banjarmasin ke Jakarta dan 
Banjarmasin ke Surabaya. 

Manajemen Bandara Syamsudin Noor menyambut gembira 

karena selain memudahkan pengguna jasa juga diharapkan 
akan semakin menunjang peningkatan trafik penerbangan. 
“Kami sangat mengapresiasi pembukaan rute baru maskapai 
Citilink ini. Ini menandakan kalau potensi pertumbuhan 
penumpang memang cukup baik di sini, ke depannya 
diharapkan semakin banyak maskapai yang membuka rute 
baru,” ujar General Manager Bandara Syamsudin Noor Wahyudi.

Jadwal keberangkatan rute Citilink ini setiap hari dari 
Banjarmasin pukul 11.10 WITA dengan nomor penerbangan QG 
795. Sedangkan jadwal kedatangan dari Semarang pukul 10.40 
WITA dengan nomor penerbangan QG 794. 

Data manifest atau jumlah total penumpang pada tanggal 30 
Oktober 2017 menunjukan setidaknya sebanyak 59 penumpang 
telah terbang ke rute baru ini. Manajemen Bandara Syamsudin 
Noor bersama dengan maskapai terkait selanjutnya akan lebih 
mempromosikan rute-rute baru. 

Tiga destinasi terbanyak dari Banjarmasin adalah ke Jakarta 
sebanyak 40%, Surabaya (31%), dan Balikpapan (11%) sesuai 
data hasil survey pengukuran kepuasan pengguna jasa atau 
Customer Satisfaction Index (CSI) yang dilaksanakan pada April 
2017 lalu. [Humas BDJ]

BANDARA SYAMSUDIN NOOR SAMBUT RUTE 
PENERBANGAN BARU MASKAPAI CITILINKBDJ

SUB
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Petugas aviation security (avsec) Bandar Udara El Tari Kupang 
berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bibit lobster 
melalui terminal kargo, Rabu (1/11/2017). Barang dengan nomor 
SMU 977-0535250 berjumlah satu koli ini rencananya akan 
diterbangkan ke Surabaya menggunakan maskapai Sriwijaya Air 
nomor penerbangan SJ-255.

Melihat hasil pemeriksaan melalui x-ray, petugas avsec yang 
curiga dengan isi barang dengan Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) 
sebagai makanan ringan ini  akhirnya memanggil petugas dari 

ekspedisi muatan pesawat udara pengirim barang tersebut untuk 
dilakukan pemeriksaan secara manual.  Setelah diperiksa secara 
manual dengan disaksikan pula oleh Petugas Karantina Ikan 
ditemukanlah sejumlah lobster beserta telur lobster dan hasil 
laut lainya.

Karena dokumen pengangkutan tidak sesuai dengan isi fisik 
barang yang dimasukkan, barang kargo dan pos tersebut 
diserahkan kepada Petugas Kantor Stasiun Karantina Ikan 
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 
Kupang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Penyelundupan bibit lobster semakin marak terjadi dengan 
modus operandi yang bermacam-macam. Kami sangat 
mengapresiasi kinerja rekan-rekan avsec yang berhasil 
menggagalkan praktek ilegal ini,” ujar PTS. General Manager 
Bandar Udara El Tari Iwan Novi Hantoro.

“Hal ini membuktikan pula bahwa Letter of Operatinal 
Coordination Agreement (LOCA) yang telah disepakati oleh 
Manajemen Bandara El Tari dengan Balai Karantina Ikan, 
Pengambilan Mutu dan Pengawasan Hasil Perikanan Kelas I 
Kupang sudah berjalan sebagaimana mestinya,” imbuhnya. 
[Humas KOE].

AVSEC BANDAR UDARA EL TARI KUPANG 
GAGALKAN PENYELUNDUPAN BIBIT LOBSTER

Pesawat maskapai Angkasa Air nomor penerbangan AF-017 dari 
Jakarta menuju Semarang mengalami crash saat melakukan 
pendaratan di runway 13 Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis 
(2/11/2017) pukul 10.05 WIB. Pesawat jenis Boeing 737-900 
tersebut membawa 34 orang penumpang dewasa dan 4 orang 
kru pesawat.

“Seluruh penumpang telah berhasil dievakuasi dan sebagian 
dilarikan dengan ambulans ke RS Columbia Asia, RS Telogorejo, 

dan RS dr Kariadi Semarang. 24 orang selamat, 3 orang luka berat, 
5 orang luka sedang, 6 orang luka ringan, dan terdapat 2 orang 
meninggal dunia karena terjebak di dalam pesawat,” kata General 
Manager Bandara Ahmad Yani Semang Maryanto.  

Setelah evakuasi penumpang, pihak pengelola bandara 
bekerjasama dengan petugas aviation security (avsec), TNI-AD, 
Polsek, dan security maskapai melaksanakan pengamanan di 
lokasi kejadian.

Kejadian tersebut merupakan bagian dari skenario latihan partial 
exercise atau hot drill tahun 2017 yang dilaksanakan di Bandara 
Ahmad Yani Semarang. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan 
parsial dari latihan penanggulangan keadaan darurat yang 
rutin diselenggarakan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sebelum 
Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) berlangsung.

Latihan melibatkan beberapa pihak terkait, antara lain 
tim Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam 
Kebakaran (PKP-PK), avsec, TNI-AD, Polsek, perwakilan maskapai 
penerbangan, dan rumah sakit di sekitar Kota Semarang. Pukul 
10.42 WIB evakuasi korban selesai dilaksanakan dan latihan PKD 
hot drill selesai dilaksanakan dengan lancar. [Humas SRG]

BANDARA AHMAD YANI GELAR SIMULASI 
KEADAAN DARURAT

KOE

SRG
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42 Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Staf dan Komando Tentara 
Nasional Indonesia (Sesko TNI) Markas Besar TNI melakukan 
kunjungan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) ke Bandara I Gusti 
Ngurah Rai, Kamis (2/11/2017) pagi. Ke-42 pasis berpangkat 
kolonel TNI AU, TNI AL, dan Perwira Polri ini diterima oleh General 
Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Yanus Suprayogi, Komandan 
Pangkalan Udara Ngurah Rai Kolonel Pnb. Wayan Superman dan 
Komandan Pangkalan Laut Letnan Kolonel Laut (P) Gusti Bagus 
Oka Tapayasa dan Co. GM Commercial Rahadian D. Yogisworo di 
Hotel Novotel Bali Airport, Badung.

GM Bandara I Gusti Ngurah Rai mengucapkan terima kasih atas 
kepercayaan Sesko TNI untuk memilih Bandara I Gusti Ngurah Rai 
sebagai lokasi kuliah kerja. “Ini adalah kunjungan pertama bagi 
kami dari para calon pemimpin Indonesia. Kami sangat bangga 
dan mengapresiasi kegiatan ini. Kami sebagai warga sipil sangat 
terbantu dengan dukungan TNI AU, TNI AL dan Kepolisian dalam 
menjaga keamanan dan pertahanan wilayah bandara,” ucap 
Yanus.

Komandan Sesko TNI Letnan Jenderal TNI (Mar) R.M. Trusono 
selaku ketua rombongan menyampaikan bahwa KKDN ini adalah 
bagian dari kurikulum reguler Sesko TNI. Selain diikuti oleh para 
Perwira Indonesia 
juga hadir perwakilan tiga perwira negara sahabat, yaitu dari 
India, Pakistan, dan Arab Saudi. “Ancaman keamanan sekarang ini 
makin kompleks. Dengan tingginya jumlah kunjungan wisatawan 
ke Bali, perlu upaya dan perhatian lebih dalam memberikan 
pengamanan dan menjaga ketahanan wilayah, termasuk 
ancaman non militer seperti peredaran narkoba,” ucap Trusono.

Dengan adanya kunjungan ini diharapkan dapat makin 
memperkuat kerjasama dan koordinasi antar instansi sehingga 
keamanan di wilayah bandara dan Bali secara umumnya dapat 
terus terjaga. [Humas DPS]

BANDARA I GUSTI NGURAH RAI TERIMA 
KUNJUNGAN PASIS SESKO TNIDPS

Ingin terus memberikan layanan yang terbaik kepada para 
pengguna jasanya, Bandara I Gusti Ngurah Rai kini menambah 
fasilitas dengan menyediakan family toilet. Berbeda dengan toilet 
biasanya, pada bagian ini penumpang dapat menemukan dua 
kloset dalam satu bilik yang masing-masing diperuntukkan bagi 
penumpang dewasa dan balita.

“Selama ini penumpang yang memiliki balita kadang mengalami 
kesulitan saat anak-anaknya ingin menggunakan toilet, karena 
kebanyakan kloset yang disediakan di tempat umum itu untuk 
ukuran dewasa. Sekarang kami siapkan juga toilet ukuran kecil 
khusus untuk balita. Fasilitas ini kami lengkapi juga dengan baby 

safety seat,” terang General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai 
Yanus Suprayogi Jumat (3/11/2017) sore.

Yanus menambahkan bahwa dengan desain family toilet ini maka 
orang tua dan anak dapat berada dalam satu bilik dan proses 
pendampingan atau pengawasan terhadap balita lebih terjaga.

Ditemui secara terpisah, Ketua Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) 
Naning Adiwoso mengungkapkan kekagumannya atas desain ini. 
“Bisa dibilang ini adalah terobosan baru bagi fasilitas bandara. Ini 
adalah yang pertama kali di Indonesia ada bandara yang siapkan 
desain family toilet. Bagus dan saya senang karena berarti Angkasa 
Pura Airports mengerti kebutuhan penumpangnya,” ucap Naning. 

Asosiasi Toilet Indonesia merupakan organisasi yang fokus pada 
permasalahan kebersihan dan kesehatan, tidak hanya toilet tetapi 
juga lingkungan hidup dimana salah satu program kerjanya 
adalah melakukan penilaian terhadap toilet publik di Indonesia, 
baik dari sisi kebersihan, fasilitas, kelengkapan alat kebersihan 
hingga desain toilet. 

“Dengan adanya penilaian dari pihak eksternal seperti dari ATI 
ini, kami selaku pengelola bandara dapat mengevaluasi dan 
mengukur secara riil terhadap kualitas layanan dan fasilitas yang 
kami sediakan,” imbuh Yanus. [Humas DPS]

KEREN! INI DIA BANDARA PERTAMA DI 
INDONESIA YANG MILIKI FAMILY TOILETDPS
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Demi memprioritaskan keselamatan penerbangan, Bandara 
Adisutjipto Yogyakarta melakukan penutupan runway Selasa 
(7/11/2017) pagi mulai pukul 05.00 WIB. Runway dibuka kembali 
pada pukul 07.35 WIB. Penutupan landasan dilakukan karena adanya 
kegiatan pengusiran burung di area sekitar runway. 

Didapati sekelompok burung berada di sepanjang area landasan 
dikarenakan kondisi alam. Pasca hujan menimbulkan banyak laron 
dan memicu datangnya burung di area landasan. Jenis burung yang 
ditemukan adalah kuntul kerbau (purpurea) dan cangak abu (ardea 
cinerea). 

“Kami melakukan runway closed pagi ini. Hal ini kami lakukan dengan 
mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan penerbangan 
sebagai prioritas utama. Cuaca hujan sejak tadi malam menimbulkan 

banyaknya laron di area landasan, sehingga mengundang 
sekawanan burung. Perlu dipastikan clear area terlebih dahulu, baru 
kemudian operasional penerbangan dapat kembali dijalankan,” tegas 
General Manager Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta Agus 
Pandu Purnama.

Upaya penanggulangan terhadap peningkatan populasi burung 
pun dilakukan secara rutin, seperti kegiatan pengusiran burung 
oleh Birdstrike and Animal Hazard Team yang dilakukan setiap pagi 
dan siang menjelang sore hari bersamaan dengan dilaksanakannya 
inspeksi runway. Di samping itu juga terdapat beberapa kegiatan 
rutin lainnya seperti penyemprotan rumput dengan Birotrans, 
pemotongan rumput di sepanjang runway strips, dan koordinasi 
himbauan peningkatan populasi burung dengan pihak maskapai. 

“Sebagai langkah mitigasi, malam ini akan kami lakukan 
penyemprotan insektisida di area sumber sarang laron. Langkah ini 
kita ambil sebagai upaya untuk mencegah datangnya sekawanan 
burung pemangsa laron sebagaimana yang terjadi pagi ini,” Pandu 
menambahkan. 

Atas penutupan runway, lima penerbangan holding airspace dan 
lima penerbangan lainnya holding ground. “Saat ini operasional 
penerbangan sudah berjalan normal. Untuk kelima penerbangan 
holding airspace telah mendarat seluruhnya, yaitu Batik Air ID 6360 
pada pukul 08.00 WIB. Sedangkan untuk kelima penerbangan 
holding ground telah berangkat dan clear pada pukul 08.33 WIB, 
yaitu Citilink QG 103 tujuan Halim. Terdapat dua penerbangan yang 
dialihkan atau divert ke Surabaya dengan GA 694 UPG-JOG dan ke 
Solo dengan GA 202 CGK-JOG,” jelas Pandu lagi. [Humas JOG]

POPULASI BURUNG MENINGKAT, BANDARA 
ADISUTJIPTO PRIORITASKAN KESELAMATANJOG

Menyambut Hari Raya Kuningan yang jatuh pada Sabtu 
(11/11/2017), Bandara I Gusti Ngurah Rai memberikan suguhan 
spesial kepada para penumpang dan pengguna jasa bandara 
berupa gelaran ritual “Ngelawang”, Jumat (10/11/2017). 

Ritual “Ngelawang” ini dipercaya oleh umat Hindu sebagai penolak 
bala yang sering ditampilkan saat merayakan Hari Raya Galungan 

dan Kuningan. Berdasarkan tradisi Bali, “Ngelawang” dilakukan dari 
rumah ke rumah atau desa ke desa untuk mengusir roh jahat dan 
melindungi penduduk dari wabah penyakit yang diakibatkan oleh 
roh jahat tersebut.

Yang membuatnya berbeda, kali ini pementasan Ngelawang 
dilakukan di dalam bandara. Sekelompok anak-anak menggunakan 
pakaian adat Bali mengarak Barong Bangkung dengan iringian 
musik gamelan. Barong Bangkung ini diarak keliling terminal 
internasional dan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai. 

“Gelaran ini selain untuk melestarikan budaya Bali, juga untuk 
memperkenalkannya kepada dunia. Tidak hanya menghibur 
penumpang, tetapi juga sebagai edukasi dan promosi budaya Bali,” 
ujar General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Yanus Suprayogi.

Dengan menyuguhkan tradisi lokal seperti ini juga menjadi 
nilai tambah bagi layanan di bandara. “Ada interaksi antara kami 
dengan penumpang. Dan yang terpenting para penumpang 
dapat merasakan pengalaman baru yang unik, berbeda, dan 
menyenangkan,” tambahnya. [Humas DPS]

BANDARA I GUSTI NGURAH RAI HADIRKAN 
RITUAL “NGELAWANG” SAMBUT KUNINGANDPS
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Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta menjadi tuan 
rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga “Joglosumar Plus”, yang 
digelar hari ini, Sabtu (11/11/2017).

Kegiatan yang merupakan kegiatan olahraga bersama tahunan 
ini biasanya diselenggarakan bersama oleh cabang-cabang 
Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang). Namun pada tahun 
ini, Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta mencoba 
menginisiasi kegiatan tersebut dengan melibatkan lebih banyak 
kontingen, yaitu Joglosumar ((Jogja, Solo, Surabaya, Semarang) 
plus Kantor Pusat Jakarta dan Cabang Bandara Internasional I 
Gusti Ngurah Rai Bali. 

Mengusung tema “Dengan Semangat dan Sportivitas Olahraga 
Kita Tingkatkan Produktivitas Kerja dalam Membangun 
Kebanggaan Bangsa”, pekan olahraga ini diikuti oleh delapan 
Kantor Cabang dan Kantor Proyek, melibatkan 349 orang atlet 
yang terbagi pada empat cabang olahraga, yaitu futsal, bola 
voli, tenis meja, dan bulutangkis. Kegiatan berlangsung di GOR 
Universitas Negeri Yogyakarta. 

“Kegiatan olahraga ini bukan hanya menjadi kompetisi antar 
cabang, namun lebih kepada menjadi suatu kebutuhan 
dan pola hidup sehat yang dapat mendorong lingkungan 
kerja yang positif,” tegas Danang S. Baskoro, Direktur Utama 
Angkasa Pura Airports saat membuka kegiatan ini. Danang 
juga menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya inisiatif 
kegiatan bersama yang positif ini. 

General Manager Bandara Internasional Adisutjipto, Agus Pandu 
Purnama menambahkan, “Semoga kegiatan ini ke depan dapat 
menjadi kegiatan rutin seluruh Kantor Cabang dan Kantor Pusat 
Angkasa Pura Airports. Saya menyampaikan terima kasih atas 
antusiasme dan  keikutsertaan seluruh hadirin pada kegiatan ini.” 

Para atlet dan pendukungnya terlihat bersemangat walaupun 
kegiatan berlangsung sehari penuh. Tampil sebagai juara 
umum adalah Bandar Ahmad Yani Semarang, dan penghargaan 
supporter terbaik diraih oleh Bandara Internasional Adisutjipto 
Yogyakarta. [Humas JOG]

BANDARA ADISUTJIPTO TUAN RUMAH 
PEKAN OLAH RAGA “JOGLOSUMAR PLUS” 

Komite II DPD RI dan rombongan melakukan kunjungan ke 
lokasi proyek Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di 
Kulon Progo, Selasa (14/11/2017). Di dampingi oleh Tim Proyek 
Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Dinas 
Perhubungan, PMSC selaku Konsultan Pengawas dan MK, dan 
PT. PP (Persero) selaku kontraktor, rombongan tiba pada pukul 
09.30 WIB dengan start point di sisi timur lokasi pembangunan 

NYIA. Setelah dilakukan penjelasan singkat mengenai progres 
pembangunan, rombongan mengitari lokasi proyek kemudian 
menuju Kantor Bupati Kulon Progo. 

Bupati Kulon Progo didampingi oleh General Manager Bandara 
Internasional Adisutjipto Yogyakarta dan jajaran menyambut 
baik kunjungan tersebut sebagai bentuk kepedulian DPD 
selaku perwakilan daerah terhadap perkembangan proyek 
yang akan menimbulkan multiplier effect bagi Yogyakarta 
dan sekitarnya itu. “Dalam rangka membantu kesiapan 
masyarakat menyongsong bandara baru, kami melaksanakan 
beberapa kegiatan CSR, diantaranya pelatihan kewirausahaan, 
diklat satpam, dan sebagainya. Kami juga menyiapkan tim 
pendamping keuangan pasca penerimaan nilai ganti pengadaan 
tanah sebagai antisipasi sikap komsumtif masyarakat yang 
bisa dibilang menerima uang kaget dalam nominal yang 
cukup besar. Hal tersebut kami lakukan dengan harapan  
adanya bandara justru tidak membuat keterpurukan ekonomi 
bagi warga terdampak bandara, dan mereka bisa mengelola  
uangnya untuk tujuan yang lebih baik,“ ujar Agus Pandu 
Purnama, General Manager Bandara Internasional Adisutjipto 
Yogyakarta di Kantor Bupati Kulon Progo.

KUNJUNGAN KOMITE II DPD RI KE PROYEK 
BANDARA BARU YOGYAKARTAJOG

JOG
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PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan penandatanganan 
perjanjian kerjasama dengan TNI Angkatan Udara tentang 
Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari 
Kupang sebagai Bandar Udara di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa 
(14/11/2017). 

Penandatangan perjanjian kerjasama ini merupakan tindak 
lanjut dari Kesepakatan Bersama TNI AU, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II 
tentang Pengaturan Penggunaan Bersama Bandar Udara Dan 
Pangkalan Udara pada 31 Januari 2011 silam.

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan 
kerjasama dalam penggunaan bersama Pangkalan TNI AU El Tari 
Kupang sebagai bandar udara yang dikelola oleh Angkasa Pura 
Airports. “Ini bagus sekali karena telah dilakukan di beberapa 
bandara. Saya sangat senang bila bisa multifungsi. Seperti 
Pangkalan Udara El Tari Kupang ini, yang tak hanya digunakan 
untuk TNI saja namun bisa dikomersilkan atau digunakan untuk 
umum,” ujar Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II 
Marsekal Muda TNI Yadi Indrayadi Sutanandika. “Diharapkan dapat 
menjaga komunikasi dan koordinasi agar dalam pelaksanaannya 
tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena semua hal sudah 
tertulis dalam perjanjian kerjasama,” imbuhnya. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI AU dengan adanya 
perjanjian kerjasama ini. Bandara merupakan suatu alat produksi 
kami untuk mencapai visi kami. Ini merupakan langkah baik 
ke depannya agar visi TNI maupun Angkasa Pura Airports bisa 
sejalan dan tercapai dengan baik,” KATA Direktur SDM  dan Umum 
Angkasa Pura Airports Adi Nugroho. [Humas UPG]

PENANDATANGANAN KERJASAMA 
PENGGUNAAN PANGKALAN TNI AU EL TARIUPG

General Aviation Terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai dikuasai 
teroris, Jumat (17/11/2017). Seorang Menteri dan Dirjen 
menjadi korban penyanderaan yang dilakukan oleh sembilan 
pelaku teror yang menuntut disediakan pesawat khusus dan 

uang tebusan sebesar Rp 100 miliar. Kondisi kian mencekam 
ketika terjadi baku tembak dan pelemparan granat di area 
parkir, yang menewaskan dua orang pelaku teroris. Tim Sniper 
berhasil menembak mati tiga pelaku, sementara sisanya dapat 
dilumpuhkan oleh Tim Wanteror dan para sandera pun berhasil 
diselamatkan.

Kejadian tersebut merupakan skenario latihan penanganan 
ancaman teror di Bandara I Gusti Ngurah Rai yang merupakan 
bagian dari peringatan 15 tahun Kerjasama Internasional dalam 
Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Simulasi ini dilakukan 
oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali dengan melibatkan 84 
personel aviation security (avsec) dan personel Airport Rescue & 
Fire Fighting (ARFF)  Angkasa Pura Airports.   

Untuk kegiatan simulasi ini Polda Bali menurunkan semua unsur 
kepolisian seperti tim Gegana, Brimob, Forensik, DVI dan Inavis. 
“Latihan ini untuk menunjukkan profesionalitas kepolisian 

POLDA BALI GELAR SIMULASI ANCAMAN AKSI 
TEROR DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI

“Dengan populasi di Jawa yang sangat tinggi, tentu perlu 
adanya dukungan dari segi infrastruktur yang baik sehingga 
dapat lebih memajukan daerah, baik dari segi ekonomi, sosial, 
budaya. We must go on ke arah yang lebih baik. Kami sangat 
mendorong serta mendukung Angkasa Pura Airports agar dapat 
segera menyelesaikan pembangunan bandara ini sehingga 
dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,“ kata 

Parlindungan Purba, Ketua Komite II DPD RI.

“Kami mendukung adanya pembangunan bandara yang 
nantinya dapat membantu Pemkab Kulon Progo dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,“ imbuh Bupati Kulon 
Progo Hasto Wardoyo pada kesempatan tersebut. [Humas 
PPJOG]
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dalam menghadapi dan memerangi serangan terorisme,” kata 
Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Petrus Reinhard Golose.

Direktur Operasi Angkasa Pura Airports Wendo Asrul Rose 
mengatakan bahwa Angkasa Pura Airports menyambut baik 
latihan seperti ini.  “Tahun 2018 Bali akan menjadi tuan rumah 
pertemuan IMF dan Bank Dunia yang akan dihadiri oleh lebih 
dari 17 ribu delegasi. Kepala negara dan pejabat setingkat 
menteri dan gubernur bank akan hadir dan semuanya datang 
melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Latihan ini tentu sangat 
berguna dalam membangun koordinasi antar instansi dan 
sekaligus sebagai pembuktian kepada dunia bahwa kita semua 
siap menyambut event bertaraf internasional tersebut, baik dari 
sisi keamanan maupun pelayanan,” ujar Wendo. 

Simulasi anti teror yang diinisiasi oleh Polda Bali ini memang 
melibatkan hampir seluruh instansi di Bandara I Gusti Ngurah 
Rai. Selain Angkasa Pura Airports, ikut terlibat pula Pangkalan 
TNI AU Ngurah Rai, Otoritas Bandara Wilayah IV, AirNav 
Cabang Denpasar, Basarnas, serta Dinas Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Badung. Hadir pula Gubernur Bali I Made Mangku 
Pastika, pejabat kepolisian setingkat Kapolda dan perwakilan 
Konsulat Jenderal yang memang secara khusus diundang untuk 
menyaksikan kegiatan simulasi.

 “Kami sudah mempunyai SOP penanganan kondisi darurat 
yang tertuang dalam Airport Contingency Plan atau ACP. 
Dengan latihan gabungan seperti ini kami juga bisa sekaligus 
melatih prosedur dan kecakapan personel, khususnya dalam hal 
penanganan ancaman aksi teror,” tambah Wendo. [Humas DPS]

Angkasa Pura Airports sebagai pengelola bandara yang 
merupakan gerbang masuk wisatawan di industri pariwisata 
mengajak berbagai pihak seperti operator bandara, maskapai 
penerbangan, agen wisata, dan pemerintah daerah untuk bisa 
mengejar target kunjungan 500 ribu wisatawan mancanegara 
datang ke Jawa Tengah.

Direktur Pemasaran dan Pelayanan Angkasa Pura Airports 
Moch Asrori mengatakan sebagai pengelola bandara harus 
menginisiasi kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pelaku 
bisnis pariwisata serta instansi terkait dalam mengembangkan 
dan menumbuhkan industri pariwisata daerah. Salah satunya 
dengan pro aktif menawarkan pembukaan rute baru dari dan 
menuju bandara-bandara yang dikelola Angkasa Pura Airports 
bagi maskapai global, serta memberikan insentif berupa 
potongan harga atau menggratiskan biaya pendaratan.

“Bicara pariwisata harus gotong-royong dan kolaborasi dengan 
stakeholder bahwa perlu dilayani dengan baik,” katanya saat 
FGD bertajuk Collaborative Destination Development dengan 
tema “Sustainablke collaboration to Achieve 500 Thousand Foreign 
Tourist Visit in Central Java” di Hotel Crown Plaza Semarang, 
Kamis (16/11).

Menurutnya potensi pariwisata di Jawa Tengah sangat besar 
sehingga perlu dikolaborasikan menjadi paket menarik agar 
wisatawan mancanegara mau datang ke Jawa Tengah. “Bahwa 
Semarang bicara Joglosemar satu rangkaian kita kolaborasikan 
Jogja Solo Semarang yang ikonnya jadi satu candi Borobudur. 
Kalau paket bisa dikembangkan akan luar biasa potensinya 
mendatangkan wisatawan mancanegara,” ucapnya.

Angkasa Pura Airports pun melalui program CSR juga telah 
memberikan pelatihan kepada pemandu wisata di Jawa 
tengah guna mendukung perkembangan dan pertumbuhan 
pariwisata Jawa Tengah.

Judi Rifajantoro, Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang 
Infrastruktur menambahkan target pertumbuhan pariwisata di 
Indonesia adalah 25 persen dan untuk tahun ini mencapai 15 
juta dan 2019 target 20 juta wisatawan mancanegara.

Saat ini pertumbuhan wisatawan mancanegara banyak masuk 
lewat bandara Ngurah Rai Bali dan Soekarno-Hatta Jakarta 
sehingga diharapkan perlu adanya peningkatan dari destinasi 
lainnya agar target pemerintah bisa tercapai.

“Jadi sekarang Semarang sangat bagus, upaya bisa mengenjot 
wisman lewat pintu Semarang dan berharap pintu lain di 
luar I Gusti Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta berlomba-lomba 
mencapai pertumbuhan 25 persen,” jelasnya.

Dengan dibangunnya Bandara Ahmad Yani baru, lanjut Judi, 
diharapkan bisa menambah kapasitas lebih banyak dan bisa 
dimanfaatkan mendatangkan wisatawan mancanegara. 
Hingga September 2017 tercatat 137.496 kunjungan wisman 
yang datang melalui Bandara Ahmad Yani naik 31,34 persen 
dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016, Bandara Ahmad 
Yani Semarang  melayani 4,2 juta penumpang, tumbuh 15 
persen dibandingkan tahun 2015 yang hanya 3,8 juta orang. 
[Humas SRG]

ANGKASA PURA AIRPORTS DUKUNG TARGET 
KUNJUNGAN 500 RIBU WISMAN KE JATENGSRG
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Angkasa Pura Airports membuktikan komitmen dan tanggung 
jawabnya  pada lingkungan dan masyarakat, khususnya di wilayah 
pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kecamatan Temon, 
Kabupaten Kulon Progo. Sebanyak 35 orang pemuda Temon, 
Kulon Progo, hari ini (Jumat, 17/11/2017) secara resmi telah 
berhasil menyelesaikan rangkaian kegiatan Pelatihan Satpam 
Angkatan II periode 6 September-2 Oktober 2017. 

Pelatihan ini merupakan program Corporate Social Responsibility 
(CSR) Angkasa Pura Airports sebagai bentuk tanggung jawab 
dan kepedulian kepada masyarakat muda dalam menghadapi 

persaingan kerja mendatang. Bekerja sama dengan badan usaha 
jasa pengamanan yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo,  PT 
Tri Dhaya Prima Karya, 80 orang pemuda terpilih untuk mengikuti 
pelatihan selama 21 hari untuk setiap batch-nya, yang terbagi 
menjadi dua batch. 80 peserta tersebut berasal dari lima desa 
yang berada di area pembangunan bandara baru, yaitu Sindutan, 
Jangkaran, Kebonrejo, Glagah, dan Palihan serta desa lainnya di 
Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Dengan melibatkan 
Disnakertrans, Kecamatan Temon dan kelima kantor kepala 
desa dalam proses seleksinya, pelatihan ini ditujukan untuk 
memberikan bekal keahlian kepada para warga agar mempunyai 
kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan.  

“Sebagai masyarakat yang sangat memahami kearifan lokal di 
Kulon Progo, alangkah baiknya tidak hanya menjadi penonton, 
dan dapat mempersiapkan diri dimulai dengan hari ini. Jadikan 
kompetensi diri sebagai bentuk sumbangsih dan kontribusi positif 
di masa mendatang sehingga peluang tidak dibiarkan berlalu 
begitu saja. Selamat dan semangat berjuang,” pesan General 
Manager Bandara Adisutjipto Agus Pandu.

Saat ini, di samping program pelatihan satpam, Angkasa Pura 
Airports juga tengah melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi 
150 orang warga Kecamatan Temon yang terbagi menjadi tiga 
batch. [Humas JOG]

35 PEMUDA TEMON LULUS PELATIHAN 
SATPAM ANGKATAN IIJOG

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin meraih penghargaan 
dalam kategori “Business Practitioner” atas dedikasi dan komitmen 
dalam mendukung kemajuan UKM pada umumnya dan pada 
khususnya di Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Gebyar Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia 2017 
yang dilaksanakan oleh Markplus.inc dan ICSB di Gedung Celebes 
Convention Centre, Kamis (23/11/207) dibuka oleh  Kepala 
BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan A. M.  Yamin, SE., MS. mewakili 
perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan. Yamin mengatakan, 
kegiatan Gebyar UKM bisa menumbuhkan UKM lebih kreatif dan 
produktif dalam membangun usaha mereka dengan bekerja 
sama dengan berbagai instansi,  akademisi, dan penyalur dana 
kemitraan lainnya. 

Sedangkan Sales Departement Head Bandara Sultan Hasanuddin 
Iwan S. Libere yang menjadi salah satu panelis dalam kegiatan 
ini menyampaikan bahwa UKM sebagai merupakan penopang 
ekonomi nasional perlu diberdayakan. “Bandara Sultan 
Hasanuddin telah menyalurkan dana kemitraan senilai Rp 34 
miliar kepada 1.340 mitra UKM yang tersebar di Sulawesi Selatan. 
Penghargaan ini merupakan wujud dari komitmen Angkasa 
Pura Airports dalam mendorong pertumbuhan para pelaku 
UKMyang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi rakyat secara 
berkelanjutan,” ujar Iwan. [Humas UPG]

BANDARA SULTAN HASANUDDIN RAIH 
PENGHARGAAN “BUSINESS PRACTITIONER” UPG
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Menjelang Natal dan Tahun Baru, Bandara Sam Ratulangi 
bersama Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM ) Manado memusnahkan 
prohibited item dan komoditi perikanan di halaman Kantor 
Administrasi Bandara Sam Ratulangi Manado, Jumat 
(24/11/2017). 

Kegiatan pemusnahan barang bukti ataupun temuan yang 
dilarang untuk diberangkatan ini meliputi  Cap Tikus 453 liter, 
benda tajam 17 Kg, korek api sebanyak 15 dus dengan berat 
138 Kg, lobster 10 ekor seberat 3,5 Kg, teripang kering 4 Kg, 

ketam kelapa 1 ekor seberat 0,5 Kg, dan benih patin 10 ekor. 

“Kegiatan pemusnahan prohibited item dan komoditi 
perikanan merupakan bukti nyata sinergi kerja  bersama 
dalam upaya mengamankan bandara serta keamanan 
para pengguna jasa bandara. Hal ini dengan sendirinya 
akan meredam adanya indikasi penyeludupan yang bisa 
mangancam sumber daya alam Indonesia yang dikirim ke 
luar negeri,” tutur General Manager Bandara Sam Ratulangi 
Manado Minggus Gandeguai.

Menurut Minggus, kegiatan pemusnahan ini rutin dilakukan 
jika volume prohibited item sudah melebihi kapasitas. 
“Harapan kami dengan adanya kegiatan ini menjadi 
perhatian khusus bagi kita semua agar lebih waspada dan 
siaga selalu dalam pemeriksaan kepada pengguna jasa 
bandara. Semoga  intensitas temuan seperti ini di Bandara 
Sam Ratulangi bisa berkurang,” ucap Minggus lagi. 

Kepala BKIPM Kelas II Manado Mohammad Hatta Arisandi 
menyampaikan bahwa pihaknya secara kontinu terus 
melakukan sosialisasi agar masyarakat, khususnya pengguna 
jasa bandara, bisa agar lebih paham terkait aturan maupun 
larangan membawa komoditi perikanan saat melakukan 
penerbangan keluar daerah. [Humas MDC]

BANDARA SAM RATULANGI MUSNAHKAN 
PROHIBITED ITEM DAN KOMODITI PERIKANAN

Warga Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, telah 
mendapatkan pelatihan khusus berupa Pembekalan dan 
Pendalaman Teknis Usaha yang diselenggarakan oleh 
Corporate Social Responsibility (CSR) Angkasa Pura Airports 
selama 4 (empat) bulan. Kegiatan yang berlangsung di Balai 
Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, 
Yogyakarta ini telah dimulai sejak 23-24 Agustus 2017 lalu 
dan berakhir pada 24 November 2017. 

Dalam pelaksanaan pelatihan ini Angkasa Pura Airports 
menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM) 
sebagai wujud sinergi BUMN. Pelatihan diikuti oleh 127 
peserta yang berasal dari lima desa di Kecamatan Temon, 
yaitu Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan 
Kebonrejo. Pelatihan ini terbagi dalam tiga batch. 

Menurut Direktur Pemasaran dan Pelayanan Angkasa 
Pura Airports Moch. Asrori, pelatihan ini bertujuan agar 
warga Kulon Progo dapat mempersiapkan diri dan dapat 
bersaing dalam menangkap peluang usaha dengan 
adanya bandara baru di Kulon Progo. “Pelatihan ini 
diselenggarakan untuk membekali masyarakat Temon agar 
bisa mempersiapkan diri untuk menjadi pengusaha yang 
sukses. Sehingga keberadaan bandara baru nantinya dapat 
menjadi keuntungan bagi masyarakat setempat. Selain itu 
diharapkan dapat menciptakan produk yang unik, menarik, 
dan berkualitas, yang mampu bersaing dan dapat diekspor 
ke luar negeri. Dengan demikian hal ini akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo,” kata 
Asrori. 

WARGA KULON PROGO MAKIN OPTIMIS DAN 
SIAP KEMBANGKAN USAHA MANDIRIJOG

MDC
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BANDARA SAM RATULANGI MUSNAHKAN 
PROHIBITED ITEM DAN KOMODITI PERIKANAN

“PNM berkomitmen membantu dan mendampingi warga 
masyrakat Kulon Progo dalam membangun usaha sehingga 
mampu bersaing dan dapat sukses dalam usahanya. Adanya 
bandara baru di sini diharapkan masyarakat Kulon Progo 
tidak hanya menjadi penonton, tapi dapat ikut mendapatkan 
peluang untuk mendapatkan keuntungan,” ujar Kepala Divisi 
JML, Kemitraan, dan PKBL PNM Cut Riadewanti. 

Pelatihan pembekalan dan pendalaman teknis usaha ini 
dilaksanakan berupa teknis pembekalan pada hari pertama, 
yang dilanjukan pendalaman teknis pada hari kedua. 
Pelatihan dikemas semenarik mungkin yang dituangkan 
dalam bentuk diskusi serta evaluasi kiat dan strategi dalam 
melihat problematika dan tantangan membangun dan 
mengembangkan usaha. Selain itu, seluruh peserta pelatihan 
juga dikenalkan terhadap peluang pengembangan usaha 
ke depan dengan tujuan supaya masyarakat dapat dengan 
bijak mengelola keuangan pasca menerima pembayaran 
ganti untung pengadaan lahan pembangunan Bandara 
Internasional Yogyakarta di Kulon Progo.

“Dengan pelatihan pembekalan dan pendalaman teknis 

usaha bagi warga yang berada di wilayah pembangunan 
Bandara Internasional Yogyakarta adalah supaya masyarakat 
mampu membuka peluang usaha serta memperluas 
jaringan. Saya berharap program ini dapat memberikan 
manfaat bagi warga Kulon Progo, khususnya di Kecamatan 
Temon ini. Warga kelima desa ini diharapkan dapat 
termotivasi untuk mengelola dananya secara produktif 
serta dapat terus memperkuat daya saing, baik dalam 
segi pengelolaan manajemen, usaha, produk, hingga 
pemasarannya, mengingat saat ini dan nanti persaingan 
usaha akan semakin ketat,” tegas Pandu.

“Jujur sekarang saya lebih percaya diri untuk memulai usaha 
baru di Kulon Progo setelah mengikuti pembekalan dan 
pendalaman teknis kewirausahaan ini,” ujar Amin Rohman, 
warga desa terdampak sekaligus sebagai peserta pelatihan 
kewirausahaan Batch 3. Amin Rohman yang sebelumnya 
berprofesi sebagai penambak udang ini mengaku bahwa 
sebelum mengikuti pelatihan ini dirinya sempat bingung 
dalam memilih usaha yang akan dilakukannya. Namun kini 
dirinya optimis dan telah melirik usaha laundry sebagai 
usaha barunya. [Humas JOG]

Siklon tropis Cempaka yang melanda Provinsi Jawa Tengah 
dan DI Yogyakarta mengakibatkan hujan lebat dan cuaca 
ekstrem. Dampaknya, beberapa kabupaten di Yogyakarta 
dilanda musibah bencana alam seperti banjir dan tanah 
longsor. 

Terkait dengan musibah tersebut, pihak Bandara Adisutjipto 
Yogyakarta bersama Komunitas Bandara Adisutjipto 
memberikan bantuan berupa pakaian, selimut, tikar, peralatan 
mandi, makanan, obat-obatan, serta keperluan lain kepada 

warga Desa Kebonagung, Bantul dan Desa Panjatan, Kulon 
Progo yang terkena musibah banjir, Rabu (29/11/2017)

Bantuan untuk warga Desa Kebonagung diterima oleh 
Kapolres Bantul Dadiyo di Balai Desa Kebonangung yang 
juga dijadikan posko pengungsian warga. “Mewakili warga 
desa, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas 
kepedulian Bandara Adisutjipto yang telah membantu warga 
desa Kebonagung yang terdampak musibah banjir ini,” ucap 
Dadiyo.

Sedangkan bantuan untuk warga Desa Panjatan di Kulon 
Progo diterima oleh Camat Panjatan Sudarmanto di Kantor 
Kecamatan Panjatan. “Terima kasih atas keikhlasan yang 
diberikan. Semoga bantuan ini dapat membantu dan 
bermanfaat untuk warga Panjatan,” tutur SUdarmanto. 

“Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan kemanusiaan 
Angkasa Pura Airports serta Komunitas Bandara Adisutjipto 
Yogyakarta kepada dalam membantu saudara kita di Desa 
Kebonagung dan Desa Panjatan yang tertimpa musibah,” 
ungkap Pandu disela peninjauan posko penampungan warga 
Kecamatan Panjatan. [Humas JOG]

BANDARA ADISUTJIPTO BANTU WARGA 
BANTUL DAN KULON PROGO KORBAN BANJIRJOG
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Workshop “Harmonisasi Kargo 
dan Pos” berlangsung di 
Grand Mercure Kemayoran, 

Jakarta, Senin 11 September 2017. 
Dalam satu forum workshop duduk 
bersama beberapa instansi yang 
berkaitan dengan pelayanan kargo 
dan pos, yaitu Bea Cukai, Angkasa 
Pura Airports, Angkasa Pura II, 
Garuda Indonesia, Pos Indonesia, dan 
perwakilan dari Asosiasi Logistik dan 
Forwarder Indonesia (ALFI). Workshop 
ini membahas tentang harmonisasi 
dan penyamaan persepsi mengenai 
pengelolaan terminal kargo dan pos di 
bandara.

Topik yang menarik. Dan itu nyata 
sedang berlangsung di lapangan 
sekarang. Mesti ditemukan jalan keluar 
yang harmonis. Hasil akhirnya yang 
diharapkan adalah pelayanan kargo 
yang optimal dengan harga yang fair. 
Oleh karenanya mesti dicari solusi 
terbaik, karena di dalamnya terlibat 
berbagai macam kepentingan.

Opening speech oleh Direktur Utama 
Angkasa Pura Airports Danang S. 
Baskoro. Sementara itu Menteri Per-
hubungan yang diharapkan membuka 
workshop ini berhalangan hadir dan 
diwakili oleh Kepala BPSDM Djoko 
Sasono. Setelah itu presentasi men-
genai keamanan penerbangan oleh 
Direktur Keamanan Penerbangan Nasir 
Usman. Beliau menekankan mengenai 
pentingnya akurasi dan konsistensi 
dalam keamanan penanganan kargo. 
Beberapa kasus menunjukkan anca-
man serius bagi penerbangan karena 
kesalahan dalam proses penanganan 
kargo. Tercatat ada barang yang terba-
kar di gudang. Juga ada PTI (Pember-
itahuan Tentang Isi) yang tidak sesuai. 

Ada barang yang dalam PTI disebutkan 
berisi makanan, ternyata berisi 500 
buah detonator. Ada juga kasus bahan 
lithium yang meledak, padahal sudah 
hampir saja dibawa dan untuk dimuat 
ke dalam pesawat. Bayangkan jika 
meledak ketika sudah di dalam perut 
pesawat!

Setelah coffee break, dilanjutkan pem-
bahasan oleh enam panelis dengan 
moderator Soebagyo dari Cargo Times. 
Para panelis masing-masing adalah 
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai 
Jakarta Oentarto Wibowo, Direktur 
Utama Angkasa Pura Airports Danang 
S. Baskoro, Direktur Utama Angkasa 
Pura Kargo Denny Fikri,  Direktur Kargo 
Garuda Indonesia Sigit Muhartono, 
Direktur Integrasi Kargo PT Pos Indo-
nesia Barkah Hadi Mulyono, dan Ketua 
Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi. 
Masing-masing secara garis besar 
menguraikan mengenai potensi kargo 
dan masalahnya. Potensi kargo begitu 
besar di Indonesia hanya saja atas 
beberapa masalah yang timbul, mesti 
dicari solusinya bersama.

Oentarto Wibowo menyatakan bahwa 
Dirjen Bea Cukai memiliki empat 
fungsi utama, yaitu revenue collection, 
community protection, trade facilita-
tion & industrial assitance. Adalah tidak 
mungkin menjalankan keempatnya 
sekaligus tanpa mengurangi fungsi 
salah satunya. Jika akan membantu 
memfasilitasi perdagangan, kadang-
kadang harus sedikit mengurangi 
pengawasan. Kejadian nyata ada 
barang berupa puluhan kompresor 
dikirim ke Jepara, ternyata beberapa 
diantaranya berisi narkoba! Akibatnya 
semua kompresor harus diperiksa. Ini 
jelas menghambat industri. Apa boleh 

buat, langkah proteksi itu tetap harus 
dilakukan.

Danang S. Baskoro mengatakan bahwa 
dwelling time ternyata ada juga dalam 
proses penanganan kargo di bandara. 
Dengan e-commerce diharapkan pros-
es penanganan kargo dapat dilakukan 
lebih cepat dan akurat. Masyarakat 
pengguna seakarang sudah tidak 
sensitif terhadap harga, yang penting 
bagaimana prosesnya berlangsung 
mudah dan cepat. Ia mengatakan 
Angkasa Pura Airports sedang mem-
bangun bandara baru di Kulonprogo 
Yogyakarta dan mengembangkan 
beberapa terminal penumpang baru. 
Untuk melengkapinya, fasilitas kargo 
menjadi salah satu perhatian untuk 
dibangun sehingga menjadi fasilitas 
pengebangan kargo di Indonesia dan 
ASEAN. 

Sigit Muhartono mengemukakan 
bahwa potensi kargo Indonesia begitu 
besar. Sayangnya potensi yang begitu 
besar itu justru lebih banyak dinikmati 
oleh negara-negara tetangga. Con-
tohnya pada waktu pemerintah 
mengimpor daging sapi dari Australia. 
Rute penerbangannya adalah Mel-
bourne-Changi-Cengkareng. Ketika 
Garuda Indonesia diminta membantu 
proses impor daging sapi tersebut 
rutenya diubah menjadi Melbourne-
Denpasar-Cengkareng. Dengan de-
mikian biaya cargo transhipment yang 
semula dipungut Singapura, dapat 
diambil oleh Indonesia. 

Selanjutnya untuk meningkatkan 
kinerja pelayanan kargo, perlu 
diusahakan untuk mengurangi touch 
point dalam penanganan kargo. 
Prosesnya perlu disederhanakan, tanpa 

HERU LEGOWO

KARGO DAN POS DI BANDARA
HARMONISASI PELAYANAN
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mengurangi keamanan dan 
keselamatan penerbangan. 
Dengan begitu biaya dapat 
disesuaikan, sehingga kinerja 
pelayanan kargo akan me-
ningkat. 

Sementara Yukki Nugraha-
wan Hanafi mengatakan 
untuk pelayanan penump-
ang sudah ada standarnya. 
Standar itu dipenuhi 
dengan penuh kesadaran 
dan profesional. Seyogyanya 
juga ada standar pelayanan 
kargo. Dan seharusnya 
standar itu juga diberlaku-
kan dengan konsisten. Ke-
mudian standar pelayanan 
kargo itu mesti diterapkan, 
dengan segala konsekuensi 
dalam pelaksanaannya.

Dalam sesi tanya jawab ada 
hal menarik yang dita-
nyakan Boyke Subroto dari Cardig Air. 
Contoh yang diajukan adalah kasus 
sebungkus mi instan di Surabaya. Harga 
di Surabaya adalah Rp 1.500.- Ketika 
sampai di Oksibil, Papua, harganya 
menjadi Rp 9.000.- Padahal jika semua 
biaya proses logistik dihitung, harga 
di Oksibil semestinya hanya Rp 3.000.- 
Bagaimana mungkin harganya lalu 
menjadi enam kali lipat dari harga di 
Surabaya? Mesti ada yang salah dalam 
supply chain dari mi instan tersebut. 
Atau ada biaya lain yang membuat 
harga mi instan di Oksibil menjadi 
enam kali lebih mahal dari Surabaya.

Penutup
Setelah menyimak dari semua paparan 
dari panelis, rasanya masing-masing 
pihak baru berbicara pada unit bisnis-
nya saja. Yang muncul adalah gam-
baran bagaimana sebenarnya kargo 
begitu potensial, tetapi masih ada 
beberapa kendala dalam proses pelak-
sanaannya, sehingga menjadi mahal 
biayanya. Dalam pembahasan belum 
muncul saran yang konkret, bagaimana 
caranya harus melakukan harmonisasi 
ini?

Sesuai judul dari workshop harmonisasi 

kargo dan pos, belum ada kiat-kiat 
bagaimana harmonisasi dan pelayan-
an kargo di bandara ini dilakukan. 
Masing-masing masih bicara sektoral, 
belum komprehensif untuk mengurai 
bagaimana seyogyanya proses harmo-
nisasi pelayanan kargo di bandara ini 
dilakukan. Pada hemat saya yang dapat 
memulai atau memprakarsai proses 
harmonisasi ini adalah pemerintah. 
Jika hanya menunggu dan meminta 
masing-masing unit bisnis untuk mela-
kukan harmonisasi, rasanya bakal sulit. 
Masing-masing akan bertahan dengan 
kepentingannya. Padahal harmonisasi 
pada intinya adalah simplifikasi atau 
mengurangi beberapa hal atau kegi-
atan, sehingga dapat meringkas dan 
mempercepat proses pelayanan kargo 
dan pos. Itu hanya dapat dilakukan 
oleh insitusi yang relatif berada “di 
atas” kepentingan masing-masing 
pihak. Dan institusi itu adalah dari 
pemerintah, dalam hal ini Kementerian 
Perhubungan cq Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara.

Pada pertemuan berikutnya mudah-
mudahan harmonisasi dan simpli-
fikasi ini benar-benar sudah mulai 
dapat dikerjakan secara operasional, 

secara terpadu bersama-sama pada 
masing-masing unit bisnisnya. Sambil 
menunggu harmonisasi tersebut, ada 
beberapa saran untuk solusi perbaikan, 
antara lain:
1. Simplifikasi pengelolan kargo,
2. Modernisasi fasilitas kargo 

bandara,
3. Keamanan penerbangan, dan
4. Integrasi multi moda.

Hal-hal tersebut pasti tidak mudah 
dilakukan. Untuk mewujudkannya 
membutuhkan kemauan keras dan 
semangat bersama dari semua pihak 
yang terkibat dalam proses pelayanan 
kargo bandara. 

Akhirnya, mudah-mudahan semua 
pihak yang terkait mempersiapkan diri 
pada pertemuan berikutnya. Pada per-
temuan itu kiranya dapat membahas 
lebih konkret bagaimana harmonisasi 
pelayanan kargo dan pos ini dapat 
dilakukan pada level operasional. Jika 
ini dipenuhi maka wacana harmonisasi 
pelayanan kargo di bandara ini tidak 
hanya sebuah wacana saja, tetapi bakal 
benar-benar berlaku secara operasional 
di lapangan. Mudah-mudahan beri-
kutnya lancar...  [][]
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Suasana diskusi yang cukup 
hangat dan panjang antara Pak 
Adi Nugroho, Pak Nur Sapto, 

Pak Purwanto, Pak Ridwan Moeis, Pak 
Halendra, dan penulis di suatu sore awal 
bulan Desember  2016 di ruang kerja 
pak Adi tentang “apa itu world airport 
officer?” Diskusi menjadi menarik karena 
peserta diskusi adalah para senior 
officer  yang berpengalaman dalam 
bidangnya di Angkasa Pura Airports dan 
sarat pengalaman, baik saat menjadi 
staf maupun pejabat di lingkungan 
Angkasa Pura Airports maupun anak 
perusahaannya, serta pengalaman 
semasa kuliah di S1 dan S2 baik dalam 
negeri maupun luar negeri. 

Awal diskusi ini muncul ketika akan di-
lakukan evaluasi diklat pejabat Angkasa 
Pura Airports di Centre for Excellence 
(CFE) Angkasa Pura Airports saat pema-
terinya adalah expert dari International 
Air Transport Association (IATA) yang 
menyampaikan silabus “Airport Manage-
ment” versi IATA dalam Bahasa Inggris.
Pak Adi selaku Direktur SDM dan Umum 
memberikan arahan kepada peserta 
diskusi, yaitu untuk mencoba membuat 
kajian apakah materi IATA tersebut bisa 
disimplifikasi dan menapak bumi untuk 
para pegawai Angkasa Pura Airports, 
sehingga identitas “world class officer” 
melekat pada seluruh pegawai Angkasa 
Pura Airports. 

Gayung pun bersambut. Diskusi itu terus 
ditindaklanjuti oleh Pak Sapto selaku 
Training and Development Grup Head. 
Maka diundanglah calon-calon instruktur 
yang terlibat untuk melakukan konsinyer-
ing guna membahas secara detail dan 

membuat silabusnya di Wisma Bima 
Cakti, Cikopo, Bogor, 26–27 Januari 2017

Inilah peserta pembuatan silabus dan 
suasana diskusi, dimana para peserta 
rapat membahas dengan penuh antusias 
dan semangat, mulai 26 Januari 2017 
pukul 10.00 WIB sampai dengan 27 Janu-
ari 2017 pukul 03.30 WIB, dan dilanjutkan 
lagi di hari yang sama pukul 08.00 WIB 
sampai closing meeting pukul 12.00 WIB.
  
Dasar pelaksanaan rapat pembahasan 
kursil (kurikulum dan silabus) dan “modul 
the knowledge of airport management” 
adalah arahan Direktur SDM dan Umum 
Angkasa Pura Airports mengenai pe-
nyusunan program pelatihan khususnya 
dalam bidang airport management,  den-
gan materi yang 
diberikan oleh 
IATA pada waktu 
Diklat Manajer 
Muda dan Manajer 
Madya yang ditu-
jukan bagi seluruh 
karyawan peru-
sahaan sehingga 
memiliki pemaha-
man yang sama, 
serta Surat Edaran 
Nomor: ED.85/
DL.01/2016 tang-
gal 28 Desember 
2016 perihal Pola 
Diklat Pegawai 
PT Angkasa Pura I 
(Persero).

Inti sari hasil rapat, antara lain:
1. Telah disusun kurikulum dan silabus 

(kursil) modul program pelatihan 
bidang airport management 
dengan judul “The Knowledge of 
Airport Management”.
2. Penyusunan kursil pelatihan 
tersebut akan melibatkan sebuah 
tim yang terdiri dari personel Train-
ing and Development Group dan 
empat orang Subject Matter Expert 
(SME) internal perusahaan, yaitu 
Purwanto, Halendra Y.W, Ridwan 
Moeis, dan Widodo Marmer.
3. Materi pelatihan pada awalnya 
menggunakan referensi materi 
pelatihan Diklat Manajerial Muda 

dan Manajerial Madya yang diberi-
kan IATA, namun mengingat materi 
IATA lebih cenderung ke materi 
bersifat stratejik untuk para manajer, 
sehingga disepakatai mengguna-
kan modul SAA  untuk officer yang 
pernah diikuti Purwanto selama dua 
bulan di Changi Airport, Singapura.

4. Diprioritaskan penyusunan kursil 
pelatihan The Knowledge of Airport 
Management dengan pertimbangan 
akan segera dilaksanakan pelati-
hannya di masing-masing cabang 
dengan durasi waktu pelatihan 
adalah enam hari, dengan total 56 
jam pelajaran.

The Knowledge of 
Airport Management 

Widodo Marmer
Corporate Expert
Angkasa Pura Airports

COURSE SYLLABUS

Course Name The Knowledge of Airport Management Angkasa Pura Airports

Course Duration 61 hours of instruction (1 hours of instruction = 45 minutes) 

Course Venues Branch Office of Angkasa Pura Airports

Participant  Angkasa Pura Airports employee especially for Officer Level at least 
Job Class 12.

Course Description This course will help the participant to understand the basic knowledge 
of Airport Management Angkasa Pura Airports that should be owned 
by the employee as a officer level at airport management.  The material 
related to the Organization, Finance, Regulation, Operation, & Planning 
Airport. It is designed to develop the understanding of the main of 
business process and the trend of airport management. This course will 
be delivered through interactive class method that will be evaluated to 
determine the level of understanding of course materials. 

General Instructional 
Objectives

After this course participants are expected to be able to explain the 
main points of the business process and the direction of the trend of 
airport management, so it can reduce the views of sectoral / narrow.
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Selanjutnya saat akan dilaksanakan 
pelatihan di seluruh cabang, maka 
Direktur SDM dan Umum mengarahkan 
agar kelas pertama dilakukan di Bandara 
Frans Kaisiepo Biak di saat perayaan 
HUT ke-53 Angkasa Pura Airports. Diklat 
“The Knowledge of Airport Management”  
dilakukan 20-26 Februari 2017.  Peserta 
yang mengikuti diklat di Biak sebanyak 25 
peserta, dengan hasil tes kurang dari nilai 
70 sebanyak 80% dan sama atau lebih 
nilai 70 sebanyak 20%.

Diklat di Bandara Adisutjipto Yogyakarta 
dilaksanakan 6 -11 Maret 2017, diikuti 30 
peserta, dengan hasil tes kurang dari nilai 
70 sebanyak 13% dan sama atau lebih 
nilai 70 sebanyak 87%. Lalu di Bandara Adi 
Soemarmo Solo dilaksanakan pada 13-18 
Maret 2017, diikuti 29 peserta, dengan 
hasil tes kurang dari nilai 70 sebanyak 6% 
dan sama atau lebih nilai 70 sebanyak 
94%. 

Selanjutnya di Bandara Juanda Surabaya 
dilaksanakan tanggal 20-25 Maret 2017, 
diikuti 30 peserta, dengan hasil tes kurang 
dari nilai 70 sebanyak 6% dan sama atau 
lebih nilai 70 sebanyak 94%. Di Bandara 
SAMS Sepinggan Balikpapan  dilak-
sanakan 3-8 April 2017, diikuti 30 peserta, 
dengan hasil tes kurang dari nilai 70 
sebanyak 13% dan sama atau lebih nilai 
70 sebanyak 87%. 

Diklat Bandara Ahmad Yani Semarang  
dilaksanakan 17-22 April 2017, diikuti 30 
peserta, dengan hasil tes sama atau lebih 
nilai 70 sebanyak 100%. Di Bandara Sam 
Ratulangi Manado dilaksanakan 15-20 
Mei 2017, diikuti 30 peserta, dengan hasil 
tes kurang dari nilai 70 sebanyak 6% dan 
sama atau lebih nilai 70 sebanyak 94%.

Direktur SDM dan Umum mengarahkan 
agar saat memasuki bulan Ramadhan 
diklat tetap dilaksanakan bagi karyawan 
Kantor Pusat  Jakarta, sehingga jadwalnya 
ditetapkan selama dua minggu, yaitu 5-19 
Juni 2017, diikuti 30 peserta, dengan hasil 
tes 100% peserta nilainya di atas  70. 

Seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri 25 
Juni 2017, pelaksanaan diklat dilanjutkan 
di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, 10-15 
Juli 2017, diikuti 30 peserta, dengan hasil 
tes 100% peserta nilainya juga di atas 70. 
Diklat di Bandara Internasional Lombok   
dilaksanakan 17-22 Juli 2017, diikuti 30 
peserta, dengan hasil tes kurang dari nilai 
70 sebanyak 57% dan sama atau lebih 
nilai 70 sebanyak 43%.
 
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar  
mendapatkan giliran 24-29 Juli 2017, 
diikuti 30 peserta, dengan hasil tes kurang 
dari nilai 70 sebanyak 80% dan sama 
atau lebih nilai 70 sebanyak 20%. Lalu 
di Bandara Syamsudin Noor Banjarma-
sin  dilaksanakan tanggal 7-12 Agustus 

2017, diikuti 28 
peserta, dengan 
hasil tes kurang 
dari nilai 70 
sebanyak 14% 
dan sama atau 
lebih nilai 70 
sebanyak 86%. 
Kemudian di 
Bandara Pat-
timura Ambon  
dilaksanakan 
25-30 Septem-
ber 2017, diikuti 
30 peserta, den-
gan hasil tes 
kurang dari nilai 

70 sebanyak 43% dan sama atau lebih 
nilai 70 sebanyak 57%. Diklat di Bandara El 
Tari Kupang merupakan diklat pamungkas 
dari program “The Knowledege of Airport 
Management”, dilaksanakan 2-7 Oktober 
2017, diikuti 30 peserta, dengan hasil tes 
100% peserta nilainya kurang 70.

Total peserta diklat yang dilaksanakan 
secara maraton selama sembilan bulan 
dari 20 Februari 2017 sampai 7 Oktober 
2017   ini adalah sebanyak 411 orang 
pegawai Angkasa Pura Airports, dengan 
rata-rata hasil ujian peserta yang nilainya 
di bawah 70 sebesar 33% dan nilainya 
sama atau lebih dari 70 sebesar 67%. 
Artinya, pegawai akan sanggup mengatasi 
dan mengelola bisnis kebandarudaraan 
secara teoritis maupun praktis dan bisa 
mengatasi masalah isu kekinian atas 
bandar udara. 

Sedangkan tingkat kepuasan maupun 
penguasaan materi yang disampaikan 
para instruktur dari hasil penilaian peserta 
rata-rata di atas 85%, artinya pemateri ber-
dasarkan pengalamannya telah mengusai 
materi yang disampaikan maupun keyaki-
nan peserta atas modul yang disampaikan 
berstandar internasional.

Semoga diklat-diklat yang bisa menjadi-
kan “booster” karyawan dalam mengha-
dapi isu kekinian bandar udara selan-
jutnya akan segera disiapkan oleh jajaran 
Training and Development Group. 

Oh iya, tidak lupa jajaran anak perusahaan 
Angkasa Pura Airports juga bisa mengikuti 
training yang menjadi “trend in” di induk 
perusahaan, agar ada benang merah 
bisnis antara induk perusahaan dan anak 
perusahaan.  [][]  
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Flu dan Pilek,

Flu dan pilek memiliki gejala 
yang hampir sama, sehingga 
sering kali membuat penderita 

sulit mengetahui penyakit apa yang 
sebenarnya menyerang tubuh. Secara 
umum, gejala flu lebih berat daripada 
pilek. Untuk mengetahui lebih lanjut 
perbedaan gejala flu dan pilek, 
perhatikan perbedaan berikut: 

Flu (Influenza)
Influenza atau yang biasa disebut 
dengan flu adalah penyakit musiman 
dimana akan banyak orang terserang 
influenza pada saat menjelang mu-
sim dingin di negara-negara beriklim 
subtropis dan pada musim penghujan 
di negara beriklim tropis. Hubungan 
sebab akibat mengapa angka kesakitan 
terbanyak terjadi pada musim tersebut 
masih belum terlalu jelas, namun dalam 
beberapa penelitian hal ini dikaitkan 
dengan kekuatan virus yang meningkat, 
melemahnya sistem kekebalan tubuh 
manusia, serta penyesuaian fisiologis 
tubuh manusia pada saat memasuki 
musim dingin atau penghujan yang 
memberikan celah kepada virus untuk 
menyerang tubuh.  

Penyakit ini mudah sekali menular  
karena media penularannya melalui 

udara. Seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya organisme penyebab 
influenza adalah virus dan yang harus 
diketahui adalah penyebabnya bukan-
lah satu jenis virus namun beberapa 
jenis virus berbeda dengan gambaran 
gejala klinis yang hampir sama. Bebe-
rapa di antaranya yang paling banyak 
ditemukan jenis virus influenza yang 
menginfeksi manusia adalah:
1. Influenza tipe A
2. Influenza tipe B
3. Influenza tipe C 

Influenza tipe A dapat menginfeksi 
manusia, burung, babi, kuda, dan 
binatang lainnya sedangkan Influenza 
tipe B dan C hanya dapat menyerang 
manusia. Di Perancis, influenza tipe 
D ditemukan pada babi dan hewan 
ternak. Sebagai contoh virus influenza 
yang sering kita dengar adalah flu 
burung H5N1 dan flu babi H1N1. Flu 
burung maupun flu babi tergolong 
di dalam virus influenza tipe A yang 
merupakan penyakit zoonotik. Penyakit 
zoonotic adalah penyakit yang pada 
awalnya ditularkan melalui hewan ke 
manusia.

Setiap tahunnya virus influenza tipe 
A dan B bertanggung jawab terhadap 

200 ribu kasus rawat inap di rumah 
sakit dengan 30 ribu-50 ribu kematian 
di Amerika Serikat.  Berdasarkan data 
WHO memperkirakan virus influenza 
menginfeksi populasi dunia di angka 
5%-15%, setiap tahunnya menye-
babkan kematian 250 ribu-500 ribu 
kematian, menjadikannya penyebab 
kematian kedua setelah acquired im-
mune deficiency syndrome (AIDS). Data 
di atas menunjukkan ternyata influen-
za bukanlah masalah sederhana yang  
dapat dianggap remeh.

Influenza masih merupakan masalah 
yang dihadapi secara global. Di negara 
berkembang kasus influenza lebih ba-
nyak daripada negara maju. Influenza 
menyebabkan menurunnya produk-
tivitas kerja dan hilangnya hari kerja 
karena izin tidak masuk kerja pegawai. 
Di Amerika Serikat, biaya yang dike-
luarkan per tahun untuk kunjungan 
rumah sakit, dokter, dan obat-obatan 
diperkirakan sebesar 4,6 miliar dolar 
AS. Influenza menyebabkan pekerja 
menghabiskan 111 juta hari kerja 
yang sepadan dengan 7 juta dolar AS 
hilangnya produktivitas. 

Pilek/ISPA (Common Cold)
Pilek/ISPA (Common Cold) adalah 

Apa Bedanya?

Oleh: 

dr. Ardhan Prahara Putra
Compensation & Industrial Relation Officer Angkasa Pura Airports

SEHAT

angkasapuramagazine   EDISI OKTOBER-DESEMBER 201752



penyakit infeksi saluran nafas atas yang 
disebabkan oleh virus. Pilek  terjadi 
secara akut dan dapat sembuh dengan 
sendirinya. Bagian tubuh yang terse-
rang meliputi hidung, sinus, tenggoro-
kan, dan juga kerongkongan. 

Virus dapat disebarkan melalui kontak 
tangan yang tercemar sekret dari 
orang yang sakit pilek, baik secara 
langsung maupun tak langsung. Virus 
juga dapat disebarkan secara langsung 
melalui udara dari bersin maupun 
batuk oleh penderita. Lama waktu dari 
mulai tertular hingga menjadi gejala 
(masa inkubasi) sangat bervariasi. Pada 
infeksi rhinovirus masa inkubasi bisa di 
bawah dua hari. 

Secara umum, gejala yang mengenai 
membran mukosa puncaknya akan 
muncul rata-rata pada satu hingga tiga 
hari dan akan membaik setelah tujuh 
hingga 10 hari, meski pada beberapa 
kasus gejala dapat menetap hingga 
tiga minggu. Gejala yang biasanya 
muncul adalah demam, sakit teng-
gorokan, bersin, hidung tersumbat, 
hidung meler, batuk, dan terasa lemas 
atau kurang enak badan. Tingkat ke-
parahan dan gejala yang muncul akan 
sangat bervariasi pada masing-masing 
individu 
dan 

tergantung dari jenis virus penyebab 
sakitnya. 

Sebagai contoh demam akan lebih 
sering muncul pada anak-anak, sedang-
kan pada orang dewasa demam jarang 
muncul atau bisa saja muncul tapi 
dengan suhu badan yang tidak terlalu 
tinggi. Angka kesakitan juga akan men-
urun seiring dengan bertambahnya 
usia. Anak-anak bisa terinfeksi hingga 
enam kali dalam setahun, sedangkan 
pada dewasa muda hanya akan ter-
serang dua hingga tiga kali dalam se-
tahun. Pada usia lebih tua hanya akan 
terserang sekali dalam setahun. Stres 
dan kurang tidur merupakan faktor 
risiko yang dapat dapat meningkatkan 
angka kesakitan pada dewasa dan me-
nitipkan anak-
anak di daycare 
akan mening-
katkan angka 
kesakitan pada 
anak-anak 
usia sebelum 
sekolah. 

Kondisi akut 
seperti ISPA 
mempunyai 
potensi yang 
substansial 

menurun-
kan produktivitas kerja. Hal 

ini disebabkan karena 
tingginya angka kesa-

kitan di kelompok 
umur pekerja. 

Menurut peneliti-
an Bramley, dkk, 
setiap kali seo-
rang pegawai 
terserang ISPA 
akan meng-
habiskan rata-
rata 8,7 jam 

kerja. Dampak 
ekonomi yang 

ditimbulkan ISPA 
karena hilangnya 

produktivitas kerja 
mendekati 25 miliar 

dolar AS.

Apa Saja Gejalanya?
Pada orang dewasa yang terinfeksi 
influenza sebenarnya bisa resolusi 
selama lima hingga tujuh hari dengan 
gejala yang dominan adalah demam 
tinggi, lemah, nyeri otot, sakit teng-
gorokan, hidung meler, bahkan bisa 
berbahaya pada gejala infeksi paru-
paru seperti sesak. Hal ini disebabkan 
karena virus influenza tidak hanya 
menginfeksi saluran nafas atas, me-
lainkan juga menginfeksi saluran nafas 
bawah hingga ke paru-paru.

Pada ISPA biasanya gejalanya hampir 
sama seperti pada influenza namun 
lebih ringan dan tidak akan menyebab-
kan infeksi paru-paru. Berikut perban-
dingan antara pilek dengan influenza: 

Penjelasan di atas semoga bisa mem-
berikan gambaran apakah kita sedang 
terserang ISPA atau influenza. Jadi 
ternyata banyak yang salah kaprah di 
masyarakat kita dengan penggunaan 
kata flu pada penyakit infeksi saluran 
pernafasan atas (ISPA).  [][]   
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Karakteristik Pilek Influenza
Agen Penyebab Terutama Rhinovirus,  Coronavirus Influenza Tipe A, B, C

Tempat infeksi Saluran pernafasan atas Seluruh saluran pernafasan 

Gejala Berkembang dalam 1-2 hari Berkembang dalam beberapa jam

Demam Terkadang, demam tidak terlalu tinggi Lebih sering, dan demam lebih tinggi

Sakit kepala Sering terjadi Selalu, dan lebih parah

Badan sakit-sakit/ nyeri otot Nyeri otot ringan Selalu, dan lebih parah

Batuk dan hidung mampet Terasa ringan hingga sedang Terkadang

Sakit tenggorokan Lebih sering Terkadang

Hidung berair/meler Sangat sering Lebih parah

Terasa lemah dan lelah Ringan Lebih parah

HAAA-
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IIH!!
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Airports Council International (ACI) menyerahkan 
penghargaan prestisius tingkat dunia - Airport 
Service Quality (ASQ) Awards 2016 - untuk dua 

bandara Angkasa Pura Airports, yaitu Bandara I Gusti 
Ngurah Rai Bali dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. 
Penganugerahan penghargaan ini dilakukan oleh Director 
General ACI Angela Gittens kepada Direktur Utama Angkasa 
Pura Airports Danang S. Baskoro pada kegiatan “27th Airport 
Council International Africa/World: Annual General Assembly 
Conference & Exhibition” di Port Louis, Mauritius, Rabu 
(18/10/2017).  

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali berhasil meraih gelar “The 
3rd World Best Airport 2016” untuk kategori bandara dengan 
15-25 juta penumpang per tahun, sedangkan Bandara Sultan 
Hasanuddin Makassar menjadi “The Most Improved Airport 
in Asia-Pacific 2016” dalam ajang ASQ Awards 2016. 

ASQ merupakan satu-satunya program benchmarking 
global yang mengukur tingkat kepuasan penumpang 
di bandara yang dilakukan oleh ACI, sebuah organisasi 
kebandarudaraan terkemuka di dunia yang berbasis di 
Montreal, Kanada. ASQ Award 2016 ini merupakan hasil 
survei yang dilakukan ACI terhadap 600 ribu penumpang di 
bandara dalam 41 bahasa di 84 negara sepanjang tahun 2016 

lalu. Survei ini mengukur pandangan penumpang terhadap 
34 indikator kinerja utama, antara lain akses bandara, 
check-in, security screening, toilet, serta toko dan restoran di 
bandara. Survei ini dilakukan sama persis di setiap bandara, 
sehingga memungkinkan setiap bandara membandingkan 
dirinya dengan bandara lain di seluruh dunia dan bagaimana 
best practice para operator bandara kelas dunia.

“Pengakuan ini merupakan bukti nyata atas kerja keras yang 
terus kami lakukan. Kami fokus untuk selalu meningkatkan 
pelayanan kepada para penguna jasa bandara dan 
menciptakan budaya pelayanan secara terus menerus 
sebagai keunggulan kompetitif perusahaan,” ujar Danang S. 
Baskoro. 

“Bandara memainkan peran penting dalam perekonomian 
dan kehidupan sosial masyarakat di tingkat negara, regional, 
dan dunia pada umumnya. Kita harus menyusun strategi 
untuk pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat,” ucap 
Angela Gittens. “Bandara-bandara ini telah mendedikasikan 
diri untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar 
biasa. ACI dengan bangga mengakui pencapaian ini dan 
kami berharap dapat mencari cara yang lebih efektif, efisien, 
dan menguntungkan dalam melayani perjalanan udara 
masyarakat,” imbuhnya.   [][]    

ACI Serahkan Piala Pemenang 
ASQ Awards 2016 di Mauritius

AIRPORT SERVICE QUALITY (ASQ) AWARDS 2016

AWARDS
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Angkasa Pura Airports berhasil meraih predikat “Good 
Performance” pada ajang “BUMN Performance 
Excellence Award (BPEA) 2017” berbasis Kriteria 

Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)  yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui 
Forum Ekselen BUMN (FEB). Piagam penghargaan BPEA 
2017 diterima langsung Direktur Pemasaran dan Pelayanan 
Angkasa Pura Aiports Moch. Asrori di Kantor Pusat BNI, 
Jakarta, Senin (6/11/2017).

“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kinerja unggul, 
perbaikan di internal serta komitmen Angkasa Pura Airports 
yang terus menjaga dan menyelenggarakan tata kelola 
perusahaan yang baik. Melalui penerapan dan pengukuran 
KPKU, kami berkomitmen akan terus meningkatkan kinerja 
serta daya saing perusahaan di masa mendatang,” ujar 
Asrori.

BPEA 2017 merupakan yang pertama dan memberikan 
penghargaan kepada 51 BUMN yang telah dinilai memiliki 
Excellence Level Band minimal Good Performance. Ada 33 
BUMN mendapat penghargaan dengan predikat “Good 
Performance”, 14 BUMN predikat “Emerging Industry Leader”, 

dan 4 BUMN dengan predikat “Industry Leader”. 51 BUMN itu 
terpilih dari 96 BUMN yang telah mengikuti asesmen oleh 
Tim Asesor KPKU dan yang telah mengikuti seluruh proses 
pendampingan  asesmen oleh Forum Ekselen BUMN.

Proses asesmen KPKU pada BUMN dilaksanakan sesuai 
dengan kebijakan Kementerian BUMN, dalam hal ini 
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis. Asesmen KPKU pada 
BUMN telah dilakukan sejak  tahun 2012.  Asesmen ini 
pada awalnya hanya diikuti oleh 25 BUMN, namun pada 
asesmen KPKU terakhir telah diikuti oleh 96 BUMN dari 118 
BUMN. Angkasa Pura Airports sendiri telah mengikuti proses 
asesmen KPKU sejak tahun 2013.

Penilaian KPKU fokus kepada lima kriteria, yaitu keuangan 
dan pasar, fokus pelanggan, efektivitas produk dan proses, 
fokus tenaga kerja, kepemimpinan, tata kelola dan tanggung 
jawab kemasyarakatan. Berdasarkan hasil asesmen KPKU 
BUMN 2016 terhadap penilaian mengenai most strength, 
OFI (Opportunity for Improvement), dan tingkat ekselensi, 
Angkasa Pura Airports meraih predikat “Good Performance” 
dengan skor 537,25 atau meningkat 3,3% jika dibandingkan 
dengan tahun 2015 dengan raihan skor 520.   [][]    

Angkasa Pura Airports Raih Predikat 
“Good Performance”

BUMN PERFORMANCE EXCELLENCE AWARD (BPEA) 2017

AWARDS
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Akhir-akhir ini kita sering 
mendengar tentang fenomena 
disruptif. Suatu fenomena global 

yang secara masif dan massal mampu 
memukul dan menghancurkan sistem-
sistem konvensional. Meluluhlantakkan 
perusahaan-perusahaan besar yang 
telah lama berdiri dan menciptakan 
jeritan kecemasan para pelaku bisnis 
konvensional, namun di sisi lain 
menimbulkan celah dan peluang baru 
bagi para inovator yang mampu melihat 
ancaman menjadi suatu peluang.  

Pukulan telak disruptif mulai dirasakan 
pengusaha taksi, angkutan umum, dan 
rental mobil yang kalah bersaing bukan 
oleh industri sejenis, namun kalah oleh 
teknologi. Sebut saja GoJek, Grab, dan 
Uber, kumpulan perusahaan aplikasi 
online yang merebut pangsa pasar peng-
guna jasa angkutan umum.  Kemunculan 
Bukalapak, Tokopedia dan Lazada juga 
mampu menohok dan membuat peda-
gang di Pasar Glodok dan Pasar Blok M 
menutup gerainya. Bagai efek bola salju 
beberapa pelaku industri retail seperti 
Matahari, GAP, Lotus, dan  Debenhams 
pun ikut menutup gerainya. Kita juga 
membaca beberapa bank mulai menutup 
kantor cabangnya dan mulai mengurangi 
pegawainya, apakah kalah bersaing den-
gan bank besar? Jawabannya bukan, lagi-
lagi karena kalah bersaing oleh teknologi, 
ya fintech (financial technology).

Bagai pedang bermata dua, munculnya 
disruptif teknologi justru menimbulkan 
celah dan peluang baru. Siapa yang bisa 
menyangka, bahwa pekerjaan tukang 
ojek diperebutkan oleh lulusan sarjana? 

Para manajer yang menjadi part time su-
pir Uber? Atau rata-rata anak SMK sudah 
menjadi developer apps? Dan bahkan 
ketika saya kuliah dulu pun tidak pernah 
terbayangkan ada profesi Youtuber.

Sejak pertama kali dicetuskan oleh Clay-
ton dan Bower (1995), disruptif teknologi 
didefinisikan sebagai suatu penggunaan 
inovasi atau teknologi yang membantu 
menciptakan pasar baru, mengganggu 
atau merusak pasar yang sudah ada, dan 
pada akhirnya menggantikan teknologi 
terdahulu1. Inovasi disruptif mengem-
bangkan suatu produk atau layanan yang 
tidak diduga pasar. Keberadaan disruptif 
teknologi tidak bisa dibendung atau di-
hindari. Dan sialnya, kadangkala disruptif 
teknologi itu tidak bisa diprediksi.
  
Disrupsi Bandara
Bila melihat fenomena serbuan disruptif 
teknologi di atas, timbul pertanyaan 
apakah industri kebandarudaraan akan 
mengalami hal serupa? Ataukah disruptif 
itu hanyalah fenomena sesaat, dan 
everything will back to normal? Mari kita 
googling dan bahas sejenak.

Menurut penelitian pada tahun 2004, 
kemunculan video conference (vicon) 
diprediksi akan mempengaruhi bisnis 
transportasi udara2. Bila pada periode itu, 
teknologi vicon masih sedikit dan kuali-
tasnya masih belum bagus, maka lihatlah 
sekarang. Aplikasi vicon dapat diunduh 
secara gratis dengan resolusi video yg 
cukup tinggi seperti Skype, Line, Webex, 
Whatsapp, dan Google Hangout. Dengan 
demikian, untuk melihat kondisi keluarga 
di kampung atau melakukan rapat bisnis 
tidaklah perlu sering-sering naik pesawat 
udara, cukup melalui sentuhan jari di 
gadget kita dan semuanya akan terlihat 
real time face to face. Lalu bagaimana 
jika kita ingin berjalan jalan melihat atau 
merasakan suatu destinasi populer di 
suatu negara? Voila! Gunakan saja virtual 
reality (VR) dan augmented reality (AR), 
hanya dengan bermodalkan kacamata VR 
seharga 100  dolar AS dan mengunduh 

aplikasi di GooglePlay, maka kita akan 
merasakan sensasi seolah-olah berada 
di destinasi tersebut. Walaupun belum 
banyak aplikasi untuk VR dan AR pada 
beberapa destinasi, namun diperkirakan 
akan banyak apps developer yang siap 
mengembangkan layanan ini.

Bila Elon Musk sedang membangun 
hyperloop, suatu transportasi darat 
berbentuk kapsul yang mampu bergerak 
dengan kecepatan suara dan mampu 
membawa penumpangnya dari Jakarta 
ke Yogyakarta hanya dalam waktu 25 
menit3, maka pada tahun 2016 lalu pe-
rusahaan ritel online terbesar di Amerika, 
Amazone, sudah mematenkan teknologi 
flying warehouse, yaitu sistem penganta-
ran barang dengan menggunakan 
drone4. Disusul oleh perusahaan aplikasi 
asal inggris, Uber, dalam rilis whitepaper-
nya yang tengah merancang ultra short 
haul commercial space, yaitu layanan 
transportasi udara pada daerah perko-
taan yang padat5.

Apabila hal itu benar terjadi, maka 
kemunculan Vertical Take-off and Land-
ing (VTOL) akan menjadi suatu demand 
dalam industri kebandarudaraan. Fungsi 
bandara akan bergeser menjadi vertiports 
(airport untuk melayani pesawat yang 
bisa mendarat dan lepas landas secara 
vertikal)6 sehingga pesawat tidak lagi 
mendarat di runway, namun cukup di 
rooftop (atap bangunan). Oleh karenanya, 
bandara pun dapat dibangun di kawasan 
perkotaan yang padat. Bila teknologi itu 
bisa diterapkan dan sudah diproduksi 
massal, saya yakin Kota Meikarta yang 
berada di Cikarang pun akan mampu 
membangun vertiports tersendiri.

Inovasi dan Manajemen Perubahan
Suatu disruptif teknologi, biasanya 
diawali dengan kemunculan sinyal-sinyal 
kecil atau weak signal. Bila disruptif di-
ibaratkan hujan badai, maka weak signal-
nya adalah hembusan angin dingin. 
Weak signal pada dasarnya adalah tanda 
perubahan yang belum terlalu diperha-

Menjawab Tantangan Disruptif 
Industri Kebandarudaraan

Doni Asriyadi
Organization Development 
& Change Management 
Department Head 
Angkasa Pura Airports
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tikan dan biasanya mayoritas orang akan 
menganggapnya tidak relevan atau gagal 
untuk menyadarinya. Menurut pence-
tusnya, Ansoff dan McDonnell (1990)7 

sinyal lemah adalah indikasi awal yang 
tidak tepat tentang kejadian implikasi 
yang akan terjadi. Sering kali sinyal lemah 
hanyalah menjadi sinyal palsu, namun 
pada saat ini terkadang sinyal lemah beru-
bah menjadi sinyal kuat dan bermutasi 
menjadi monster disruptif yang mampu 
menggulung proses konvensional.

Sebagai contoh, lihatlah kebangkrutan 
Kodak yang gagal membaca weak signal 
atas kemunculan digital camera. Lihat juga 
Nokia yang gagap menyadari weak signal 
atas munculnya open source Android. Di 
Indonesia, supir taksi Bluebird dan Express 
melakukan demo berjilid-jilid untuk me-
nolak transportasi online, karena mereka 
gagap membaca weak signal GoJek dan 
kawan kawan.

Lalu pertanyaannya kemudian, apakah 
weak signal sudah terjadi pada industri 
transportasi udara? Mungkinkah weak sig-
nal tersebut bermutasi menjadi monster 
disruptif pada industri kebandarudaraan? 
Dan bagaimana dengan Angkasa Pura 
Airports, apakah bisnis model kita akan 
berubah dalam 10-20 tahun yang akan 
datang atau malah tergerus dengan dis-
ruptif teknologi?

Untuk menjawab tantangan disruptif, 
maka kunci yang sering ditawarkan oleh 
pakar manajemen adalah melakukan 
inovasi dan manajemen perubahan. 
Angkasa Pura Airports pun turut bersiap 
menjawab perubahan dengan melakukan 
inovasi. Salah satu tema inovasi yg sedang 
digaungkan oleh Angkasa Pura Airports 
adalah transformasi digital menuju smart 
airport. Beberapa inovasi yang su-
dah dan sedang 
dilakukan antara 
lain e-Parking, PSC 
on Ticket System 

(POTS), Point of Sales (POS), Airport Opera-
tion Control System (AOCS), airport mobile 
apps, dan sebagainya.

Pada fungsi supporting di internal perusa-
haan juga sedang dilakukan transformasi 
digital menuju efisiensi dan integrasi. 
Bila pada tahun 2013, perusahaan sukses 
mengimplementasikan SAP, maka tahun 
ini perusahaan akan menggunakan ap-
likasi yang akan menggantikan cara kerja 
konvensional. Sebut saja aplikasi Tata 
Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang akan 
menggantikan proses disposisi manual 
dan mampu mengurangi penggunaan 
kertas, Human Capital Information System 
(HCIS) yang memungkinkan karyawan 
melakukan self service pada layanan hu-
man capital (perjalanan dinas), serta Office 
Collaboration Platform (OCP), dimana 
pada salah satu modulnya menyediakan 
fasilitas video chat secara online. Apabila 
aplikasi ini sukses diimplementasikan, 
maka ada beberapa fungsi yang akan ter-
disruptif, antara lain mengantarkan surat, 
mengarsipkan dan mengadministrasikan 
dokumen, rapat-rapat konvensional, dan 
fungsi-fungsi lainnya yang bisa digantikan 
oleh aplikasi tersebut. Tidak hanya itu, 
dalam menjawab perubahan, budaya ino-
vasi pun coba dibangkitkan melalui ajang 
“Innovation Award” yang telah dilaksana-
kan pada tahun 2016, dan saat ini sedang 
berlangsung untuk tahun 2017.

Inovasi dan perubahan yang dilakukan 
oleh Angkasa Pura Airports saat ini tentu-
nya didasari pada tiga hal, yaitu pening-
katan pendapatan, efisiensi biaya, dan 
peningkatan kualitas pelayanan. 
Bila perusahaan kita saat ini sudah 
melakukan inovasi di berbagai bidang, 
maka tugas selanjutnya adalah bergerak 
menuju perubahan. Sebagai insan Angka-
sa Pura Airports yang sudah paham akan 
budaya SATU, tentunya harus mendukung 
perubahan tersebut.

 
Tidak menutup 

mata, banyak dari 
kita - termasuk saya 
- yang takut dengan 

perubahan; takut 
dimutasi, takut 
tidak nyaman, 

takut capek, 
takut gagal, 
takut tidak 
bisa, dan ke-
takutan lain-
nya. Padahal 

menurut Prof. Rhenald Kasali, perubahan 
itu pasti akan terjadi dan takut pada 
perubahan akan menghambat terjadinya 
perubahan atau memperlambat laju peru-
bahan tersebut8. Oleh karenanya menu-
rut beliau agar perubahan itu berhasil, 
perlu didukung antara lain komitmen top 
management,  strong leadership, peran 
change agent, dan yang terpenting adalah 
perubahan pemikiran (shifting paradigm).

Apakah perubahan yang kita lakukan 
akan membawa perusahaan kita menuju 
lebih baik? Jawabannya adalah tidak 
pasti, karena suatu perubahan belum 
tentu membawa kemajuan. Tapi tanpa 
perubahan tidak akan ada pembaharuan, 
dan kunci keberhasilan adalah dengan 
terus menerus melakukan pembaharuan. 
Maka untuk berubah diperlukan beberapa 
tahapan, yaitu melihat, bergerak, dan dan 
menyelesaikan perubahan. Menuju peru-
bahan ibarat mendaki ketinggian gunung; 
akan terasa berat bila kecepatan yang di-
gunakan adalah kecepatan normal. Perlu 
ada kecepatan tambahan untuk berhasil 
menaiki tanjakan, dan perlu kesungguhan 
niat untuk melakukan perubahan.

Terakhir sebagai penutup, saya meng-
utip penggalan ayat dari sebuah kitab 
suci: “Sesungguhnya Tuhan tidak akan 
mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka 
sendiri”. Jelas tersurat dan tersirat bahwa 
perubahan itu harus dimulai dari diri 
sendiri, bukan dari atasan saya, bukan 
dari rekan saya, namun change is start by 
myself. Ingatlah 3M: mulai dari diri sendiri, 
mulai dari sekarang, dan mulai dari yang 
termudah. Ayo berubah! Mari buat Ang-
kasa Pura Airports lebih baik lagi. Salam 
Perubahan!  [][]  
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Suatu hari saya naik taksi menuju ke bandara. Taksi 
melaju pada jalur yang benar ketika tiba-tiba sebuah 
mobil jeep hitam keluar dari tempat parkir yang tepat 

berada di depan kami. 

Sopir taksi menginjak pedal rem dalam-dalam hingga ban 
mobil berdecit dan berhenti hanya beberapa sentimeter 
dari mobil tersebut. Pengemudi mobil jeep hitam yang 
ngawur tersebut mengeluarkan kepalanya dan memaki-
maki ke arah kami.

Sang sopir taksi hanya tersenyum dan melambai pada 
orang tersebut dan saya sangat heran dan merasa aneh 
dengan sikapnya itu. Saya pun bertanya, “Mengapa Bapak 
tidak marah bahkan tersenyum? Bukankah orang itu 
hampir merusak mobil bapak dan dapat saja mengirim kita 
ke rumah sakit?”

Ia menjelaskan, “Banyak orang seperti truk sampah. Mereka 
berjalan keliling membawa sampah, seperti kemarahan, 
kekecewaan, frustrasi, dan emosi negatif lainnya. Seiring 
dengan semakin penuh bak sampahnya, semakin mereka 
membutuhkan tempat untuk membuangnya dan seringkali 
mereka membuangnya kepada Anda”. 

“Jangan ambil hati, tersenyum saja, lambaikan tangan, lalu 

lanjutkan hidup Anda. Jangan ambil sampah mereka untuk 
kembali membuangnya kepada orang lain yang Anda temui 
di tempat kerja, di rumah, atau dalam perjalanan.”

Saat itulah saya belajar dari supir taksi bijak itu mengenai 
apa yang saya sebut “Hukum Truk Sampah”.

Intinya, orang yang sukses dan bahagia adalah orang yang 
tidak membiarkan “truk sampah” mengambil alih hari-hari 
mereka dengan merusak suasana hati. Hidup itu adalah 
10% mengenai apa yang diperbuat dengannya dan 90% 
tentang bagaimana kita menyikapinya.

Hidup ini jangan diisi dengan penyesalan, maka cintailah 
orang yang memperlakukan Anda dengan baik, berdoalah 
bagi yang memperlakukan Anda tidak baik.

Hidup bukan tentang bagaimana menunggu badai berlalu, 
tapi tentang bagaimana belajar menari dalam hujan.

Jangan pernah menghakimi orang lain. Tetap berusaha 
menjadi pribadi yang bijak dan mencoba belajar mengerti 
orang lain. 

Dahsyatnya berbaik sangka. Salam santun.  [][]  

Truk Sampah
I Wayan Sutawijaya
Head of Legal & Compliance Angkasa Pura Airports

INTERMEZO

REFLEKSI

Angkasa Pura Airports saat ini sedang meng-
embangkan Bandara Internasional Ahmad Yani 
Semarang. Dengan investasi Rp 2,075 triliun, 

bandara ini akan memiliki fasilitas serba modern dengan 
terminal seluas hampir 10 kali lipat dari yang ada saat ini, 
yangmampu menampung hingga 6 juta penumpang per 
tahun. Bandara ini juga nantinya akan menjadi “floating 
airport” pertama di Indonesia. Mengapa disebut “floating 
airport”?

KUIS

1. Kirimkan jawaban Anda melalui email: majalah@ap1.co.id, dengan subject: “KUIS INTERMEZO APMAGZ OKTOBER-DESEMBER 
2017”.

2. Jangan lupa untuk mencantumkan nama, alamat lengkap, serta nomor kontak yang dapat dihubungi.
3. Jawaban diterima selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2018.
4. 10 (sepuluh) jawaban terbaik berhak mendapatkan souvenir menarik dari Angkasa Pura Magazine.

KETENTUAN & HADIAH

PERTANYAAN
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SELAMAT JALAN
PAK DANANG

KELUARGA BESAR PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
MENGUCAPKAN DUKA CITA YANG MENDALAM ATAS BERPULANGNYA

DANANG S. BASKORO
DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

5 OKTOBER 1961 - 18 NOVEMBER 2017
SEMOGA ALLAH SWT MENEMPATKAN ALMARHUM DI TEMPAT TERBAIK 
DAN MEMBERI KEKUATAN KEPADA KELUARGA YANG DITINGGALKAN. 




