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Memupuk Mimpi Tunas Muda Penerus Bangsa
Tujuh belas siswa tingkat SMA asal Provinsi Nusa Tenggara Timur terpilih untuk
mengikuti program “Siswa Mengenal Nusantara” (SMN) di Provinsi Banten. Dalam
program yang baru pertama kalinya diadakan ini, Angkasa Pura Airports ditunjuk
sebagai koordinator wilayah Provinsi NTT, bersinergi dengan PT Danareksa (Persero)
dan PT Pindad (Persero).

SURAT PEMBACA

Thank you for Lombok Airport Hospitality
Dear Sir,
My name is Hanif. I am from Malaysia.
Recently I went to Lombok where the airport was closed due
to volcano eruption of Mount Barujari. Here I am writing
this email as to thank the airport services when me and two
of my friends were stuck in Lombok and had to reroute our
flight from Surabaya to Kuala Lumpur.
As we planned to stay overnight at the airport we met one of your colleagues named I Ketut
Sarjana (Customer Service Section Head LOP - red) which helped us through the night by
giving us a place to stay at the airport’s homestay and gave us food as well. The help given
by him and few of his colleagues were much appreciated by us. Thanks you for all the help
given as it does help us in many ways. Keep it up! Thank you.
Regards,
Muhammad Hanif Azmir
Malaysia

angkasapuramagazine EDISI 01 TAHUN V/2016

49

KILAS PERISTIWA
.............................................

8

KABAR BANDARA
.............................................

30

DESTINASI
.............................................

42

KOLOM
.............................................

45

AWARDS
.............................................

48

TIPS & TRIK
.............................................

50

INDONESIANA
.............................................

52

ETOS
.............................................

54

SALAM REDAKSI
Pembaca yang terhormat,
Ada yang datang, ada pula yang pergi. Edisi Angkasa Pura Magazine
kali ini adalah dimana di Angkasa Pura Airports terjadi angin perubahan
dalam tim manajemen. Andrinof Chaniago, mantan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional didaulat oleh Kementerian BUMN sebagai
pemegang saham Angkasa Pura Airports untuk menjadi Komisaris Utama
perusahaan yang kita cintai ini, menggantikan Suratto Siswodihardjo.
Masuknya Andrinof bersama dengan dua anggota Board of Commissioners
(BOC) lain, yaitu Agus Santoso dan Selby Nugraha. Sedangkan komposisi
Board of Directors (BOD), masuk Wendo Asrul Rose, Moch. Asrori,
Novrihandri, dan Adi Nugroho. Semoga perubahan ini bisa semakin
mendekatkan Angkasa Pura Airports mencapai visi dan misinya, tentunya
dengan dukungan kita bersama, seluruh insan Angkasa Pura Airports.
Untuk menyambut sekaligus melepas BOC dan BOD ini digelar acara pisah-sambut, dimana kami di Corporate Secretary seperti biasa - menjadi “seksi sibuknya”.
Di edisi ini kami ketengahkan sajian utama program “Siswa Mengenal Nusantara”, masih dalam rangkaian program “BUMN
Hadir untuk Negeri”. 17 siswa terpilih asal Provinsi Nusa Tenggara Timur diajak bertukar pengalaman dan melakukan
pembelajaran di Provinsi Banten selama sekitar dua minggu. Semoga sajian kami kali ini dapat memberikan manfaat untuk
Anda, pembaca setia Angkasa Pura Magazine.
Arif Haryanto
Redaktur Pelaksana

Majalah Angkasa Pura bisa diunduh di:

www.angkasapura1.co.id/majalah

Kirimkan masukan, saran, tulisan, atau foto ke:

majalah@ap1.co.id
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15 OKTOBER 2015

Tingkatkan Pelayanan, Angkasa Pura
Airports Lakukan Pembenahan Area Publik

15 OKTOBER 2015

Bandara Sam Ratulangi Manado Gelar PKD
Dirgantara Raharja ke-85

Aji Muhammad Sulaiman
Sepinggan
Balikpapan.
Selanjutnya di Bandara
Lombok Praya, Bandara
Adisutjipto
Yogyakarta,
Bandara Adi Sumarmo
Solo.
“Pada
bulan
Oktober ini masih akan
dilaksanakan
kembali
asesmen untuk Bandara
Juanda Surabaya, Bandara
I Gusti Ngurah Rai Bali, dan
Bandara El Tari Kupang.
Sedangkan Bandara Frans
Kaisiepo Biak tidak akan
dilakukan proses asesmen”
imbuh Farid.

JAKARTA - Angkasa Pura Airports mendukung penuh
upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan bagi
pengguna jasa bandar udara. Salah satunya melalui
pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor
PM.129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) dalam
Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara
tanggal 26 Agustus 2015.
“Angkasa Pura Airports mulai menata kembali gerai mitra
usaha yang ada di bandara-bandara kami. Upaya ini
dilakukan untuk memperluas public area sebagai wujud
untuk meningkatkan pelayanan bagi para pengguna jasa
bandara,” ujar Corporate Secretary Angkasa Pura Airports
Farid Indra Nugraha dalam acara media gathering di
kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (15/10).
Pada tahap awal, Angkasa Pura Airports bersama Direktorat
Bandar Udara Kementerian Perhubungan telah melakukan
asesmen pada sembilan dari 13 bandara Angkasa Pura
Airports. Asesmen ini telah dilaksanakan di Bandara Sam
Ratulangi Manado, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar,
Bandara Pattimura Ambon, Bandara Ahmad Yani Semarang,
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, dan Bandara Sultan
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Hasil
asesmen
menunjukkan tidak ada
area
komersial
pada
bandara-bandara Angkasa
Pura Airports yang melebihi 30% dari total luas terminal
setelah ruang sirkulasi dan utilitas bangunan sebensar
20%, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM.129/2015. “Namun demikian,
kami tetap melakukan relokasi atau pemindahan beberapa
tenant mitra usaha di beberapa bandara untuk lebih
memperluas area publik. Mereka kami pindahkan ke area
yang tidak mengganggu arus lalu lintas penumpang,
namun tetap dapat terjangkau,” tegas Farid.
Pembenahan ini telah dilakukan misalnya di Bandara
Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.
Relokasi tenant komersial di bandara-bandara tersebut
dilakukan September 2015 lalu, mengingat terbatasnya
area terminal di kedua bandara ini. Selain relokasi gerai, di
Bandara Ahmad Yani dilakukan pula pemindahan screening
check point (SCP) dan penambahan kursi di ruang tunggu
keberangkatan. Seluruh upaya ini, menurut Farid, dilakukan
untuk meningkatkan kenyamanan kepada penumpang di
bandara-bandara milik Angkasa Pura Airports, yang pada
semester I tahun 2015 ini mencatat total pendapatan
sebesar Rp2,53 triliun, atau naik sekitar 11% dari total
pendapatan di semester I tahun lalu. [][] [Diani]

Darurat Bandara (Airport Emergency
Plan Document) dan
Dokumen
Program Keamanan Bandar Udara
(Airport Security Programme Document).
Kegiatan ini juga untuk melatih dan
memantapkan kemampuan personel
sesuai dengan bidang tugas masingmasing,” kata President Director
Angkasa Pura Airports Sulistyo Wimbo
Hardjito.

MANADO - Bandara Sam Ratulangi Manado terlihat lebih
sibuk dari biasanya. Pemadam kebakaran dan ambulans lalu
lalang dengan sirene berbunyi kencang. Tampak kobaran
api di ujung landasan. Ternyata, pesawat Angkasa Air Boeing
737-400 nomor penerbangan MDC 085 kode registrasi PKMDC rute Jakarta-Manado tergelincir hingga akhirnya keluar
landasan dan berhenti di sektor 18F pada grid map Bandara
Sam Ratulangi Manado, Kamis (15/10) pagi.
Pesawat yang mengangkut 123 orang tersebut tergelincir dan
sempat menghantam pondasi drainase yang mengakibatkan
ledakan yang berasal dari mesin pesawat sebelah kanan.
Sebanyak 93 orang dilaporkan selamat, 15 orang luka sedang,
12 orang luka berat, serta 3 orang meninggal dunia dalam
kejaidan tersebut.

Selain latihan full scale berupa
aircraft crash, dilakukan pula simulasi
kebakaran gedung (domestic fire)
dan teror bom di bandara (aviation
security exercise), sebagai bagian dari
pelatihan berkonsep one day exercise
ini. “Dalam bisnis kebandarudaraan,
aspek keselamatan dan keamanan
penerbangan merupakan prioritas
utama yang bersifat mandatory dan wajib dijadikan perhatian
ekstra karena menyangkut keselamatan jiwa manusia.
Oleh karena itu, melalui pelatihan ini kami berharap dapat
mengetahui tingkat kesiapan, baik personel maupun alat-alat
pendukungnya,” imbuh Wimbo.
Sepanjang tahun 2015, Angkasa Pura Airportstelah
melaksanakan latihan seperti ini di enam bandara, yaitu
di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan
Balikpapan, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara
Internasional Lombok, Bandara Sultan Hasanudin Makasar,
Bandara El Tari Kupang, dan Bandara Sam Ratulangi Manado.
“Direncanakan di tahun 2016 mendatang akan kembali
digelar latihan PKD ini di enam bandara lain,” kata Wimbo. [][]

Kejadian
tersebut
merupakan
skenario
Latihan
Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) Dirgantara
Raharja ke-85 Angkasa Pura Airports yang dilangsungkan
di Bandara Sam Ratulangi Manado. Latihan ini melibatkan
sekitar 400 personel, yang terdiri dari Airport Emergency
Committee dan Airport Security Committee dari Angkasa
Pura Airports, Perum LPPNPI, TNI/Polri, Basarnas, pemadam
kebakaran, serta rumah sakit di sekitar Manado.
“Kegiatan ini merupakan latihan terpadu yang dilakukan
secara berkala dan berkesinambungan untuk menguji
fungsi koordinasi, komunikasi, dan komando antar unit dan
instansi sesuai dengan Dokumen Penanggulangan Keadaan
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22 OKTOBER 2015

Uji Emisi Kendaraan di Kantor Pusat
Angkasa Pura Airports

29 OKTOBER 2015

Penandatanganan Maklumat Pelayanan
13 oleh Para GM Angkasa Pura Airports

tidak boleh lebih dari 3,0%.
Untuk kendaraan di atas
tahun 2007 HC tidak boleh
di atas 200 ppm dan CO
tidak boleh lebih dari 1,5%.
Sementara untuk kategori
kendaraan berbahan bakar
solar, kendaraan di bawah
tahun 2010 opasitas %
tidak boleh lebih dari
50
sedangkan
untuk
kendaraan di atas tahun
2010 opasitas % tidak
boleh lebih dari 40.

JAKARTA - Angkasa Pura Airports menggelar uji emisi
gratis untuk kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi,
bertempat di pelataran parkir Gedung Grha Angkasa Pura
I, Kemayoran, Jakarta (22/10). Kegiatan ini dilaksanakan
oleh unit Safety, Health, and Environment Group.
Melalui acara yang berlangsung
selama dua hari ini, ditargetkan
100 kendaraan bermotor ikut serta
dalam uji emisi kendaraan ini. Uji
emisi yang bekerja sama dengan
PT Sawo Indonesia ini dilaksanakan
sebagai wujud kepatuhan Angkasa
Pura Airports terhadap Dokumen
Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
dan Surat Kepala Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)
Provinsi DKI Jakarta.
Adapun kategori ambang batas emisi
kendaraan bahan bakar bensin, yaitu
kendaraan di bawah tahun 2007
hydrocarbon (HC) tidak boleh di atas
700 ppm dan carbon monoksida (CO)
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Untuk
meningkatkan
kualitas udara dan usia
kendaraan diharapkan kepada pemilik kendaraan
pribadi maupun dinas agar
melakukan
penyetelan
(tune-up)
kendaraan
secara teratur. Pemilik kendaraan diharapkan untuk
menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan,
menghindari penggunaan mesin dengan putaran tinggi
serta memeriksakan emisi kendaraan bermotor di
bengkel. [][] [Diani]

merawat dan mengoperasikan fasilitas
bandara.

JAKARTA - Seluruh GM Bandara Angkasa Pura Airports melakukan
penandatanganan maklumat pelayanan di Kantor Kementerian
Perhubungan, Jakarta, Kamis (29/10), disaksikan oleh Menteri
Perhubungan RI Ignasius Jonan.
“Penandatanganan maklumat pelayanan ini merupakan
komitmen Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) untuk
meningkatkan pelayanan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) dalam
Pemberian Layanan kepada Pengguna Jasa Bandar Udara.
Sanksi terberat dari ketentuan ini adalah BUBU dilarang untuk
melakukan penyesuaian tarif selama lima tahun,” tegas Jonan.
Jonan menginginkan bandara di Indonesia bersih, terang, dan
tertib. “Selama ini dilupakan fokusnya oleh BUBU. Saya tidak
minta apapun, yang penting bersih, terang, dan tertib menjadi
kultur kita,” ujarnya.
Penandatanganan maklumat pelayanan ini untuk menjamin
kepastian pelaksanaan kewajiban BUBU yang telah diatur dalam
Pasal 17 ayat 1 (f ) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56
Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.
Dalam peraturan tersebut, BUBU wajib memberikan pelayanan
kepada pengguna jasa bandara sesuai dengan standar pelayanan
yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, antara lain memiliki
sertifikat bandara atau register bandara, menyediakan fasilitas
bandara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas
bandara, menyediakan personel yang mempunyai kompetensi
untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas bandara, serta
mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang

Selain itu, menyediakan dan memperbaharui
setiap prosedur pengoperasioan dan
perawatan fasilitas bandara, memberikan
pelayanan kepada pengguna jasa bandara
sesuai dengan standar pelayanan yang
ditetapkan oleh menteri, menyediakan
fasilitas kelancaran lalu lintas personel
pesawat udara dan petugas operasional,
menjaga dan meningkatkan keselamatan,
keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di
bandara. Juga menjaga dan meningkatkan
keamanan dan ketertiban di bandara,
memelihara
kelestarian
lingkungan,
mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan, melakukan pengawasan dan
pengendalian secara internal atas kelaikan
fasilitas bandara, pelaksanaan prosedur
perawatan dan pengoperasioan fasilitas
bandara, serta kompetensi personel bandara.
BUBU juga harus menyerahkan laporan kinerja keuangan yang
telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurangkurangnya memuat neraca, laporan rubi-laba, arus kas, dan
rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun
berikutnya kepada Dirjen Perhubungan Udara, mempertahankan
kinerja keuangan sekurang-kurangnya pada kondisi keuangan
pada saat pertama kali izin diberikan oleh Dirjen, melaporkan
apabila terjadi perubahan penanggunghawab atau pemilik BUBU,
domisili BUBU, dan kerjasama dengan badan hukum lain dalam
pelayanan jasa kebandarudaraan kepada Dirjen untuk BUBU,
dan memberi laporan secara berkala kepada Dirjen dan Otoritas
Bandar Udara.
Dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar
udara, BUBU wajib menyediakan fasilitas untuk pelayanan
operasional paling sedikit 70% dan pelayanan komersial paling
banyak 30% dari total luas terminal penumpang dikurangi ruang
sirkulasi serta utilitas bangunan sebesar 20%, dimana fasilitas
pelayanan komersial tersebut peletakannya tidak mengganggu
alur penumpang dan barang dalam proses keberangkatan dan
kedatangan di bandara.
Pemberian pelayanan kepada pengguna jasa bandara harus sesuai
dengan standar pelayanan yang telah diatur dalam Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP.284/X/1999
tentang Standar Kinerja Operasional bandar Udara yang terkait
dengan Tingkat Pelayanan (Level of Service) Bandar Udara sebagai
Dasar Kebijakan Pentarifan Jasa Kebandarudaraan. [][] [Diani]
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9 NOVEMBER 2015

Andrinof Chaniago Ditunjuk sebagai
Komisaris Utama Angkasa Pura Airports

30 OKTOBER 2015

Angkasa Pura Airports Berikan Insentif
untuk Dukung Perusahaan Penerbangan
hutang PJP4U (Pelayanan Jasa
Pendaratan,
Penempatan,
dan Penyimpanan Pesawat
Udara).
Apabila
masih
memiliki tunggakan hutang
maka
pemberian
insentif
dikompensasikan
dengan
tunggakan
hutang
PJP4U
tersebut.

Presiden Joko Widodo
untuk
meningkatkan
kualitas Angkasa Pura
Airports. Andrinof dinilai
mempunyai kemampuan
di
pelayanan
publik.
“Diminta membantu di
bidang yang saya bisa,” kata
Andrinof yang posisinya
digantikan oleh mantan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Sofyan Djalil.

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
menunjuk mantan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago sebagai
Komisaris Utama Angkasa Pura Airports. Andrinof
menggantikan Suratto Siswodihardjo
yang habis masa jabatannya.
Selain Andrinof, diangkat pula anggota
dewan komisaris Angkasa Pura Airports
lainnya, yaitu Agus Santoso yang
menggantikan Hermanto Dwiatmoko
serta Selby Nugraha menggantikan
Hakamuddin Djamal. Agus Santoso saat
ini menjabat sebagai Direktur Bandar
Udara Kementerian Perhubungan RI,
sedangkan Selby Nugraha merupakan
mantan Direktur PT Execujet Indonesia.
Andrinof, Agus, dan Selby melengkapi
susunan dewan komisaris Angkasa
Pura Airports sebelumnya yang telah
diisi oleh Dwi Ary Purnomo, Boy Syahril
Qamar, dan Anandy Wati.
Andrinof
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mengatakan,

dia

diminta
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Andrinof
mengaku
tertantang dengan posisi
barunya.
Alasannya,
pembangunan bandara di
kawasan timur Indonesia
merupakan bagian dari
Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional. Karena itu, dia
akan segera mempelajari segala hal tentang Angkasa Pura
Airports. “Saya merasa cocok dan tertantang di situ. Kalau
dipaksakan jangan, tapi harus sejalan misi yang sedang
dikerjakan,” ujarnya. [][] [Arif]

JAKARTA - Angkasa Pura Airports selaku pengelola bandar
udara di kawasan tengah dan timur Indonesia memutuskan
untuk memberikan insentif kepada perusahaan
penerbangan. Pemberian insentif ini diberikan sebagai
bentuk dukungan kepada perusahaan penerbangan
yang telah berhasil mengupayakan pertumbuhan trafik
penumpang sepanjang Triwulan I-2015.
“Berdasarkan Surat Edaran Nomor ED.51/KB.09/2015
tentang Pemberian Insentif Pertumbuhan Penumpang
Periode Triwulan I Tahun 2015, insentif kali ini diberikan
kepada perusahaan penerbangan yang beroperasi di enam
bandara milik Angkasa Pura Airports, yaitu Bandara I Gusti
Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan
Hasanudin Makassar, Bandara Sultan Aji Muhammad
Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Bandara Lombok Praya,
dan Bandara Sam Ratulangi Manado,” ujar Corporate
Secretary Angkasa Pura Airports Farid Indra Nugraha di
Jakarta (30/10).
Menurut Farid, insentif diberikan Angkasa Pura Airports
untuk penerbangan dalam negeri maupun luar negeri,
dengan memperhitungkan pertumbuhan penumpang
triwulan I-2014 dibandingkan dengan triwulan I-2015
(year to year growth). Adapun pola pemberian insentif
dimaksud yaitu pemberian insentif dibayarkan langsung
kepada perusahaan penerbangan yang tidak memiliki

Jika
pihak perusahaan
penerbangan tersebut memiliki
tunggakan
hutang
selain
hutang PJP4U yang telah
dikompensasikan, pemberian
insentif dapat dikompensasikan
dengan tunggakan hutang
lainnya. Kemudian jika masih
ada kelebihan atau sisa insentif yang dibayarkan setelah
dikurangi kompensasi terhadap hutang PJP4U dan hutang
lainnya, akan dikompensasikan pada tagihan PJP4U masa
jasa berikutnya. “Total besaran insentif yang diberikan
adalah Rp4,68 miliar. Pemberian insentif ini akan dilakukan
oleh Angkasa Pura Airports selambat-lambatnya 30
November 2015,” tegas Farid.
Adapun rincian besaran insentif yang diberikan yaitu
Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebesar Rp133,7 juta untuk
4 perusahaan penerbangan rute domestik dan Rp839,8
juta untuk 18 perusahaan penerbangan rute internasional;
Bandara Juanda Surabaya sebesar Rp1,7 miliar untuk 6
perusahaan penerbangan rute domestik dan Rp275,5 juta
untuk 9 perusahaan penerbangan rute internasional; serta
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebesar Rp461,1 juta
untuk 6 perusahaan penerbangan rute domestik dan Rp3
juta untuk 1 perusahaan penerbangan rute nternasional.
Selain itu, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman
Sepinggan Balikpapan sebesar Rp843,9 juta untuk 10
perusahaan penerbangan rute domestik dan Rp537 ribu
untuk 2 perusahaan penerbangan rute intern sional;
Bandara Internasional Lombok sebesar Rp173,9 juta untuk
3 perusahaan penerbangan rute domestik dan Rp43,8
juta untuk 1 perusahaan penerbangan rute internasional;
serta Bandara Sam Ratulangi Manado sebesar Rp160,9 juta
untuk 1 perusahaan penerbangan rute domestik. [][] [Arif]
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9 NOVEMBER 2015

Kementerian BUMN Angkat Empat
Direksi Baru Angkasa Pura Airports

12 NOVEMBER 2015

Workshop Pariwisata Sambut 500 Ribu
Wisman ke Solo Raya Tahun 2025

Airports ini berasal dari
internal perusahaan. Wendo
Asrul Rose sebelumnya
adalah GM Bandara Sultan
Aji Muhammad Sulaiman
Sepinggan
Balikpapan,
Moch.
Asrori
tercatat
sebagai Aviation Marketing
Group Head, Novrihandri
sebelumnya
menjabat
sebagai Direktur Keuangan,
SDM, dan Umum PT
Angkasa
Pura
Suport
(anak perusahaan Angkasa
Pura Airports), sedangkan
Adi Nugroho merupakan
Project Portofolio Analyst.

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
selaku pemegang saham Angkasa Pura Airports melakukan
perubahan susunan direksi di perusahaan pengelola bandar
udara di kawasan tengah dan timur Indonesia tersebut.
Perubahan ini diumumkan di Kantor Kementerian BUMN,
Jakarta, Senin (9/11) pagi.
Perubahan susunan direksi Angkasa
Pura Airports ini berdasarkan
pada Keputusan Menteri BUMN
Nomor:
SK-222/MBU/11/2015
tanggal 9 November 2015 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota-anggota Direksi Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Angkasa
Pura I. Dalam SK tersebut, Menteri
BUMN mengangkat empat orang
direksi baru, yaitu Wendo Asrul Rose,
Moch. Asrori, Novrihandri, dan Adi
Nugroho. Mereka menggantikan
Robert Daniel Waloni, Gunawan Agus
Subrata, Yushan Sayuti, dan Saptandri
Widiyanto.
Keempat direksi baru Angkasa Pura
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Dengan demikian, susunan
Dewan Direksi Angkasa
Pura Airports yang baru
adalah Sulistyo Wimbo
Hardjito (President Director), Polana B Pramesti (Technical
Director), Wendo Asrul Rose (Operation Director), Moch.
Asrori (Marketing and Business Development Director),
Novrihandri (Finance & IT Director), dan Adi Nugroho
(Human Capital & General Affair Director). [][] [Arif]

infrastruktur lainnya, diharapkan
visi mendatangkan 500 ribu turis
mancanegara ke Solo Raya pada
tahun 2025 dapat tercapai,” urai
Polana.
Saat ini jumlah kunjungan
wisatawan mancanegara (wisman)
ke Solo Raya terbilang masih
minim. Tahun 2013 tercatat baru
sebanyak 17 ribu wisman yang
mengunjungi Kota Solo. Jumlah
ini turun menjadi 13 ribu wisman
di tahun 2014. “Dibutuhkan
kinerja dan kordinasi yang erat
antara pemda dan unsur-unsur
pariwisata lainnya guna menarik
minat para wisatawan untuk
datang ke Solo,” imbuh Polana.
JAKARTA - Angkasa Pura Airports menyelenggarakan
kegiatan focus group discussion (FGD) dan workshop
pariwisata “Collaborative Destination Development; 500
Thousand Foreign Tourist Arrive to Solo Raya in 2025”. Acara
ini digelar di Lor In Hotel, Solo, Kamis (12/11).
Acara ini yang dikemas dalam bentuk diskusi panel ini dibuka
oleh Plt. President Director Angkasa Pura Airports Polana B
Pramesti dan dihadiri oleh Bupati Karanganyar Yuliatmono.
Diskusi panel menghadirkan panelis Marketing Manager
Indonesia AirAsia Yohanes Heraldo, Business Strategy and
Development Garuda Indonesia Dwi Hendratno, Kepala
Dinas Pariwisata Surakarta Eny Tyasni Susana, Koordinator
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Solo Raya
Abdullah Suwarno, Ketua DPS Association of the Indonesian
Tours and Travel Agencies (ASITA) Solo Raya Saryono, serta
Plt. Aviation Marketing Group Head Angkasa Pura Airports
Ahmad Syaugi Syahab.
“Acara ini bertujuan adalah untuk merangsang percepatan
infrastruktur, meningkatkan investasi baru di bidang travel
and tourism, serta menyosialisasikan budaya masyarakat
tourism friendly di wilayah Solo Raya. Semoga diskusi ini dapat
menjadi momentum kolaborasi antarsemua stakeholders
pariwisata untuk menyiapkan Solo menjadi destinasi wisata
yang matured. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku
bisnis pariwisata, pihak maskapai, bandara, dan pendukung

Kegiatan yang dihadiri lebih dari seratus peserta yang
terdiri dari para stakeholders pariwisata baik dari kalangan
pemerintahan, agen perjalanan wisata, hotel, maskapai
penerbangan, dan akademisi di Kota Solo dan sekitarnya.
Acara ini menekankan pada diskusi untuk meningkatkan
potensi Solo sebagai kota yang sangat prospektif dalam
konteks perdagangan regional dan internasional, serta
turisme. Mengingat letaknya yang strategis, yakni berada di
tengah-tengah antara Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta,
sudah sepatutnya Solo bisa menjadi kota persinggahan
bagi wisatawan asing dan wisatawan dalam negeri saat
menjelajahi destinasi wisata yang ada di Pulau Jawa.
Apalagi, jarak tempuh Solo ke berbagai destinasi wisata
favorit seperti Candi Borobudur dan Gunung Bromo dapat
dijadikan potensi kedatangan turis ke Kota Batik itu.
General Manajer Bandara Adi Soemarmo Abdullah Usman
mengatakan, pihaknya terus melakukan pembenahan
dalam upaya peningkatan pelayanan kepada para
wisatawan yang datang ke Surakarta. “Dengan fasilitas
dan kapasitas yang dimiliki oleh Bandara Adi Soemarmo
yang mampu menampung 1,8 juta penumpang per tahun,
diharapkan mampu mendukung upaya mendatangkan
wisatawan untuk singgah dan berkunjung ke Solo Raya,”
imbuh Usman. [][] [Zarra]
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25 NOVEMBER 2015

Angkasa Pura Airports Beri Apresiasi bagi
Para Guru Berprestasi

3 DESEMBER 2015

Angkasa Pura Airports Gelar Annual
Marketing Meeting 2015

wisata di Jakarta, antara lain
Taman Makam Pahlawan
(TMP) Kalibata, Taman Mini
Indonesia Indah, Dunia
Fantasi, Sea World, Museum
Gajah, Museum Fatahillah,
dan Monumen Nasional.
“Di TMP Kalibata, para guru
tersebut akan melakukan
ziarah dan tabur bunga di
makam RME. Subiadinata,
mantan Ketua Umum PB
PGRI,” imbuh Wimbo.

JAKARTA - Memperingati Hari Guru Nasional 2015,
Angkasa Pura Airports memberikan apresiasi kepada
guru-guru teladan dan berprestasi dari Indonesia bagian
tengah dan timur. Mereka diundang ke Jakarta untuk
mengikuti kegiatan wisata edukasi selama lima hari di ibu
kota, yang dimulai Selasa (24/11) hingga Sabtu (28/11)
mendatang.
“Kegiatan ini merupakan wujud apresiasi
atas dedikasi guru-guru tersebut. Para
guru ini berasal dari Manado, Banjarmasin,
Kupang, Ambon, Lombok, dan Biak, daerahdaerah dimana terdapat bandara-bandara
Angkasa Pura Airports. Setiap daerah
diwakili dua orang guru, yang dipilih
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
setempat,” ujar President Director Angkasa
Pura Airports Sulistyo Wimbo Hardjito
dalam acara pertemuan dengan para guru
menyambut Hari Guru Nasional 2015 di
Grha Angkasa Pura I, Kemayoran, Jakarta,
Rabu (25/11).
Wisata edukasi dilakukan dengan
mengunjungi beberapa lokasi dan obyek

16

angkasapuramagazine EDISI 01 TAHUN V/2016

Menurut Wimbo, kegiatan
wisata edukasi ini dipilih
oleh Angkasa Pura Airports
sebagai konsep acara
menyambut Hari Guru
Nasional 2015 untuk
memberikan nuansa yang
berbeda. “Tujuannya agar para guru dari Indonesia
bagian tengah dan timur ini dapat melihat sekaligus
mengobservasi dunia pendidikan Indonesia secara lebih
luas, khususnya di ibu kota. Diharapkan sepulang dari
Jakarta, para guru ini dapat menceritakan kesan dan
pengalamannya ini kepada murid-muridnya,” ujar Wimbo.
[][]

[Arif]

di bandara.
Setelah resmi dibuka oleh
Operation Director, Marketing
and Business Development
Director Angkasa Pura Airports
Moch. Asrori memberikan
paparan terkait strategic
directions dalam kaitannya
dengan bisnis kebandarudaraan
di Angkasa Pura Airports.
Strategic directions tersebut yakni
berupa peningkatan kapasitas
(increasing capacity) bandara,
khususnya Bandara Adisutjipto
Yogyakarta, Bandara Ahmad Yani
Semarang, Bandara Syamsudin
Noor Banjarmasin, Bandara
Sultan Hasanuddin Makassar,
dan Bandara Juanda Surabaya.
SURABAYA - Direktorat Marketing and Business
Development Angkasa Pura Airports kembali menggelar
kegiatan tahunan Annual Marketing Meeting (AMM) 2015
yang diselenggarakan di Hotel Singgasana, Surabaya. Tahun
ini, tema yang diusung adalah “Overcoming The Regulatory &
Economic Challenges 2016”.
“AMM 2015 dimaksudkan untuk merumuskan strategi
yang akan diterapkan dalam menghadapi perekonomian
Indonesia yang masih lesu serta penyesuaian regulasi dari
pemerintah yang berdampak langsung terhadap lingkungan
bisnis bandara,” ujar Ketua Panitia AMM 2015, Padma
Pramudya dalam pembukaan AMM 20015, Kamis (3/12) pagi.
Acara yang digelar selama tiga hari ini dibuka oleh Operation
Director Angkasa Pura Airports Wendo Asrul Rose. “Kegiatan
AMM 2015 bertujuan untuk memacu karyawan untuk lebih
fokus terhadap visi perusahaan untuk menjadi world class
airport. Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi
demi memberikan service excellence kepada para pelanggan,”
ujar Wendo.
Wendo juga berharap dengan diselenggarakannya Annual
Marketing Meeting 2015 ini, kantor pusat dan kantor cabang
dapat bersinergi dalam menghadapi dinamika dan isu-isu
terkini mengenai aspek komersial dan pengembangan usaha

Strategic direction yang selanjutnya ialah operational
excellence dengan membangun smart airport, beautifikasi
bandara, serta membangun contact center. Selanjutnya,
revenue enhancement dengan pricing strategy dan mengelola
anak
perusahaan
dengan
semaksimal
mungkin.
Kemudian value
added dengan
memaksimalkan
pelayanan
seperti premium
parking dan
wifi. Strategi
selanjutnya ialah
peduli pada
lingkungan
dengan
mengusung
konsep green
airports. [][] [Dika]
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10 DESEMBER 2015

Lombok-Sumbawa Siap Songsong 1 Juta
Turis Mancanegara di Tahun 2025

14 DESEMBER 2015

Our Flock, Gerai Retail Milik APR Resmi
Dibuka di Kuningan City

Sumbawa.
“Saya berharap diskusi
ini dapat menjadi
momentum kolaborasi
seluruh stakeholders
pariwisata di sini
untuk menyiapkan
Lombok menjadi
destinasi wisata yang
unggul, sehingga visi
mendatangkan1 juta
turis mancanegara ke
Lombok-Sumbawa
tahun 2025 dapat
tercapai,” kata
President Director
Angkasa Pura Airports
Sulistyo Wimbo
Hardjito.

MATARAM- Dalam rangka mengembangkan potensi
pariwisata Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Angkasa Pura
Airports menyelenggarakan kegiatan focus group discussion
(FGD) dan workshop “Collaborative Destination Development;
1 Million Foreign Tourist Arrival To Lombok-Sumbawa in 2025”.
Acara ini diselenggarakan di Kenanga Ballroom Hotel Grand
Legi, Mataram, Kamis (10/12).
Acara yang dikemas dalam bentuk diskusi panel ini dibuka
oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, T. G. H. M. Zainul
Majdi. Hadir sebagai panelis adalah perwakilan dariCitilink
Indonesia, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov.
NTB, Kepala BPS Provinsi NTB, Aviation Marketing Group
Head Angkasa Pura Airports, Koordinator Perhimpunan Hotel
dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, Association
of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)
NTB, Perwakilan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, dan
akademisi dari Universitas Mataram.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk merangsang percepatan
pembangunan infrastruktur dan pembangunan mindset
masyarakat di sekitar obyek pariwisata, meningkatkan
investasi baru di bidang pariwisata, peningkatan produk
domestik bruto dan kesejahteraan masyarakat Nusa
Tenggara Barat secara umum, serta menyosialisasikan
budaya masyarakat tourism friendly di wilayah Lombok -
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Jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
(wisman) ke Lombok-Sumbawa saat ini terbilang masih
minim. Tahun 2013 tercatat baru sebanyak 565.944 orang
wisman yang mengunjungi Lombok-Sumbawa. “Walaupun
jumlah ini naik menjadi 752.305 orang wisman di tahun
2014, namun masih dibutuhkan kinerja dan kordinasi yang
erat antara pemda dan unsur-unsur pariwisata lainnya
guna menarik minat para wisatawan untuk datang ke
Lombok-Sumbawa, termasuk sektor swasta sehingga target
mendatangkan 1 juta turis mancanegara bisa tercapai,”
imbuh Wimbo.
Kegiatan FGD dan workshop pariwisata ini dihadiri 128
peserta yang terdiri dari para stakeholders pariwisata baik
dari kalangan pemerintahan, agen perjalanan wisata,
hotel, maskapai penerbangan, dan akademisi di Lombok.
Mengingat letak Lombok-Sumbawa yang strategis, berada
di antara Benua Asia dan Australia serta dekat dengan
Pulau Bali, Lombok berpotensi menjadi persinggahan
bagi wisatawan asing dan wisatawan dalam negeri saat
menjelajahi destinasi wisata yang ada di wilayah timur
Indonesia.
“Bandara Internasional Lombok yang mampu menampung 3
juta penumpang per tahun siap mendukung pengembangan
pariwisata Lombok,” imbuh General Manajer Bandara
Internasional Lombok I Gusti Ngurah Ardita. [][] [Humas LOP]

National Geographic, ini adalah pertama kalinya
brand ini memasuki pasar Indonesia secara resmi
melalui APR,” ujarnya. Sebelumnya, APR sudah
membuka gerai National Geographic di Bandara
Juanda Surabaya, Bandara Adisutjipto Yogyakarta,
dan di bulan ini akan buka di Bandara SAMS
Sepinggan Balikpapan.

JAKARTA - PT Angkasa Pura Retail (APR) – anak perusahaan
PT Angkasa Pura I (Persero) – resmi membuka toko retail
pertamanya yang berada di luar bandara, yaitu di Kuningan City,
pusat perbelanjaan superblok di Jakarta, Senin (14/12).
“Gerai multi brand ini diberi nama “Our Flock”, berkolaborasi
dengan sejumlah label asal Indonesia dan juga beberapa
brand internasional terkemuka. Misi utamanya adalah untuk
menggandeng para pengusaha retail fashion, beauty, dan
aksesoris, terutama desainer muda lokal, untuk bersama-sama
membangun bisnis retail yang lebih mapan melalui pengenalan
kepada konsumen secara langsung alih-alih hanya menyasar
pangsa pasar dunia maya,” jelas Direktur Utama APR Teges Prita
Soraya.

Melengkapi kenyamanan berbelanja di gerai Our
Flock, dihadirkan pula gerai food & beverages
Republik dan Rosiepao. Republik merupakan
gerai kopi milik APR yang menghadirkan berbagai
pilihan kopi dengan kualitas terbaik, pastries,
pasta, hingga masakan Asia. “Project Republik ini
adalah pelengkap. Kami ingin ada banyak diskusi
yang terjadi di area ini. Tidak hanya belanja, tapi
juga saling mengenal antar berbagai komunitas,”
ungkap Teges. Sedangkan Rosiepao menawarkan
pao beraneka rasa sebagai pemanis pengalaman
kuliner, baik untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh maupun
disantap langsung di tempat.
“Our Flock berkomitmen untuk tak hanya merangkul desainerdesainer muda Indonesia dalam rangka mengembangkan
bisnisnya secara lebih kompeten, namun juga mengajak mereka
untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dapat
memperkenalkan brand-brand tersebut kepada masyarakat
umum. Setiap tahun, masing-masing label yang berada di bawah
bendera Our Flock akan menghelat setidaknya dua event yang
terbuka bagi segala kalangan, selain untuk memasarkan produk
secara lebih luas, hal ini juga diharapkan dapat menuai daya tarik
tersendiri bagi para pengunjung Kuningan City.” [][] [Arif]

Menempati area Ground Floor seluas 529 m2, Our
Flock menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, dan
beauty products yang kreatif dari desainer-desainer
muda terpilih, antara lain KLÉ, Bleach Project, RAD
Studios, Arthetiks, Austere by Tri Handoko, Purana
RTW, Pinx Project, Style Supply ID, Black Book,
Lashes by Moza, dan Polka Cosmetics.
“Setelah ini, kami akan membawa brand-brand lokal
ini ke bandara yg sesuai dengan lini koleksi mereka.
Kami percaya bandara adalah media presentasi
yang terbaik untuk memperkenalkan mereka
kepada masyarakat yang lebih luas,” katanya.
Selain desainer-desainer muda, Our Flock juga
menampilkan brand terkemuka, seperti Adidas,
Piquadro, dan National Geographic. “Khusus untuk
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Nuansa Joglosemar di Acara Pisah Sambut
BOD dan BOC Angkasa Pura Airports

guru saya selama enam bulan terakhir,” ujar President Director Angkasa
Pura Airports, Sulistyo Wimbo Hardjito. Wimbo juga mengungkapkan
optimismenya kepada jajaran Dewan Direksi yang baru, meskipun dari
sisi usia didominasi orang-orang muda.
Komisaris Utama Angkasa Pura Airports Andrinof Chaniago
mengungkapkan rasa bangganya dapat bergabung menjadi bagian dari
keluarga besar Angkasa Pura Airports. “Saya akan melaksanakan tugas
dalam mengawasi proses bisnis di Angkasa Pura Airports ini dengan
sebaik-baiknya,” ujar Andrinof.
Acara yang berlangsung sekitar tiga jam ini mampu mengobati rasa
rindu karyawan Angkasa Pura Airports dengan para jajaran direksi
lama yang menyempatkan datang ke acara ini. Sayangnya, mantan
President Director Tommy Soetomo berhalangan hadir. Suasana akrab
antara lain nampak tatkala para direksi lama dan para karyawan beroto
“selfie” bersama sembari bersenda gurau. Terlebih lagi ketika hadirin
dipertontonkan video profil direksi, yang membuat suasana menjadi
lebih meriah dengan suara gemuruh tepuk tangan. Acara yang dipandu
MC Obbie yang kocak ini pun kemudian ditutup dengan penampilan
Secondborn Band. [][] [Dika/Arif]

JAKARTA - Suasana berbeda nampak di Kantor Pusat
Angkasa Pura Airports, Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/12).
Hari itu para karyawan mengenakan baju batik, yang
semestinya menggunakan pakaian dinas harian. Tidak
hanya itu, Gedung Serba Guna (GSG) Grha Angkasa Pura
I penuh nuansa “Joglosemar” (Jogja-Solo-Semarang).
Ornamen-ornamen lampu kota khas Jawa, becak, sepeda
tua, hingga angkringan berpadu dengan ambience Stasiun
Tugu, Jalan Malioboro, Tugu Jogja, Keraton Surakarta,
hingga Pasar Klewer.

Robert Daniel Waloni, dan Yushan Sayuti. Juga untuk Daan
Achmad (2013-2015) dan Saptandri Widiyanto (2015). Acara
ini juga merupakan perpisahan untuk melepas Komisaris
Utama Suratto Siswodihardjo dan Hakamuddin Djamal
(2010-2015) dan Hermanto Dwiatmoko (2014-2015).
“Ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya berikan
kepada The Three Musketeers - Yushan Sayuti, Robert Daniel
Waloni, dan Gunawan Agus Subrata - yang sudah menjadi

Nuansa ini merupakan tema acara pisah
sambut Board of Directors dan Board of
Commissioner Angkasa Pura Airports.
Acara ini merupakan ungkapan apresiasi
seluruh manajemen dan karyawan
Angkasa Pura Airports terhadap Direksi
dan Komisaris yang telah purna tugas
dalam mengabdikan dirinya setelah
menjabat sejak 2010 silam.
Acara ini dihadiri oleh para General
Manager, Direksi Anak Perusahaan,
Yayasan, serta para pejabat di lingkungan
Angkasa Pura Airports. Sekitar 400
insan Angkasa Pura Airports juga turut
memeriahkan pelepasan secara resmi
bagi Dewan Direksi 2010-2015, yaitu
Tommy Soetomo, Gunawan Agus Subrata,

20

angkasapuramagazine EDISI 01 TAHUN V/2016

angkasapuramagazine EDISI 01 TAHUN V/2016

21

KILAS PERISTIWA

KILAS PERISTIWA

18 DESEMBER 2015

Bandara I Gusti Ngurah Rai, Satu-satunya
Bandara di Indonesia Bersertifikat ISO 14001

19 DESEMBER 2015

Angkasa Pura Airports - KAI Tandatangani
MoU Penyelenggaraan KA Bandara
bandar udara
menggandeng KAI
untuk membangun
fasilitas kereta api
di bandara-bandara
yang kami kelola.
Hal ini dilakukan
untuk semakin
mempermudah
akses para
pengguna jasa
menuju bandara,”
ujar Wimbo.

14001:2004 terdiri dari 17 elemen yang
saling berkait satu sama lain sehingga
membentuk suatu sistem manajemen
lingkungan yang solid.

BALI - Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali
memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
ISO 14001:2004/SNI 19-14001-2005 untuk Jasa Pengelolaan
Bandara dari PT Superintending Company of Indonesia
(Sucofindo), 7 Desember 2015 lalu. Dengan demikian
Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menjadi satu-satunya
bandara di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikat
tersebut.
“ISO 14001:2004 merupakan sebuah standar internasional
yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan untuk
meminimalkan pengaruh negatif kegiatan operasional
terhadap lingkungan yang mencakup udara, air, suara/
kebisingan, atau tanah,” ujar Operation Director Angkasa
Pura Airports Wendo Asrul Rose dalam seremoni
penyerahan sertifikat ISO 14001:2004 di Grand Inna
Kuta Bali, Badung (18/12).
ISO 14000 dikeluarkan oleh Internasional Organization
for Standardisation (ISO), dan mulai diperkenalkan
pada awal tahun 1990-an. Standar ISO 14001 memuat
komponen dan proses berjalannya sistem manajemen
terhadap aspek lingkungan dari kegiatan, produk atau
jasa suatu organisasi.
Menurut Wendo, tujuan penerapan sistem manajemen
lingkungan ISO 14001 ini adalah sebagai standar
internasional yang mendukung perlindungan
lingkungan dan pencegahan pencemaran yang
seimbang dengan kegiatan sosial ekonomi. Elemen ISO
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“Terbentuknya Safety, Health &
Environment Group di Angkasa
Pura Airports sejak awal tahun 2013
merupakan langkah awal perusahaan
ini dalam penerapan bandara
berwawasan lingkungan (eco-airport).
Unit ini bertanggung jawab dalam
pengelolaan lingkungan di kawasan
bandara-bandara yang dikelola
oleh Angkasa Pura Airports. Namun
karena belum dimilikinya sistem yang
membantu rencana implementasi
eco-airport tersebut, maka perlu
direncanakan suatu sistem atau
standar untuk menangani pengelolaan
lingkungan, seperti Sistem Manajemen
Lingkungan ISO 14001 ini,” ujar Safety, Health & Environment
Group Head Angkasa Pura Airports Andiko Surya Wijaya.
Dengan diperolehnya sertifikat ISO 14001:2004 ini
membuktikan bahwa Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sudah
mengimplementasikan klausul-klausul yang dipersyaratkan
dalam ISO 14001:2004. “Diharapkan pencapaian ini dapat
semakin meningkatkan kepedulian terhadap segala kegiatan
operasional maupun non-operasional di bandara yang
berpotensi memberikan dampak negatif pada lingkungan.
Setelah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, menyusul Bandara
Juanda Surabaya dan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman
Sepinggan Balikpapan yang akan diajukan untuk dapat
memperoleh sertifikat ISO 14001 ini,” imbuh Andiko. [][] [Arif]

YOGYAKARTA – Dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada para pengguna jasa bandara, PT Angkasa
Pura I (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)
melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/
Memorandum of Understanding (MoU) mengenai
penyelenggaraan kereta api bandara, Sabtu (19/12) pagi.
MoU tersebut ditandatangani oleh President Director
Angkasa Pura Airports Sulistyo Wimbo Hardjito dan
Direktur Utama KAI Edi Sukmoro. Penandatanganan MoU
tersebut dilakukan di sebuah kereta khusus bernama
Kereta Rail One Wijaya Kusuma dalam perjalanan dari
Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Stasiun Wojo Purworejo
dan disaksikan oleh Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan
Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN
Pontas Tambunan.

Menurut Wimbo,
melalui MoU ini KAI
akan membangun
akses kereta api
di empat bandara
yang dikelola
Angkasa Pura
Airports, yaitu
Bandara Juanda
Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara
Adi Sumarmo Solo, dan Bandara Baru Yogyakarta di
Kulonprogo.
Wimbo juga mengatakan, penandatanganan MoU ini
merupakan bentuk keseriusan Angkasa Pura Airports
dalam memberikan pelayanan prima kepada para
pelanggannya sekaligus membangun pelayanan publik
yang dapat memenuhi keinginan masyarakat.
“Diharapkan dengan kesepakatan ini maka masyarakat,
terutama pengguna jasa bandara, akan semakin mudah
dalam melakukan perpindahan antarmoda transportasi.
Selain itu, dengan adanya kereta api bandara tentu akan
membuka dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
masyarakat di sekitarnya,” tambah Wimbo. [][] [Angga]

“Angkasa Pura Airports sebagai badan usaha pengelola
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Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

KILAS PERISTIWA
20 DESEMBER 2015

Lomba Lari di Area Bandara Seri Pertama
Digelar di Bandara Adi Soemarmo

BOYOLALI - Sekitar delapan ratus pelari turut serta
memeriahkan lomba lari bertajuk “Airport Running Series
2015-2016: Lari Sensasional!” yang berlangsung di area
Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Minggu (20/12) pagi.
Lomba lari di area bandara yang baru pertama kalinya digelar
di Indonesia ini dibuka oleh President Director Angkasa
Pura Airports Sulistyo Wimbo Hardjito yang didampingi
antara lain oleh Komandan Angkatan Udara Adi Sumarmo
Agus Priyanto, Komandan Korem 074/Warastratama Arh
Toto Nugroho, serta Komandan Group 2 Kopassus Kandang
Menjangan Kol. Inf. Rafael Granada.
Acara yang dimulai pukul 06.00 WIB ini selain diikuti pelari
dalam negeri dan masyarakat lokal juga diikuti pelari dari
mancanegara, seperti Kenya, Perancis, Amerika Serikat,
Malaysia, hingga Timor Leste.
“Acara ini bertujuan untuk memeriahkan perayaan hari
ulang tahun ke-52 Angkasa Pura Airports Februari 2016
mendatang sekaligus untuk mencari bibit-bibit baru atlet
di cabang olahraga lari. Selain itu juga untuk meningkatkan
pengembangan pariwisata di wilayah Indonesia bagian
timur,” ujar Wimbo.
Lomba lari ini melombakan tiga kategori, yaitu lari 2,5
kilometer untuk segmen keluarga, lari 5 kilometer untuk
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(Kenya).

segmen masyarakat umum, dan lari 10
kilometer untuk segmen masyarakat
umum dan atlet profesional. “Sehingga
semua kalangan dapat mengikuti
lomba lari ini,” imbuh Wimbo.
Hadiah untuk Juara I yaitu uang tunai
Rp 20 juta untuk kategori 10 kilometer
serta uang tunai Rp10 juta (kategori 5
kilometer). Untuk kategori 2,5 kilometer
disediakan hadiah uang tunai Rp3,5
juta bagi pelari dengan kostum paling
unik.
Hasilnya, di kategori 10 kilometer putra
pelari asal Kenya, John Lorono Lorira,
tampil sebagai yang tercepat. Di posisi
kedua dan ketiga juga dikuasai pelari
Kenya, yaitu Paul Kemani dan Samson.
Pada kategori 10 kilometer putri,
juaranya adalah Valentine Jepkemoi
dari Kenya, diikuti Erni Ulatningsih
(Semarang) dan Caroline Jepkosgei

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan

Pada kategori 5 kilometer putra, tampil sebagai pemenang
adalah Abdul Haris (Bima), disusul oleh Khamid Soiman
(Wonosobo), dan Tribius Dominggus (Kupang). Pada
kelompok 5 kilometer putri, Anjasari Dewi dari Sukabumi
menembus finish pertama. Dia berada di depan Raquel
Pireire (Timor Leste) dan gadis berusia 12 tahun asal Salatiga,
Rieke Febrianti.
Di kategori 2,5 kilometer, pemenang kostum paling unik
(unique dress) adalah Sri Darwati, yang berlari memakai baju
kebaya khas Jawa Tengah. Untuk kostum bernuansa bandara
(airport dress) dimenangkan oleh Darius Regan (7 tahun), yang
berlari dengan kostum pilot lengkap dengan pesawatnya.
Selain lomba lari, masyarakat yang tidak berlomba mengikuti
senam zumba dan aerobik bersama. Disajikan pula hiburan
yang menampilkan artis-artis lokal Surakarta. Aneka
permainan seru dan berhadiah serta bazar “Airport Taste
Festival” dari Hello Market Solo dan Komunitas Organik Solo
juga memeriahkan acara ini.

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan

Setelah Airport Running Series seri pertama di Bandara Adi
Soemarmo hari ini, event ini akan digelar di Bandara Selapang
Mataram 24 Januari 2016, Bandara El Tari Kupang 13 Februari
2016, dan di Manado 19 Maret 2016 mendatang. [][] [Zarra]
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ke-70 Repeublik
Indonesia. Program
ini merupakan
bagian dari program
besar “BUMN Hadir
untuk Negeri”,
dimana di dalamnya
juga terdapat
beberapa program
lainnya seperti jalan
sehat, pasar murah
rakyat, renovasi
tempat ibadah,
serta bedah rumah
veteran.

PROGRAM SISWA MENGENAL NUSANTARA

MEMUPUK MIMPI TUNAS MUDA

PENERUS BANGSA

TUJUH BELAS SISWA TINGKAT SMA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TERPILIH UNTUK
MENGIKUTI PROGRAM “SISWA MENGENAL NUSANTARA” (SMN) DI PROVINSI BANTEN. DALAM PROGRAM YANG BARU PERTAMA KALINYA DIADAKAN INI, ANGKASA PURA AIRPORTS DITUNJUK SEBAGAI KOORDINATOR WILAYAH PROVINSI NTT, BERSINERGI DENGAN PT DANAREKSA (PERSERO) DAN
PT PINDAD (PERSERO).
TEKS: DENOAN RINALDI & ARIF HARYANTO | FOTO: DOK. CORPORATE SECRETARY

“I

ni seperti mimpi. Kami anak daerah
dari wilayah terpencil di timur
Indonesia, bisa menginjakkan
kaki di Jakarta.” Kata-kata ini terucap oleh
Theresia Kesi Nole, siswi SMA Karitas
Watuneso, Kabupaten Ende, Pulau Flores,
Nusa Tenggara Timur (NTT) ketika dirinya
terpilih untuk menjadi peserta Program
“Siswa Mengenal Nusantara”. 7 Desember
2015 Theresia akhirnya tiba di Jakarta. Dia
berkesempatan untuk menggali budaya,
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pariwisata, dan pola pendidikan di ibukota
Jakarta dan Provinsi Banten.
Theresia adalah salah satu dari 17 siswa
Sekolah Menengah Atas (SMA) di NTT
yang turut dalam “Siswa Mengenal
Nusantara” (SMN), program pertukaran
pelajar yang diinisiasi oleh Kementerian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
pada tengah tahun 2015 dalam rangka
memperingati Hari Ulang Tahun (HUT)

Melalui Program SMN
yang dilaksanakan
di 34 provinsi ini,
Kementerian BUMN
Serah terima peserta Program SMN asal Nusa Tenggara Timur di Grha Angkasa Pura I, Kemayoran, Senin, 7 Desember 2015.
bertujuan untuk
diberangkatkan ke Jakarta
siswa tersebut di Grha Angkasa
meningkatkan
untuk kemudian dilanjutkan ke
Pura I, Kemayoran, Jakarta.
wawasan siswa-siswi Indonesia
Banten, Senin, 7 Desember 2015.
agar semakin mengenal budaya
Rombongan siswa NTT tersebut
Prosesi serah terima dihadiri oleh
dan menambah referensi
BUMN koordinator pengirim
mengenai pendidikan di Indonesia. didampingi satu orang guru,
satu orang dari Dinas Pariwisata
(Angkasa Pura Airports) yang
Harapannya agar siswa-siswi
NTT,
dan
satu
orang
dari
Dinas
diwakili oleh Human Capital
tersebut memperoleh gambaran
Pendidikan
dan
Kebudayaan
and General Affair Director Adi
baru tentang Indonesia sehingga
NTT. Pada hari yang sama, juga
Nugroho, perwakilan PT Danareksa,
dapat memotivasi mereka untuk
dilakukan penerimaan seluruh
dan perwakilan PT Pindad, untuk
memiliki keinginan dan cita-cita
yang lebih tinggi.
“Melalui program ‘Siswa Mengenal
Nusantara’, Kementerian BUMN
mengharapkan tunas-tunas muda
penerus bangsa mampu menjaga
dan melestarikan kebudayaan
bangsa Indonesia sekaligus
memajukan peradaban bangsa,”
ujar Staf Khusus Menteri BUMN
Riza Primadi. Angkasa Pura Airports
diberikan “mandat” sebagai
koordinator Program SMN untuk
wilayah NTT bersama PT Danareksa
(Persero) dan PT Pindad (Persero).
Terbangkan 17 Siswa NTT ke
Banten
Sebanyak 17 siswa NTT yang
terpilih dari tiga wilayah di NTT
(Kota Kupang, Kabupaten Ende,
Kabupaten Sumba Barat Daya),

Daftar Peserta Program Siswa Mengenal Nusantara 2015
Provinsi Nusa Tenggara Timur
No

Sekolah

Regional

1

Fransiskus Xaverius

Nama Siswa

SMA Seminari Sinar Buana

Kabupaten Sumba Barat Daya

2

Adelsiana Lero Kaka

SMA Negeri 1 Wewewa Timur

Kabupaten Sumba Barat Daya

3

Christian Lete Boro

SMA Seminari Sinar Buana

Kabupaten Sumba Barat Daya

4

Jemima D.H.U. Kaleka

SMA Negeri 1 Wewewa Timur

Kabupaten Sumba Barat Daya

5

Rizki Ello

SMA Negeri 3 Kota Kupang

Kota Kupang

6

Imelda Takesan

SMA Negeri 3 Kota Kupang

Kota Kupang

7

Petra A. Benu

SMA Negeri 3 Kota Kupang

Kota Kupang

8

Florensia Veren Sasi

SMA Negeri 7 Kota Kupang

Kota Kupang
Kota Kupang

9

Apolinaris Sanbein

SMA Negeri 6 Kota Kupang

10

Celine Demyanti Lesik

SMA Negeri 6 Kota Kupang

Kota Kupang

11

Yanuar Sebastian Ludji

SMA Negeri Maurole

Kabupaten Ende

12

Maria Imelda Sedho Ratu

13

Lia Inayah Safitri

14

SMA Negeri 1 Wolowaru

Kabupaten Ende

SMA Negeri 1 Nangapanda

Kabupaten Ende

Theresia Kesi Nole

SMA Swasta Karitas

Kabupaten Ende

15

Theresia Kesi Nole

SMA Swasta Karitas

Kabupaten Ende

16

Dorotea Gussa

SMA Negeri 1 Ende

Kabupaten Ende

17

Rikardus Suku Lero

SMA Negeri 2 Ende

Kabupaten Ende
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“

kemudian diserahkan ke BUMN
koordinator penerima, yaitu PT
Brantas Abipraya yang diwakili
oleh Direktur Utama Bambang E.
Marsono, serta perwakilan PT JIEP,
dan perwakilan Perum Peruri.

“

Keberangkatan peserta SMN dari Bandara El Tari Kupang menuju Jakarta (Senin, 7/12).

Seleksi administrasi dan akademik dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan setempat dan dilanjutkan dengan proses
wawancara oleh pihak Angkasa Pura
Airports, Danareksa, dan Pindad. Jadi,
mereka yang terpilih ini bukan siswa
sembarangan.
milik Perum Peruri.

dan Pindad. Jadi, mereka
yang terpilih ini bukan siswa
sembarangan,” katanya.
Seluruh siswa ini diserahkan kepada
BUMN koordinator penerima untuk
mengikuti rangkaian kegiatan
SMN di Provinsi Banten selama 14
hari. Dalam kurun waktu tersebut,
peserta diajak untuk mengunjungi
berbagai tempat, seperti Pusat
Pemerintahan Provinsi Banten, situs
purbakala, Keraton Surosowan,
proyek PT Brantas, hingga pabrik

Menurut Adi Nugroho, siswa-siswa
ini sebelumnya telah melewati
tahapan seleksi yang ketat,
meliputi seleksi administrasi,
akademik, dan wawancara akhir.
“Seleksi administrasi dan akademik
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
setempat dan dilanjutkan dengan
proses wawancara oleh pihak
Angkasa Pura Airports, Danareksa,

Pada hari yang sama, Angkasa Pura
Airports bersama BUMN pelaksana
Program SMN di NTT juga
menerima 17 siswa dari Provinsi
Kepulauan Riau di Bandara El Tari
Kupang. Siswa dari Kepulauan
Riau ini melakukan berbagai
kegiatan di NTT sejak 8 hingga 18
Desember 2015, yaitu kegiatan
yang berwawasan sosial budaya,
pendidikan, dan kewirausahaan.
Kegiatan yang berwawasan

Proses Seleksi Program Siswa Mengenal Nusantara 2015
Provinsi Nusa Tenggara Timur

November 2015

Desember 2015

12-13 Nov
Rapat Koordinasi bersama Diknas dan Dinas Pariwisata NTT

16-20 Nov
Pengumuman oleh Diknas NTT
& batas akhir pengumpulan
syarat administrasi

21-22 Nov
Seleksi Administrasi oleh Diknas
NTT

23 Nov- 2 Des
Seleksi dilaksanakan di masingmasing Kota/Kabupaten oleh
masing-masing Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten

sosial budaya yaitu dengan
mengunjungi berbagai tempat
wisata, baik wisata sejarah,
alam, dan budaya. Para siswa
mempelajari keanekaragaman
fauna dan kekayaan alam dengan
mengunjungi Goa Monyet Tenau,
Air Terjun Oenesu, budidaya
daun kelor di Kefa, dan Pantai
Lasiana, mempelajari sejarah
melalui situs Tugu Jepang dan
Monumen Veteran Australia, serta
berkesempatan mengunjungi
Kampung Adat Temkessi, Kota Kefa,
ibukota Kabupaten Timor Tengah
Utara.
Kegiatan yang berwawasan
pendidikan berisi materi
pengenalan tentang sistem
pendidikan yang diselenggarakan
oleh sekolah setempat, baik
sekolah umum, khusus, maupun
sarana pendidikan lain yang
diselenggarakan atas inisiatif dan
swadaya masyarakat.
Para siswa Kepulauan Riau
berkesempatan mengunjungi
dan bertukar informasi mengenai
sistem pendidikan serta fasilitasnya
dengan guru dan siswa dari
sekolah-sekolah di Kupang, yaitu
SMAN I Kupang Timur, SMK I

Takari (Tekstil dan Kriya
Kayu), dan SMK St.
Pius 10 Insana, Timor
Tengah Utara. Para
siswa Kepulauan Riau
pun unjuk gigi dengan
memperkenalkan seni
budaya pantun dan
gurindam dua belas.
Sementara kegiatan
berwawasan
kewirausahaan berisi
materi pengenalan
tentang BUMN, Badan
Usaha Milik Daerah
(BUMD), Usaha Kecil
Menengah (UKM),
koperasi di daerah pilihan,
mulai dari operasional
sampai pada produknya.
Para siswa Kepulauan
Riau juga diajak
Site tour Peserta SMN Kepri di Bandara El Tari Kupang (atas) dan Kampung Adat
mengetahui proses bisnis Temkessi, Kota Kefa, Timor Tengah Utara (bawah).
kebandarudaraan melalui
oleh-oleh kuliner khas NTT.
kunjungan ke Bandara El Tari
Kupang yang dikelola oleh Angkasa
“Melalui program ‘Siswa Mengenal
Pura Airports, mengunjungi kantor
Nusantara’ ini saya menjadi sadar
cabang PT Pelindo III, melihat
bahwa NTT sebenarnya mampu
langsung produksi kain tenun khas
bersaing dan bisa menjadi yang
Provinsi NTT, dan menyaksikan
terbaik,” yakin Yanuar Sebastian
produksi daging sei, yang
Ludji, peserta Program SMN dari
merupakan makanan khas Rote
SMA Negeri Maurole, Kabupaten
yang kemudian merambah menjadi
Ende, NTT. [][]

“Mendapat teman baru, berbagi pengalaman, menceritakan
keadaan daerah masing-masing, bermain game bersama, dan
yang membuat saya heran adalah ketika kami berpisah ada di
antara mereka yang menangis. Rasanya kami terlalu akrab.”
(Lia Inayah Safitri - SMA Negeri 1 Nangapanda, Ende)

“Yang mengesankan dari kegiatan ini ialah saya mendapatkan
wawasan dan pembekalan, yang menjadi suatu pengalaman
yang tak akan terlupakan.”
7 Des
Pemberangkatan para siswa dan
delegasi ke Provinsi Banten
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6 Des
Pembekalan oleh Diknas dan PIC
Program
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3 Des
Wawancara akhir bersama PIC
(Angkasa Pura Airports, Pindad,
dan Danareksa)

(Apolinaris Sanbein – SMA Negeri 6 Kota Kupang)
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Citilink Jajaki Penerbangan ke Manado
Maskapai
Citilink
menjajaki
penerbangan
ke Manado.
Hal ini karena
Manado
memiliki
potensi
yang cukup
bagus untuk
industri
penerbangan. “Kami berencana membuka penerbangan
domestik ke Manado, mungkin tahun depan,” ujar CEO
Citilink Albert Burhan di Manado (1/9).

MDC

Menurutnya saat ini pihaknya masih dalam persiapan,

termasuk menghitung keuntungan membuka jalur
penerbangan ke Bumi Nyiur Melambai. Hal ini karena
industri penerbangan juga harus menghitung profit, bukan
untuk rugi jika membuka jalur penerbangan baru. Terlebih
dengan kondisi ekonomi makro yang sedang mengalami
perlambatan membuat semua sektor di Indonesia
mengalami pengetatan untuk menyeimbangkan antara
pendapatan dan pengeluaran.
Sedangkan untuk tahun ini pihaknya akan melakukan
ekspansi untuk layanan domestik seperti Bandung,
Palembang, Surabaya, Makassar, dan Dili. Sedangkan untuk
Manado pihaknya pernah melakukan rute penerbangan
Manado-Tiongkok pada awal tahun 2015. “Untuk tahun
depan pihaknya akan menjajaki empat kota di Tiongkok
bekerjasama bekerjasama dengan travel agent,” ungkapnya.
[Tribun Manado]

Penerbangan Domestik Bandara I Gusti Ngurah
Rai Naik 1,04 Persen

Bandara I Gusti
Ngurah Rai, Bali
memberangkatkan
3.113 unit
penerbangan ke
berbagai daerah
tujuan di Indonesia
selama bulan Juli
2015, meningkat
1,04 persen
dibanding bulan
sebelumnya yang tercatat 3.081 kali penerbangan.

DPS

“Kondisi itu sejalan dengan jumlah penumpang yang
mencapai 380.555 orang, bertambah 6,84 persen dibanding
dengan bulan sebelumnya tercatat 356.184 orang,” kata
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Panusunan
Siregar di Denpasar, Kamis (3/9).
Ia mengatakan, demikian pula dari jumlah bagasi dan barang
yang diangkut mengalami kenaikan sebesar 13,71 persen
dari 3.524 ton pada Juni 2015 menjadi 4.008 ton pada bulan
Juli 2015.
Penerbangan dari Bali antara lain lima bandara tujuan utama
yang meliputi Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) sebanyak
1.127 penerbangan, menyusul Surabaya, Jawa Timur 463
penerbangan. Selain itu juga Lombok Praya, Nusa Tenggara
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Peringati Hari Pelanggan Naional, Bandara I Gusti
Ngurah Rai Bagikan Ribuan Mawar ke Penumpang
Manajemen
Bandara
Internasional
I Gusti
Ngurah Rai,
Bali ikut
merayakan
Hari
Pelanggan
Nasional yang
jatuh pada 4
September
2015. Mereka membagi-bagikan 2.500 tangkai mawar secara
gratis kepada penumpang di sejumlah titik di bandara
berkonsep leisure airport tersebut.

DPS

“Seluruh pejabat tak hanya menyapa dan membagikan
bunga mawar, tapi juga ikut terlibat melayani penumpang
yang membutuhkan informasi,” kata Humas Angkasa Pura
Airports I Gusti Ngurah Rai, Sherly Yunita di Badung, Jumat
(4/9).

penonton yang sedang menunggu jadwal penerbangan.
Setiap pelanggan memiliki nilai untuk perusahaan.
Semakin loyal pelanggan, maka semakin tinggi nilai
seorang pelanggan. Untuk industri seperti perbankan atau
telekomunikasi misalnya, setiap pelanggan bisa bernilai
jutaan rupiah.

Jika satu perusahaan memiliki jutaan pelanggan, makan
nilai intangible asset yang diperoleh dari pelanggan yang
puas dan loyal bisa mencapai triliun rupiah. Nilai dari
pelanggan loyal ini bahkan bisa melebihi nilai buku atau aset
perusahaan yang bersifat tangible.
Setiap 4 September, perusahaan-perusahaan akan
merayakan Hari Pelanggan Nasional. Ini pertama kalinya
ditetapkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri
pada 2003. Melalui Hari Pelanggan Nasional, perusahaan
diingatkan akan pentingnya pelayanan berkualitas bagi
pelanggan.
Mereka yang ingin berkembang sehat harus berupaya
memberikan pelayanan terbaik, menciptakan kepuasan dan
loyalitas pelanggan sepanjang tahun. [Republika]

Barat (NTB) 219 penerbangan, Yogyakarta 200 penerbangan
dan Bandung 186 penerbangan.

Bandara I Gusti Ngurah Rai juga menyajikan panggung live
music di dalam ruang tunggu bandara. Ini untuk menghibur

Panasunan Siregar menambahkan, penumpang pesawat
udara kelima daerah tujuan itu semuanya mengalami
penurunan, yakni ke Bandung 8,89 persen, Surabaya 25,94
persen, Lombok Praya 29,39 persen, Yogyakarta 36,38
persen dan Bandung 37,70 persen. Selain itu juga melayani
jalur penerbangan ke Labuan Bajo meningkat 4,72 persen,
Makassar bertambah 5,52 persen, Bima 9,49 persen,
Semarang 20,47 persen dan Tambolaka 3,78 persen.

Bandara Syamsudin Noor Beri “Kejutan” kepada
Mitra Usaha dan Penumpang

Panasunan Siregar menjelaskan, hal yang sama juga terjadi
pada jumlah angkutan bagasi dan barang yang secara umum
mengalami kenaikan sebesar 13,71 persen. Lima tujuan
utama penerbangan dari Bandara Ngurah Rai yakni Jakarta
meningkat 8,89 persen, Surabaya 25,94 persen, Lombok
Praya 29,39 persen, Yogyakarta 36,38 persen dan Bandung
37,7 persen.
Bandar Udara Internasional Gusti Ngurah Rai, Bali,
menduduki peringkat ketiga sebagai bandara dengan
pelayanan terbaik di dunia melalui penilaian oleh Dewan
Bandara Internasional (ACI). Pihak pengelola berupaya
meningkatkan pelayanan untuk memberikan kenyamanan
dan nama baik Bali dan Indonesia pada umumnya.
[Antaranews]

Pelanggan
adalah raja.
Kalimat itu
diadopsi
manajemen
Bandara
Syamsudin
Noor
Banjarmasin
untuk
memberikan
kejutan
kepada para pengguna jasa bandara. Kejutan tersebut adalah
pemberian bingkisan kepada mitra usaha dan penumpang
tepat di Hari Pelanggan Nasional, Jumat, 4 September 2015.

BDJ

“Kita memberikan bingkisan ini dimomentum Hari
Pelanggan Nasional sebagai bentuk penghargaan kepada
mitra usaha yang beroperasi di terminal serta membagikan
souvenir kepada penumpang,” ujar General Manager Bandara
Syamsudin Noor Handy Heryudhitiawan.

Dalam pemberiaan bingkisan, menurut Handy, tidak asal
diberikan tetapi melalui penilaian yang selektif untuk
menentukan siapa yang terpilih mendapatkan kejutan.
Penilaian pelanggan dibagi menjadi empat kategori, yaitu
konsesioner, airline, groundhandling, dan kargo.

“Kami telah melakukan penilaian kepada seluruh mitra usaha
kami dan sesuai dengan kriteria ada empat yang memenuhi
syarat sebagai mitra usaha, paling baik dalam melayani
pengguna jasa bandara,” katanya.
Dari hasil tersebut yang menerima penghargaan yaitu PT
Karunia Jaya Abadi (KJA Mart) sebagai The Best Tenant 2015,
PT Garuda Indonesia sebagai The Best Airlines 2015, Gapura
Angkasa sebagai The Best Groundhandling 2015, serta PT
Suryagita Nusantara sebagai The Best Air Forwarding 2015.
Tidak hanya mitra usaha, penumpang juga mendapatkan
bingkisan dan menyampaikan harapan-harapan untuk
terminal Bandara Syamsudin Noor lebih baik. [Humas KP]
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Lion Air Terbanyak Terbang ke Solo
Lion Air bakal
menguasai
penerbangan
di Bandara
Internasional
Adi
Soemarmo,
Solo. Dengan
tambahan
dua jadwal
penerbangan
baru,
Solo-Batam dan Solo-Banjarmasin, Lion Air akan menjadi
maskapai terbanyak memiliki jadwal penerbangan di Kota
Bengawan.

SOC

Sebelumnya Lion Air lima kali menerbangi Solo-Jakarta
pulang pergi (PP) dalam sehari. Itu masih ditambah Batik Air,
anak perusahaan Lion, yang sehari sekali menerbangi rute
Solo-Jakarta. “Kami sudah mendapatkan jatah penerbangan
baik di Bandara Solo, Batam, maupun Banjarmasin. Saat ini

kami tengah mengurus izin di Kementerian Perhubungan,”
kata Station Manager Lion Air Solo, Taufik Dwi Setiandi, Kamis
(10/9).
Selain Lion, Garuda Indonesia juga mempunyai jadwal
penerbangan Solo-Jakarta, lima kali sehari. Itu juga masih
ditambah penerbangan Citilink, anak perusahaan Garuda,
sehari sekali rute Solo-Jakarta. Garuda juga berencana
membuka rute penerbangan Solo-Surabaya.
Namun pembukaan rute baru yang direncanakan 3
September lalu diundur hingga batas waktu yang belum
ditentukan. Citilink juga berencana menambah jadwal
penerbangan Solo-Jakarta. Penerbangan Solo-Jakarta juga
dilayani Sriwijaya Air dan Wing Air.
Sementara Air Asia melayani penerbangan Solo-Singapura
dan Solo-Kuala Lumpur (Malaysia). “Kami terus melakukan
pendekatan ke sejumlah maskapai untuk membuka
penerbangan ke Solo,” kata General Manager Bandara Adi
Soemarmo Solo Abdullah Usman. [Suara Merdeka]

Bandara Sultan Hasanuddin Siap Laksanakan
Pembangunan AOCC
UPG

Bandara
Internasional
Sultan
Hasanuddin
tengah
mengembangkan
konsep
Airport
Operatlon
Control Center

atau AOCC. General Manager Bandara Internasional Sultan
Hasanuddin Akhmad Munir, berharap AOCC secepat
mungkin diterapkan.
“Konsep dan desainnya sudah ada. Kami ingin segera
memulai melaksanakan pembangunan,” ujarnya saat
menerima kunjungan direksi PT Media Fajar Koran di
kantornya di kompleks Bandara Lama, Mandal, Maros, Selasa
(15/9).
“AOCC memberikan banyak kemudahan dalam pelayanan
bandara, khususnya untuk pengontrolan penumpang.
Pasalnya, akan dilengkapi dengan pelbagai teknologi yang
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canggih, termasuk CCTV. Bakal mencakup semua aktivitas
penumpang di dalam bandara. Jika terdapat masalah
dalam terminal, maka petugas akan melihat dan memantau
langsung lewat CCTV,” ujarnya.
Pihak Bandara Sultan Hasanuddin juga akan membuat media
center di terminal. Untuk memudahkan wartawan dalam
mengakses segala informasi seputar bandara. “Insyaallah,
Oktober sudah bisa digunakan,” beber Munir.
Munir berharap peranan media massa tidak sekadar
memberikan informasi, tetapi lebih juga menggambarkan
nilai pendidikan kepada pembacanya. Keterbukaan
Informasi, nilai dia, harus pula dibarengi dengan
pemberitaan yang mendidik, termasuk pemberitaan inovasi.
Sebaliknya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Angkasa Pura Airports mendukung pula keterbukaan
informasi itu kepada publik.
Munir menambahkan, di kawasan Bandara lnternasional
Sultan Hasanuddin sendiri nantinya akan ada konservasi
hewan. Termasuk untuk pelestarian kupu-kupu dan anoa.
“Sudah banyak spesies kupu-kupu yang hilang. Kami ingin
ikut melestarikannya,”imbuhnya. [Sumber: Fajar]

Jadi Bandara Terbaik 2014, Apa Istimewanya
Bandara SAMS Sepinggan?
Nuansa
modern
terasa sesaat
setelah
memasuki
terminal
Bandara
Sultan Aji
Muhammad
Sulaiman
Sepinggan,
Balikpapan,
Kalimantan Timur. Bandara seluas 100 ribu meter persegi ini
menambah sentuhan nuansa etnik Dayak pada bangunan
modern yang aman sekaligus nyaman. “Konsepnya, Bandara
Sepinggan menerapkan rancangan modern, disisipi nuansa
etnik Kalimantan,” kata pemerhati wisata Balikpapan, Syahrul
Karim, Senin (14/9).

BPN

Jenuh menunggu jadwal keberangkatan pesawat? Angkasa
Pura Airports selaku pengelola Bandara Sepinggan sudah
menyiapkan sarana pusat belanja berbagai produk ternama
negeri. Lokasinya pun bisa dijangkau dengan menuruni
tangga berjalan di lantai dua bangunan bandara yang
dikombinasikan dengan sarana kuliner siap saji.
Para penumpang pesawat tidak perlu lagi ke luar wilayah
bandara hanya untuk membeli barang ataupun oleh-oleh khas
Kalimantan. Semuanya ada di lantai 2. Itu kalau disebabkan
jadwal penerbangan yang molor. Bagaimana saat mendadak
jadwal penerbangan ditunda atau bahkan dibatalkan? Tidak
perlu cemas. Ada Hotel Hakaya, kelas bintang tiga, yang
masih berada di kawasan bandara. Layanan masing-masing
kamar Hotel Hakaya terhubung langsung dengan jadwal
penerbangankedatangan di Bandara Sepinggan.

Konsep tradisional ini sesuai dengan pemilihan nama
“Sepinggan” yang sejatinya menyadur dari bahasa Dayak
Paser yang artinya “satu piring” atau penggambaran dari rasa
persatuan dan kesatuan warga Balikpapan yang heterogen
saat itu. Namanya sesuai pula dengan nama lokasi Kelurahan
Sepinggan yang berada di wilayah Kecamatan Balikpapan
Kota.

Kemegahan bandara terbesar nomor empat setelah Bandara
Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali,
dan Bandara Juanda Surabaya ini nantinya akan terasa
lengkap saat jalan layang Balikpapan-Penajam Paser Utara
sudah terbangun. Pemerintah daerah memang berencana
membangun jalan layang yang terhubung langsung dengan
jembatan Balikpapan-Penajam Paser Utara yang panjangnya
hingga 5 kilometer.

Arsitektur bandara mencoba mengingatkan pengunjung
akan keindahan hutan tropis Borneo berbalut tiang-tiang
beton. Hampir di setiap sudut bandara dihiasi taman-taman
buatan yang berhiaskan berbagai jenis anggrek, yang satu
di antaranya anggrek hitam. Semua itu dipadukan dengan
kenyamanan penumpang berkat adanya fasilitas garbarata,
tangga berjalan, lift, hingga fasilitas parkir yang mampu
menampung ribuan kendaraan bermotor serta pengamanan
kelas wahid.

Bandara Sepinggan saat ini bisa disebut sebagai gerbang
sebenarnya Pulau Kalimantan. Total proyek pengerjaanya
menelan dana jumbo sebesar Rp 2,1 triliun untuk menjawab
respons tentang kekurangan daya tampung penumpang yang
semula hanya 1,7 juta per tahun. Dengan investasi sebesar itu,
Bandara Sepinggan diproyeksikan memiliki nilai ekonomis
hingga 50 tahun ke depan. Total nilai investasi perusahaan
bisa kembali dalam jangka waktu minimal 8 tahun seusai
pengerjaannya.

Mobil pengantar penumpang langsung menapak lantai tiga
bandara yang memang dikhususkan bagi keberangkatan
penumpang pesawat. Pemisahan terminal keberangkatan
dengan kedatangan pesawat di lantai dasar disengaja agar
tidak terjadi penumpukan arus penumpang yang bisa
mengurangi kenyamanannya.

Bandara Sepinggan dipastikan sudah menjadi bandara
nomor satu pelayanan publik prima sesuai dengan penilaian
Indonesia National Air Carriers Association (INACA) pada 2014.
Bandara Sepinggan baru saja menerima anugerah Best of the
Best Indonesia 2014. Bandara Sepinggan memperoleh nilai 4,21
kepuasan publik, sehingga unggul atas Bandara I Gusti Ngurah
Rai Bali yang nilainya 4,20.

Dinding kaca berdiri gagah di kiri, kanan, hingga bahkan atap
bandara agar lampu penerangan bisa dipadamkan pada siang
hari. Meski demikian, suasana dalam gedung tetap segar
berkat peralatan pengontrol suhu udara yang disesuaikan
dengan jumlah pengunjung ataupun kondisi cuaca Kota
Balikpapan. Bandara Sepinggan memaksimalkan dindingdinding kaca guna meminimalkan penggunaan energi listrik
yang memang terbatas di Balikpapan.

Penghargaan tersebut juga mendongkrak peringkat bandara
ini di antara 257 bandara internasional. Status ini pulalah yang
membuat Bandara Sepinggan menjadi rujukan pembangunan
bandara domestik ataupun internasional. Pemprov Jawa Barat,
Riau, hingga Pemerintah Timor Leste, Brunei Darussalam,
dan Papua Nugini bergantian melakukan kunjungan kerja di
bandara ini. [Tempo]
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Tingkatkan Kenyamanan Penumpang, Bandara
Ahmad Yani Lakukan Penataan Terminal
SRG

publik dan terminal domestik.

Untuk
menambah
pelayanan dan
meningkatkan
kenyamanan
penumpang,
Bandara
Internasional
Ahmad Yani
Semarang
akan
melakukan
penataan area

General Manager Bandara Internasional Ahmad Yani
Semarang, Priyo Jatmiko mengatakan, penataan area publik
terminal tersebut dalam rangka menindaklanjuti evaluasi
Menteri Perhubungan saat kunjungan dan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 129 tahun 2015 tentang pedoman
penyusunan perjanjian tingkat layanan dalam pemberian
layanan kepada pengguna jasa bandar udara.
Dalam ayat 1 pasal 7 dinyatakan banwa badan usaha bandar
udara wajib menyediakan fasilitas untuk pelayanan operasional
paling sedikit 70 persen dan fasilitas untuk pelayanan komersial
paling banyak 30 persen dari total luas terminal penumpang
dikurangi ruang sirkulasi dan utilitas bangunan sebesar 20
persen.

Nantinya akan dilakukan penataan gerai mitra yang berada
diarea publik yang berjumlah 13 gerai yang akan dilakukan
pembongkaran mulai 20 September sampai 25 September
2015. Tidak hanya penataan publik area tapi juga akan dilakukan
penataan pada pintu masuk ruang tunggu keberangkatan
domestik yakni dengan menggeser X-Ray dan menambah kursi
ruang tunggu keberangkatan.
“Karena memang terminal domestik sudah tidak memadahi
untuk menampung penumpang,jangan sampai ruang komersial
banyak tapi penumpang menunggu pun sampai duduk diteras,”
katanya, Kamis (17/9).
Nantinya setelah dibongkar, gerai yang sebelumnya ada di
area publik akan dipindahkan ke area parkir didepannya dan
area parkir tersebut akan ditambah di dekat masjid bandara.
Penambahan parkir tersebut rencananya bisa menampung
150 roda empat. “Namun itu baru usulan ke pusat semoga
terealisasi,” ujarnya
Dalam sehari, penumpang Bandara Ahmad Yani Semarang
mencapai rata-rata 4.300 orang dengan jumlah 45 sampai 50
penerbangan berangkat dan total 90-100 penerbangan pulang
pergi. “Pertumbuhan penumpang di Bandara Ahmad Yani
mencapai 4-8 persen pertahun sehingga rasio bandara dan
pertumbuhan mempengaruhi. Selain itu banyak maskapai yang
berminat untuk menambah rute seperti ke Makassar, Batam,
Lombok, dan Balikpapan tapi masih dihadapkan dengan slot
time karena apron kita hanya bisa menampung enam pesawat
besar dan dua pesawat kecil,” katanya. [Suara Merdeka]

Angkasa Pura Airports Siapkan Puskesmas
Keliling Bagi Warga Denpasar
Dalam rangka
membantu
program
pemerintah
di bidang
kesehatan,
Bandara I Gusti
Ngurah Rai
Bali berikan
pelayanan
kesehatan
masyarakat
khususnya untuk ibu hamil dan anak balita berupa program
puskesmas keliling. General Manager Bandara I Gusti Ngurah
Rai Trikora Harjo disaksikan Walikota Denpasar secara resmi
meluncurkan program puskesmas keliling di Banjar Binoh
Kelod, Kelurahan Ubung Kaja, Selasa (22/9).

mendatang satu unit kendaraan puskesmas keliling yang
dilengkapi dengan tenaga medis yaitu dokter, perawat, bidan
serta apoteker secara bergilir akan keliling di 11 banjar di
area Kota Denpasar.

Sejak pertengahan September hingga bulan Desember

“Kami menyediakan fasilitas mobil puskesmas keliling,

DPS
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Puskemas keliling ini merupakan bagian dari program CSR
(Corporate Social Responsibility) Bandara I Gusti Ngurah Rai
yang dalam penyalurannya selalu fokus pada upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup
masyarakat.
“Layaknya puskesmas yang ada, puskesmas keliling ini akan
memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, pengobatan,
penyuluhan, hingga pemberian makanan tambahan. Sasaran
utama kami adalah ibu hamil dan anak balita, tetapi kami
juga tetap melayani kaum manula dan masyarakat kurang
mampu,” jelas Trikora Karjo.

peralatan pemeriksaan, obat-obatan termasuk imunisasi
dasar, dan tenaga medis yang dalam hal ini dibantu oleh
Dinas Kesehatan Kota Denpasar,” tambahnya.
Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan Agustus
2015, di Kota Denpasar terdapat 128 balita mengalami
malagizi, bahkan 30 diantaranya masuk dalam kategori
gizi buruk dan 31 ibu hamil yang membutuhkan bantuan
pemeriksaan kehamilan.

“Kami hadir dengan harapan dapat mempermudah masyarakat
dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan khususnya
bagi ibu hamil dan anak balita. Kami juga menyediakan paket
asupan gizi yang diperuntukkan bagi balita dan manula yang
menderita gizi buruk,” ujar Trikora.
“Kesehatan adalah hal terpenting bagi kehidupan. Dengan
badan sehat kita dapat terus berkarya dan yang juga menjadi
sangat penting kami ingin membantu pemerintah dalam
menciptakan generasi penerus yang sehat dan cerdas,”
tegasnya. [Humas DPS]

Sertijab General Manager Bandara Sam Ratulangi

Serah terima
jabatan
(sertijab)
General
Manager
Bandara Sam
Ratulangi
Manado
telah diserah
terimakan
dari Ahmad
Syaugi Shahab
kepada Halendra Waworuntu, Senin (29/9) bertempat di ruang
Rapat Toar kantor Cabang Bandara Sam Ratulangi Manado.

MDC

Dalam acara tersebut, Human Capital & General Affair Director
Saptandri Widiyanto didampingi Human Capital Group Head
Imron Qodari hadir dalam pelaksanaan sertijab itu.

“Pergantian pimpinan adalah hal biasa dan juga untuk
kepentingan perusahaan dengan melakukan penyegaranpenyegaran dan rotasi pejabat di bandara Angkasa Pura
Airports. Terima kasih kepada pejabat lama yang telah
berdedikasi tinggi memajukan perusahaan walaupun dalam
masa yang singkat. Kepada pejabat baru, saya berharap dapat
lebih meningkatkan kinerja untuk kepentingan perusahaan
dalam aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada
masyarakat,” ujar Saptandri.

Pada acara tersebut, General Manager Bandara Pattimura Ambon
Halendra Waworuntu menyerahkan jabatan kepada Merpin
Butarbutar yang sebelumnya merupakan sebagai General
Manager Bandara Frans Kaisepo Biak. Sementara General
Manager Frans Kaisepo dijabat oleh Minggus Gandeguai, yang
sebelumnya menjabat sebagai Finance & IT Department Head
Bandara Sam Ratulangi Manado. [Humas MDC]

Bandara Syamsudin Noor Gulirkan Pinjaman
Lunak Rp 2,5 Miliar
BDJ

Bandara
Syamsudin
Noor kembali
menggulirkan
bantuan dana
pinjaman
lunak
kemitraan
tahap ke-4
tahun ini.

Sebanyak 16 mitra binaan pelaku UMKM menerima pinjaman
lunak dengan total Rp 440 juta. Masing-masing mitra binaan
mendapat bantuan pinjaman lunak dengan nilai bervariasi
dari Rp 10 juta hingga Rp 60 juta yang dicicil selama 3 tahun.

Ali Ridho dan Sri Sulastri, mitra binaan penerima manfaat
merasa sangat bersyukur mendapan bantuan pinjaman
lunak tersebut.” Kami sangat bersyukur sekali. Tak menyangka
kami pedagang kecil ini ternyata juga diperhatikan oleh
bandara. Mudah-mudahan usaha berkah dan maju, kami pun
berdoa semoga Angkasa Pura Airports Bandara Syamsudin
Noor semakin berkembang,” sambut Sri menerima bantuan
pinjaman di Angkasa Pura Airports Bandara Syamsudin Noor,
Senin (30/9).
General Manager Bandara Syamsudin Noor, Handy
Heryudhitiawan, menjelaskan tahun ini dana kemitraan
Corporate Social Responsibility yang digulirkan sebanyak Rp
2,5 miliar. “Dan tahun ini, penyaluran dana bantuan untuk
mitra binaan UMKM sudah berjalan yang keempat kalinya Rp
440 juta,” ucap Handy. [Banjarmasin post]
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Bandara Adisutjipto Yogyakarta Resmi Dipimpin
General Manager Baru
Kol. Pnb.
Agus Pandu
Purnama
resmi dilantik
sebagai
General
Manager
Bandara
Internasional
Adisutjipto
Yogyakarta
(3/10).
Seremonial pelantikan tersebut dilakukan di Kantor Pusat
Angkasa Pura Airports, Kemayoran, Jakarta secara sederhana di
sela-sela acara Rapat Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2016.

DPS
JOG

Pengangkatan Kol. Agus Pandu Purnama ini sesuai dengan
Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP: 1883/KP.07.03/2015 dan
menggantikan Andi Gunawan Wirson yang sebelumnya menjabat
sebagai General Manager Bandara Internasional Adisutjipto
Yogyakarta selama 1 tahun 10 bulan.
“Secara profesional saya sampaikan ucapan selamat kepada

General Manager baru dan saya sampaikan apresiasi setinggitingginya kepada GM sebelumnya atas segala upaya serta
dedikasinya selama ini,” ucap President Director Angkasa Pura
Airports Sulistyo Wimbo Hardjito, setelah menyerahkan Surat
Keputusan Direksi kepada General Manager baru.

Pada kesempatan tersebut, Wimbo juga memberikan arahan
kepada GM baru terkait telah dibangunnya Terminal B Bandara
Adisutcipto. “Dengan adanya terminal B, saya berharap GM baru
dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pelayanan
jasa penerbangan yang maksimal dan optimal, khususnya dalam
peningkatan pendapatan dan juga Customer Satisfaction Index
(CSI),” ujar Wimbo.
“Kami berharap kepada GM baru sebagai pengemban amanah
dan tanggung jawab baru dapat menjawab tantangan ke depan
terkait komunikasi yang harmonis dan koordinasi yang efektif di
lingkungan internal dan eksternal terlebih lagi terkait rencana
pembangunan bandara baru Yogyakarta baru dan peningkatan
pelayanan kepada para penumpang,” imbuh Human Capital
and General Affair Director Angkasa Pura Airports Saptandri
Widiyanto. [PD]

Bandara SAMS Sepinggan Adakan Sosialisasi
Penggunaan AED dan P3K

Untuk
meningkatkan
kesiapsiagaan
personel
bandara,
Bandara
Sultan Aji
Muhammad
Sulaiman
(SAMS)
Sepinggan
Balikpapan melakukan sosialisasi penggunaan AED (Automated
External Defibrillator) dan Praktik First Aid / P3K (Pertolongan
Pertama pada Kecelakaan) kepada setiap personil bandara,
bertempat di Gedung Serba Guna Bandara SAMS Sepinggan,
Balikpapan (06/10).
.
Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara Safety Health
Environment Section Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan
dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sepinggan
Balikpapan ini dihadiri antara lain oleh personel dari Safety Health
Environment Section, Customer Service Section, Airport Service
Section, Airport Fire Fighting & Rescue Section, dan Airport

BPN
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36 Pengusaha Lokal Terima Kucuran Modal
Usaha dari Bandara I Gusti Ngurah Rai
Memasuki
kwartal IV
tahun 2015,
Bandara
Internasional
I Gusti
Ngurah Rai
menyalurkan
bantuan
kemitraan
tahap ketiga
kepada 36
pengusaha lokal. Dana yang tersalurkan kali ini mencapai
Rp 1,35 miliar dengan sasaran jenis Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM).
Bantuan berupa modal usaha secara simbolis diserahkan oleh
General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Trikora Harjo di
Gedung Wisti Sabha Bandara InternasionalI Gusti Ngurah Rai,
Kamis (8/10)

DPS

“Penyaluran program Corporate Social Responsibility atau CSR
kali ini lebih merata, yaitu dengan merangkul 36 pengusaha
kecil dan menengah yang berasal dari semua kabupaten dan
kotamadya yang ada di Provinsi Bali. Modal usaha yang mereka
terima sebesar 20 juta hingga 75 juta rupiah. Dana kemitraan
yang kami salurkan hari ini mencapai Rp 1,35 miliar,” ujar
Trikora.

namun sering menjadi kendala bagi pelaku UMKM adalah
perolehan modal usaha. Karenanya kami berharap bantuan
yang diterima oleh para mitra binaan dapat dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya dalam upaya pengembangan usaha
mereka,” ucapnya.
Pada tahap 1dan 2, melalui program yang sama juga telah
disalurkan dana kemitraan kepada 31 UMKM sebesar Rp
1,15 miliar. Sehingga total dana CSR 2015 yang berhasil
dialokasikan khusus untuk program kemitraan saja mencapai
Rp 2,5 miliar.
Penyaluran dana CSR sudah menjadi program kerja utama
Angkasa Pura Airports sejak tahun1992, yaitu melalui
pemanfaatan dana dari sebagian laba perusahan dalam
bentukpemberian bantuan lunak berupa dana segar yang
harus dimanfaatkan pengembangan usaha.
Sejak dijalankannya program CSR tahun 1992 sampai dengan
bulan Oktober 2015, akumulasi dana bantuan kemitraan yang
sudah berhasil tersalurkan oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali
kepada 1.447 pelaku UMKM menembus angka Rp 35,9 miliar.
“Kami berharap dapat berpartisipasi secara aktif dalam
menciptakan daya gerak perekonomi kerakyatan, khususnya
melalui kewirausahaan. Out put yang ingin kami capai tentu saja
adalah agar tingkat kesejahteraan masyarakat Bali dapat terus
tumbuhdan semakin meningkat,” kata Trikora. [Humas DPS]

Security Department.

“Kami sangat menyadari dukungan yang paling dibutuhkan

“Tanggal 2 dan 6 Oktober 2015 ikami mengadakan sosialisasi
penggunaan AED dan tata cara P3K kepada petugas front liner
Bandara SAMS Sepinggan,” ujar SMS, QM, & CS Department
Head Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Irwan Salampessy.
Sosialisasi pada 2 Oktober 2015 diikuti 20 personel dan 6 Oktober
2015 diikuti 50 personel.

Bandara Baru Yogyakarta Akan Dilengkapi
Akses Jalan Tol dan Kereta

Kegiatan berjalan interaktif dan disambut baik oleh personel
bandara karenamemberikan informasi teknik penggunaan alat
AED dan teknik bantuan pertolonganpertama terhadap korban.
“Angkasa Pura Airports sebagai perusahaan pengelola bandara
sangat berkepentingan untuk mengingatkan kembali pentingnya
kesiapsiagaan dalam menghadapi minor emergency response,
antara lain kondisi penumpang yang mendapat seranganjantung
mendadak di bandara,” imbuh Safety HealthEnvironment Section
Head Angkasa Pura Airports Balikpapan Herdanu Sri Novanto.
“Mengingat dalam operasional sebuah bandara, setiap personel
yang berkegiatan wajib mengetahui penggunaan AED yang
dipasang di terminal, yang selanjutnya disambung dengan tata
cara P3K yang tepat dan sesuai dengan standar penyelamatan
dari Kementerian Kesehatan RI,” katanya. [Humas BPN]

Angkasa
Pura Airports
menargetkan
pembangunan
bandara
Kulon Progo
Yogyakarta
rampung
pada 2020
mendatang.
Sebagai
megaproyek,
nantinya
bandara tersebut bakal dilengkapi akses jalan tol dan kereta
bandara. “Ini juga selain ada akses jalan negara, ada juga jalan
tol dan akses kereta api,” ujar Corporate Secretary Angkasa Pura
Airports Farid Indra Nugraha di Jakarta, Kamis (15/10).

DPS
JOG

Angkasa Pura Airports juga sudah berbicara dengan PT Kereta
Api Indonesia (KAI) terkait rencana akses transportasi kereta
api ke bandara Kulon Progo. Sementara untuk jalan negara,
perusahaan juga sudah menyiapkan lahannya sehingga bisa
terkoneksi dengan bandara. Rencananya, jalan tersebut akan
dibuat underpass sehingga tak memakan lahan parkir bandara.
Untuk akses jalan tol, saat ini masih terus dimatangkan dengan
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR). Bandara Kulon Progo direncanakan menjadi
pengganti Bandara Internasional Adisutjipto yang saat ini telah
mengalami over capacity.
Pembangunan bandara ini akan menghabiskan sekitar Rp 7
triliun. Kapasitas bandara ini didesain untuk dapat menampung
50 juta penumpang setiap tahun. Bandara ini rencananya
memiliki luas 110.000 meter persegi dan akan dibangun dalam
beberapa tahap. [Tribun]
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Bandara Sepinggan Balikpapan Perdana Layani
Penerbangan Umrah
BPN

Bandara Sultan
Aji Muhammad
Sulaiman Sepinggan
(SAMS) Balikpapan
untuk pertama
kalinya melayani
keberangkatan
jemaah umrah, Rabu
(2/12).

Sebanyak 180
jamaah diberangkatkan menggunakan maskapai Garuda
Indonesia GA988 pada pukul 22.30 WITA. “Jumlah jamaah umrah
di Balikpapan adalah termasuk yang terbesar di Kalimantan
Timur,” terang Wendo Asrul Rose, Operation Director Angkasa
Pura Airports. “Dengan dibukanya penerbangan umrah dari
Bandara SAMS Balikpapan, hal ini akan memudahkan jemaah
asal Kalimantan Timur untuk terbang langsung dari Balikpapan
menuju tanah suci,” lanjutnya.
Untuk mendukung kelancaran penerbangan umrah tersebut,
Bandara SAMS Balikpapan telah melakukan berbagai upaya,
seperti standarisasi PK-PPK kategori 8 berupa penambahan

fasilitas 1 unit ambulans dan 2 SDM teknisi yang berlisensi.
Wendo mengakui, dengan dibukanya penerbangan umrah dari
Bandara SAMS Balikpapan akan memberikan dampak positif
bagi Angkasa Pura Airports selaku operator bandara. “PJP2U
internasional akan meningkat, sehingga pendapatan bandara
diharapkan dapat naik dengan signifikan,” ujar Wendo.
Pada kuartal III-2015, Bandara SAMS Balikpapan berhasil meraih
peringkat 35 dari survei Airport Service Quality (ASQ) - Airports
Council International (ACI) untuk kategori bandara dengan
5-15 juta penumpang pertahun. “Hal ini menjadi bukti bahwa
Bandara SAMS Balikpapan siap memberikan pelayanan terbaik
bagi jemaah umrah,” terang Wendo.
Bandara SAMS Balikpapan merupakan bandara terbesar di timur
Indonesia yang diresmikan oleh Presiden SBY pada September
2014. Dengan luas terminal sebesar 110 ribu m2, area komersial
33 ribu m2, dan apron 140.900 m2, Bandara SAMS Balikpapan
telah dilengkapi dengan teknologi Airport Operation Database
(AODB) serta teknologi hold baggage screening (HBS) level 4.
[Humas BPN]

Bandara Adisutjipto Latih Kader Posyandu di
Kulonprogo
Bandara Adisutjipto
Yogyakarta
bekerjasama dengan
Dinas Kesehatan
Kulonprogo dan
Puskesmas Temon II
menyelenggarakan
pelatihan bagi kader
posyandu di empat
desa, yaitu Desa
Jangkaran, Desa
Glagah, Desa Palihan dan Desa Sindutan, (7/12).

tempat yang telah ditunjuk.

Pelatihan kader tersebut dilaksanakan di masing-masing desa
selama empat hari berturut-turut dengan narasumber dari Dinas
Kesehatan Kuloprogo, Puskesmas Temon II, maupun ahli gizi/
kesehatan yang kompeten. Peserta kegiatan ini merupakan
perwakilan kader dusun dengan jumlah keseluruhan sekitar
180 orang. Kegiatan dimulai dari Desa Jangkaran pada tanggal
2 Desember 2015 dan berakhir di Desa Sindutan pada tanggal
17 Desember 2015 bertempat di balai desa masing-masing atau

Pelatihan kader dan fasilitasi posyandu tersebut merupakan
bagian dari program CSR Bandara Adisutjipto, yaitu layanan
kesehatan keliling yang telah berjalan di wilayah kerja
Puskesmas Temon II sejak pertengahan 2014. “Dalam program
ini semoga kader yang telah dilatih dan diberikan bantuan
fasilitas diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan
penuh semangat dan lebih optimal,” ujar General Manager
Bandara Adisutjipto Agus Pandu Purnama. [Humas JOG]

JOG
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“Pada hari ini giliran di Desa Glagah yang mendapatkan
kesempatan dalam Pelatihan Kader dan Fasilitas Posyandu”
tutur Rizka Ainaeny CSR Section Head Bandar Udara Adisutjipto.
“Untuk menunjang pelaksanaan posyandu yang lebih optimal,
Bandar Udara Adisutjipto memberikan bantuan posyandu
kit dan SDIDTK kit sebanyak 35 paket yang akan diberikan ke
masing-masing dusun di Desa Jangkaran, Glagah, Palihan dan
Sindutan. Paket bantuan tersebut antara lain berisi timbangan
balita dan tempat timbangan bayi, tensimeter, stetoskop, APE
dalam” tambahnya.

Terminal Khusus Umrah Beroperasi di Bandara Juanda
SUB

Bandara Internasional Juanda
Surabaya secara resmi
memulai pengoperasian
terminal khusus umrah yang
melayani penerbangan
langsung Surabaya ke Arab
Saudi, Minggu (13/12) pagi.

“Dengan beroperasinya terminal khusus umrah ini maka jemaah
yang akan melaksanakan umrah dari Surabaya tidak perlu lagi
melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Kami menggandeng
tiga maskapai penerbangan, yakni Garuda Indonesia, Lion
Air, dan Saudi Arabian Airlines yang membuka penerbangan
langsung Surabaya ke Jeddah dan Madinah,” ujar General
Manager Bandara Juanda Yuwono.
Terminal khusus umrah yang terletak di Terminal 1 (T1) Bandara
Juanda ini mampu menampung sekitar 400 orang penumpang.
Pada penerbangan umrah perdana hari ini, 422 jemaah umrah
berangkat menggunakan pesawat Lion Air JT114 rute SurabayaMadinah. Lion Air akan beroperasi dua kali dalam sepekan (setiap
Rabu dan Minggu) menggunakan pesawat Airbus A330-300.

Maskapai Garuda Indonesia yang melayani rute Surabaya-Jeddah
pulang-pergi akan beroperasi tiga kali dalam sepekan (Senin,
Rabu, dan Minggu). Sedangkan Saudi Arabian Airlines akan
beroperasi dua kali dalam sepekan (Selasa dan Kamis) untuk rute
Surabaya-Jeddah pulang pergi.

Bandara Juanda optimis pembukaan rute baru ke Jeddah dan
Madinah tersebut akan mendapat sambutan positif. “Animo
masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya untuk berumrah cukup
tinggi. Kursi pesawat diyakini dapat terisi penuh. Selain itu,
penerbangan langsung ke Arab Saudi akan menarik minat jemaah,
karena selain akan mempersingkat waktu tempuh juga akan
mengurangi
biaya. Melalui rute
baru ini jemaah
umrah hanya
butuh 10 jam
untuk terbang
dari Surabaya
ke Jeddah,” jelas
Yuwono lagi.
[Humas SUB]

Bandara Syamsudin Noor Buka Penerbangan
Langsung Banjarmasin ke Jeddah dan Madinah
Jemaah yang akan
melaksanakan umrah
dari Kalimantan
Selatan kini tidak
perlu lagi melalui
bandara-bandara
internasional lain
seperti Bandara
Juanda Surabaya atau
Bandara Soekarno
- Hatta Jakarta,
sebab Bandara Syamsudin Noor kini telah mengoperasikan
secara resmi membuka penerbangan langsung dari
Banjarmasin-Batam-Jeddah dan Madinah, Arab Saudi, dengan
menggandeng maskapai Lion Air.

BDJ

Penerbangan pada Selasa, 15 Desember 2015 dengan
maskapai Lion Air nomor penerbangan JT 116 Airbus A330300 yang mengangkut sebanyak 437 jemaah yang merupakan
gabungan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Tengah menjadi penerbangan perdana yang
membawa jemaah umrah dari Banjarmasin ke Jeddah dan
Madinah.
Saat ini, penerbangan umrah Banjarmasin-Madinah

hanya dilakukan sekali sepekan, yakni setiap Selasa pukul
08.35 WITA. Peresmian penerbangan perdana ini dihadiri
Operational Director Angkasa Pura Airports Wendo Asrul
Rose, General Manager Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin
Handy Heryudhitiawan, dan Direktur Niaga Lion Air Achmad
Hasan.
“Kami optimistis pembukaan rute baru ke Jeddah dan
Madinah ini akan mendapat sambutan positif, apalagi
animo masyarakat di Kalimantan Selatan dan sekitarnya
untuk berumrah cukup tinggi, sehingga kapasitas pesawat
diyakini dapat terisi penuh,” ujar Wendo. “Pangsa pasar rute
ini cukup besar. Kami berupaya untuk memfasilitasi keinginan
warga Kalimantan Selatan untuk berumrah. Penerbangan
langsung akan menarik minat jemaah, karena di samping
mempersingkat waktu tempuh juga mengurangi biaya.
Dengan rute baru ini jemaah umroh hanya butuh 9 jam untuk
terbang dari Banjarmasin-Batam-Jeddah,” imbuh Handy.
Menurut rencana, pengurusan Custom Immigration Quarantine
(CIQ) yang saat ini masih harus dilakukan di Batam nantinya
akan dipindahkan ke Banjarmasin.
“Insyaallah Januari nanti tidak lagi CIQ di Batam, langsung di
Banjarmasin. Jadi penerbangan bisa langsung, tidak harus ke
Batam dulu,” tandas Handy. [Humas BDJ/AH]
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Lion Air Mendarat Perdana di Biak
Pesawat jenis
Boeing 737900 ER Lion Air,
yang dipiloti
oleh Yose
Carlos Carbon
mendarat
perdana di
Bandara Frans
Kaisiepo
Biak dengan
mulus, Rabu
(9/12) pukul
07.35 WIT. Pesawat dengan nomor penerbangan JT 806 rute
Biak-Makassar-Surabaya yang membawa 65 Orang penumpang
tersebut disambut oleh General Manager Bandara Frans Kisiepo
Biak Minggus E.T. Gandeguai secara adat dengan Tari Yospan
dan Tari Mansorandak, yang menandai pengoperasian perdana
maskapai tersebut di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Acara
dihadiri oleh bupati Biak Numfor, Thomas Alfa Edison Ondy,
beserta jajarannya, dan hadir pula Direktur Service Lion Air, Ari
Azahari

BIK

Ari Azahari saat ditemui seusai pendaratan perdana Lion Air
di Biak, mengakui, operasional Lion Air perdana di Bandara
Frans Kaisiepo Biak menjadi bagian penting bisnis perusahaan
sekaligus menjawab kebutuhan warga dalam transportasi udara.
“Layanan rute Biak-Makassar-Surabaya yang dibuka Lion Air
adalah sebagai wujud nyata komitmen pihak manajemen untuk
membantu pemkab dan masyarakat Biak Numfor,” kata Ari.
General Manager Bandara Frans Kaisiepo Biak Minggus E.T.
Gandeguai, SE. menyampaikan ucapan terima kasihnya atas
kado Natal yang diberikan kepada masyarakat Biak, berupa satu
rute penerbangan baru Lion Air yang melayani penerbangan
rute Surabaya-Makassar-Biak. “Biak ibarat gadis cantik yang
belum bersolek, jadi ketika bersolek semua akan berebut ke
Biak,” ujar Minggus.

Sementara itu, Bupati Bupati Biak Numfor mengajak semua
komponen, baik itu Pemkab Biak, TNI, Polri, BUMN, BUMD
serta masyarakat untuk turut memberikan kenyamanan dan
keamanan bagi pesawat-pesawat lain untuk berkunjung ke Biak.
Rp300 miliar untuk perbaiki fasilitas
Sementara itu, Angkasa Pura Airports menyiapkan dana Rp300
miliar untuk memperbaiki fasilitas Bandara Frans Kaisiepo.
“Sesuai program kerja 2016, kami akan melakukan investasi
sebagai komitmen manajemen Angkasa Pura Airports
mendukung peningkatan pelayanan Bandara Frans Kaisiepo,”
kata Minggus.
Ia mengatakan, fasilitas Bandara Frans Kaisiepo yang akan
diperbaiki diantaranya perbaikan jalur landasan pacu,
penutupan pintu lalu lintas masuk bandara permukiman warga,
pengadaan fasilitas penyandang cacat, garbarata hingga
perbaikan ruang VIP.
Minggus mengatakan, keseriusan manajemen Angkasa Pura
Airports mengucurkan dana ratusan miliar sebagai bukti
komitmen perusahaan untuk turut membantu pemda dalam
mengoptimalkan pelayanan Bandara Frans Kaisiepo. “Meski
secara finansial kami merugi setiap tahun mencapai Rp 40an miliar, tetapi manajemen Angkasa Pura Airports tetap
mempioritaskan perbaikan fasilitas bandara,” kata Minggus.
Ke depan keberadaan Bandara Biak, menurut Minggus,
diharapkan bertambah meningkat aktivitas penerbangan
domestik dan luar negeri sehingga memberikan kontribusi
terhadap percepatan pembangunan ekonomi di Biak sekitarnya.
Rute Biak-Jayapura di bandara ini dilayani maskapai
penerbangan Sriwijaya Air dan Garuda, jalur Biak-MakassarSurabaya dan Jakarta dilayani penerbangan Srwijaya Air, Garuda
Indonesia serta Lion Air dan penerbangan perintis Susi Air.
[Humas BIKAntara Papua]

AVIAPEDIA

A

isle. (1) Lorong. (2) Lorong dalam badan pesawat yang digunakan untuk menuju dari satu tempat
ke tempat yang lain. (3) Di dalam lorong pesawat terdapat garis putih apabila terjadi asap tebal
yang gelap akan mengeluarkan sinar sebagai pemandu bagi penumpang untuk mencari pintu
keluar darurat (emergency exit door).
Sumber: Aviapedia; Ensiklopedia Umum Penerbangan oleh Singgih Handoyo & Dudi Sudibyo (Penerbit Buku Kompas, 2011)
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bersama rombongan rekan-rekan
wartawan dari Jakarta. Mengapa
Alor? Karena pulau ini berada tak
jauh dari Kota Kupang, dimana salah
satu bandara Angkasa Pura Airports
berada. Alor juga memiliki potensi
wisata yang sayangnya masih banyak
yang belum tahu. Saya pergi ke Alor
bersama seorang kawan, Mas Yuris, dari
pihak travel agent ada Mas Zul, serta 8
wartawan.
Alor hanya dapat ditempuh melalui
Kupang, dengan pesawat TransNusa
atau Wings Air yang hanya terbang
sekali sehari dengan waktu tempuh
sekitar satu jam. Bisa juga naik kapal
Pelni dari Kupang selama 18 jam.
Kami berangkat dari Bandara El Tari
Kupang sekitar pukul 12.15 WITA
dengan Wings Air. Tiba di Bandara Mali,
Alor, kami disambut dengan hujan
deras. Dengan tergopoh-gopoh karena
kehujanan, kami menuju baggage
claim. Hujan turun semakin deras, dan
petugas baggage handling dengan
hujan-hujanan mengangkut koperkoper kami.
Selamat datang di Alor, kakak!

PESONA
ALOR
KEINDAHAN SURGA TERSEMBUNYI
A

lor? Dimana itu? Begitu kebanyakan reaksi temanteman ketika saya mengatakan bahwa saya akan
berangkat ke Alor. Tampaknya, Alor memang belum
banyak dikenal oleh orang Indonesia sendiri.
Alor adalah sebuah pulau yang terletak di ujung timur Nusa
Tenggara Timur. Alor merupakan salah satu pulau terluar di
Indonesia, yang berbatasan dengan Timor Leste di sebelah
selatan.
Kedatangan saya ke Alor adalah untuk kegiatan site visit
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Homestay Om Kris
Kami menginap di Homestay Cantik
milik Om Kris. Om Kris adalah
penduduk lokal yang menyewakan
rumahnya untuk ditinggali
wisatawan yang berwisata
di Alor. Om Kris sangat
ramah. Dia banyak bercerita
mengenai Alor, kebudayaan
dan wisatanya.
“Alor ini surganya diving.
Keindahannya sangat
terkenal di mancanegara,”
jelas Om Kris. Bahkan,
menurut sumber yang
saya baca, Alor menempati
urutan kedua setelah
Karibia untuk keindahan
bawah lautnya. Tak heran
jika beberapa orang asing
membuka usaha jasa
operator diving dan resort
di Alor.

ALOR ADALAH SATU DARI SEKITAR 560-AN PULAU YANG MEMBENTUK PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR, YANG MERUPAKAN PULAU TERBESAR DARI GUGUSAN KEPULAUAN ALOR YANG MEMBENTANG DI SEBELAH UTARA PULAU TIMOR. BATAS ALAM ALOR DI SEBELAH UTARA ADALAH LAUT
FLORES, SEBELAH SELATAN DENGAN SELAT OMBAY, SEBELAH TIMUR DENGAN SELAT WETAR DAN
PERAIRAN TIMOR LESTE, SERTA SEBELAH BARAT DENGAN SELAT ALOR (KABUPATEN LEMBATA).
TEKS & FOTO: DIANI SEKARING SEJATI

Desa Adat Takpala di Kecamatan Alor Tengah Utara.

Suku Abui, penghuni Desa Adat Takpala, Alor Tengah Utara.

Om Kris ini ternyata juga
kenal dengan travel blogger
ternama seperti Trinity,
Marischka Prudence, Riyanni
Djangkaru, dan banyak
lagi. “Mereka menginap di

homestay ini,” ujarnya.
Setelah saya coba googling, ternyata
memang homestay milik Om Kris ini
cukup terkenal. Homestay-nya cukup
nyaman, dengan AC dan kamar mandi
dalam.
Oh ya, bagi yang ingin menyicipi
masakan lokal, harus banget makan
masakan istrinya Om Kris. Sedap!
Desa Adat Takpala dan Moko
Siang itu juga, kami menuju Desa Adat
Takpala yang terletak di Kecamatan
Alor Tengah Utara. Dihuni oleh Suku
Abui, Desa Adat Takpala berdiri di atas
kaki bukit, rimbun tertutup lebatnya
pepohonan. Dari kejauhan tampak
rumah-rumah adat yang berbentuk
limas dan beratapkan ilalang.
Amazing! Saya selalu ingin berkunjung
ke desa-desa eksotis di penjuru
nusantara. Desa Takpala ini dihuni
oleh sekitar 40 orang. Berada di
Desa Takpala seperti melihat sisi lain
Indonesia. Dalam kesederhanannya,
Suku Abui menunjukkan bahwa
Indonesia memiliki kekayaan budaya
yang sungguh luas.
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mudah terbakar.

Pengunjung juga dapat membeli
cenderamata yang dibuat oleh
penduduk Desa Takpala sebagai
kenang-kenangan.
Di Desa Takpala, kami diceritakan
bahwa di kalangan masyarakat Alor,
mas kawin yang digunakan untuk
menikahi perempuan adalah benda
perunggu bernama moko. Moko
adalah sebuah bejana perunggu yang
merupakan peninggalan dari masa
lampau. Moko ditemukan melalui
‘mimpi’. Setiap keluarga di Alor minimal
memiliki satu buah moko, oleh karena
itu Alor juga dijuluki sebagai “pulau
seribu moko”.
Dari Takpala, kami bertolak menuju
pantai untuk menikmati sunset, dan
bertemu dengan anak-anak ini.

hentinya berdecak kagum melihat
keindahan Alor. Lautnya begitu biru
dengan landscape yang indah. Namun,

pada pemandangan indah ini. Lelah
karena mendaki hilang sudah! Kami
menyempatkan diri untuk berfoto
bersama di atas bukit.
Selesai dari Ling’al, kami sempat
berhenti di beberapa tempat untuk
snorkeling. Namun, arusnya sangat kuat!
Saya benar-benar merasakan sendiri
namanya terseret arus, berenang
melawan arus sampai akhirnya panik
dan minta pertolongan. Agak kapok,
karena menyeramkan sekali. Kapal kami
juga sempat berhenti di titik lain dan
sempat berputar terkena pusaran air.

Pantai Ling’al
Keesokan harinya, kami berangkat
untuk menyusuri pulau-pulau di
sekitar Alor. Sebenarnya, kami datang
di saat yang kurang tepat, yaitu di
musim hujan. Di musim hujan, arus
laut cukup kuat dan dingin sehingga
ikan-ikan pingsan dan mengambang di
permukaan laut.
Hari itu, hanya kami wisatawan yang
melakukan island hopping. Kami
berangkat melalui Dermaga Alor Kecil.
Sepanjang perjalanan, saya tidak

44

saya akui kalau landscape Taman
Nasional Komodo lebih bagus. “Kalau
Komodo menang di landscape, Alor
menang di underwater view, Kak,” kata
guide kami.
Satu jam berkendara dengan kapal
nelayan, kami sampai di Pantai Ling’Al.
Pantai dengan pasir putih selembut
tepung dan gradasi biru laut yang
eksotis. Sesampainya di Ling’al, Mas
Zul mengajak kami untuk menanjak ke
atas bukit. Bukit yang kami daki cukup
terjal dan berbatu-batu. Tibalah kami
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Ketika snorkeling, tiba-tiba saya
dikejutkan oleh pemandangan
sekumpulan makhluk yang berenang
meloncat-loncat di kejauhan. Lumbalumba! Saya baru kali ini melihat
lumba-lumba di alam bebas. Menurut
guide kami, lumba-lumba sangat
dilindungi di Alor. Warga dilarang untuk
mengganggu atau menangkap lumbalumba.

Masjid tertua di Pulau Alor dan Al Quran tertua di Asia.

itu selamat dan tidak rusak, padahal
disimpan dalam kotak kayu yang

Menurut sejarah,
Al Quran kuno ini
dibawa ke Pulau
Alor pada 1523
oleh Iang Gogo
dari Kesultanan
Ternate,
yang terletak
sekitar 1000an kilometer
di utara, yang
merantau
bersama
keempat
saudaranya
dengan misi
penyebaran
Islam hingga
ke Alor. Pada
saat dibawa ke
Alor, Al Quran
tersebut sudah
berumur tua. Kini
Al Quran tersebut
disimpan di Desa
Lera Baing, di
sebuah rumah
milik keturunan
ke-14 Iang
Gogo, yakni
Nurdin Gogo,
yang terletak
di sebelah Masjid Baabussholah,
yang merupakan masjid pertama

TIPS
•
Menginaplah di homestay agar
banyak berinteraksi dengan warga
lokal.
•
Gunakan sunblock yang banyak.
Alor sangat panas (tapi lebih panas
Kupang).
•
Siapkan uang tunai karena ATM
sangat jarang tersedia di Alor.

yang dibangun di Pulau Alor sekitar
tahun 1633 dan telah beberapa kali
mengalami renovasi.
Berburu Kain Tenun
Berkunjung ke suatu daerah rasanya
tak lengkap tanpa membawa buah
tangan khas daerah tersebut. Di pasar
tradisional Alor di Kota Kalabahi kami
membeli jagung titi, kenari, dan kain
tenun. Sebagai penggemar bendabenda etnik, saya sangat senang
melihat aneka corak tenun ikat yang
dijual di pasar. Untuk kain tenun besar,
harga dipatok mulai dari Rp 200 ribu,
sementara untuk selendang kecil
seharga Rp 25 ribu.
Sayang, kami tak bisa berlama-lama
di Alor, karena kami bersama temanteman wartawan telah ditunggu event
Airport Running Series di Bandara El
Tari Kupang. Saya pun bertekad untuk
sekali waktu akan kembali lagi ke Alor
jika sudah mengantongi diving license.
Ada yang mau ikut? [][]

Al Quran tertua di Asia
Di Alor juga terdapat manuskrip
Al-Quran tertua di Asia Tenggara
- beberapa bahkan menyebutkan
sebagai yang tertua di Asia - yang
diperkirakan berusia hampir 1000
tahun. Terbuat dari bahan kulit kayu
tipis dan tinta serta pewarna alami, Al
Quran ini masih 98% utuh kelengkapan
ayat dan suratnya. Meski rumah tempat
disimpannya Al Quran ini sempat
terbakar tahun 1982, namun Al Quran
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Dengan perjalanan waktu, Lion Air menjadi salah satu airline pilihan masyarakat
dan tercatat menjadi airline yang mengangkut penumpang domestik terbanyak
di Indonesia. Airline dengan kategori LCC
tetap beroperasi dengan standar safety
dan security yang telah ditetapkan. Tidak
ada toleransi dalam hal ini. Hanya saja di
bidang service mereka mengurangi sesuai
dengan harga tiketnya.
Sejalan dengan kemunculan LCC itu,
maka penumpang pesawat
udara pun menjadi tersegmentasi, antara yang menggunakan
full service dan LCC. Segmentasi
penumpang ini termasuk juga
perilaku penumpangnya. Jika
ada suatu kejadian cara bersikap
dan bertindak para penumpang
tentu saja berbeda antara yang
menggunakan full service dan
LCC. Ini suatu hal yang lumrah
saja.

BELAJAR DARI RICUH
LION AIR DI SOETTA
karena pesawat yang delay dengan jeda
waktu yang begitu lama. Keterlambatan
yang panjang tanpa penjelasan memadai, wajar jika memicu emosi penumpang
dan berujung ke situasi ricuh.
Kasus yang terjadi Sabtu, 21 November
2015 sungguh memalukan dunia penerbangan Indonesia. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 898 tujuan
Makassar menurut jadwal seharusnya berangkat pukul 05.00 WIB, baru dapat terbang pada pukul 11.00 WIB. Karena delaynya cukup panjang, penumpang menjadi
sangat emosi. Apalagi ketika tahu bahwa
ada pesawat Lion lain, yaitu JT 778 yang
jadwalnya belakangan dengan tujuan
sama, malah justru boarding lebih dulu.
Melihat kenyataan itu, penumpang JT898
menjadi emosi lalu turun ke apron, menghadang pesawat Lion JT778 yang sudah
akan menutup pintu pesawat. Tentu saja
penumpang JT778 menjadi panik dan
berebut keluar pesawat, bahkan katanya
ada yang sempat membuka pintu dan
mengaktifkan emergency evacuation slide.
Akibatnya peralatan luncur darurat itu
menggelembung dan menambah situasi
menjadi, ricuh, dan penumpang panik.

Kasus di Soekarno-Hatta
Ternyata dalam hal bersikap ini
membuat output yang berbeda.
Kasusnya dapat dipicu oleh beberapa keadaan yang ekstrem,
tetapi sebagian besar adalah
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Evaluasi
Kejadian tersebut jelas mengakibatkan
chaos yang cukup mencoreng kredibilitas dunia penerbangan Indonesia. Jika
diamati lebih cermat kasus ini menurut
hemat saya hanya merupakan ujung dari
gunung es! Banyak hal yang tersembunyi di bawah permukaan. Masih banyak
hal yang tidak kasat mata yang berpotensi untuk terus memicu kasus-kasus
semacam ini di masa mendatang. Marilah
kita mencoba membahasnya.

Itu dari satu sisi. Pada sisi lain yang lebih
kompleks lagi adalah bagaimana memastikan penggantian pesawat dan krunya,
pada saat ada pesawat yang mengalami
gangguan teknis. Yang pasti sulit adalah
melakukan antisipasi, jika tiba-tiba ada satu
atau dua pesawat yang beroperasi tidak
sesuai rencana. Ini akan mengakibatkan
seluruh proses operasi penerbangan akan
terganggu. Dengan armada sebesar Lion
Air, jika ada satu pesawat yang rusak, pasti
menimbulkan irregularities yang berantai.

Pertama dari sisi airline. Kasus ini dapat
menimpa airline mana saja, hanya
kebetulan kali ini yang mengalami Lion
Air. Wajar saja karena Lion Air adalah
peringkat pertama pengangkut penumpang domestik di Indonesia. Sudah tentu
jumlah penumpang yang diangkutnya
luar biasa besar. Mengingat hal ini sudah
sering terjadi, barangkali sebaiknya Lion
Air memperbaiki atau meningkatkan
kualitas bagaimana menangani penumpangnya yang kecewa. Tanpa bermaksud
sok tahu, semestinya ada mekanisme
bagaimana memberitahu penumpang
sedini mungkin, atas kasus yang terjadi
dan apa solusinya. Informasi adalah penting bagi para penumpang.

Kedua, dari sisi pengelola bandara. Pertanyaan mendasar bagaimana menjaga dan
memastikan agar orang-orang yang tidak
berkepentingan tidak dapat memasuki
lokasi-lokasi tertentu. Pada kasus Lion Air
JT898, bagaimana mungkin penumpang
dapat keluar dari terminal lalu bebas
memasuki apron? Bukankah ada security
yang harus menjaga dan memastikan agar
tidak ada orang yang dapat masuk ke apron
kecuali atas ijin khusus? Apakah security sudah bertindak untuk menjaga agar
penumpang ini tidak turun ke apron? Atau
barangkali karena jumlahnya tidak memadai, maka tidak dapat menjaga penumpang
yang emosional itu? Sistem penjagaan dan
security ini perlu dipastikan diberikan oleh
pengelola bandara.
Dari pengamatan di lapangan di Bandara
Soekarno-Hatta, beberapa akses ke airside
kurang diawasi atau dikontrol dengan baik.
Di terminal banyak akses yang tidak dijaga,
termasuk akses ke apron, terutama di
boarding gate. Seyogyanya akses ke airside
mesti dikontrol sepenuhnya oleh pengelola
bandara. Sistem kontrol ini dapat dilakukan
dengan peralatan, misalnya: pintu otomatis,
CCTV, alarm, dan sebagainya, atau dengan
menempatkan petugas security. Mengingat fungsinya yang vital, fungsi security ini
tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada
pihak lain, misalnya kepada airline atau
kepada operator ground handling, karena
tanggung jawabnya memang berbeda. Hal
ini yang seyog-yanya patut dibahas dan

dikoordinasikan kembali
dengan lebih
cermat lagi.
Di SoekarnoHatta tampaknya aviation
security (avsec)
lebih diutamakan di
Security Check
Point (SCP).
Fungsi avsec
pada lokasi
lain, misalnya
di boarding gate, di perimeter diserahkan
kepada airline atau pengelola ground
handling. Padahal seyogyanya fungsi avsec
ini harus berada dimana-mana, baik di
SCP, di terminal sebagai walking patrol, di
non-terminal sebagai patroli perimeter,
dan lainnya. Jika diserahkan kepada airline,
komitmen dan konsistensi untuk menerapkan fungsi security kurang kuat tidak
seperti kalau dikerjakan sendiri.
Oleh sebab itu peristiwa masuknya
penumpang ke apron dan menyandera pesawat Lion Air di Soekarno-Hatta ini perlu
dibahas dengan lebih cermat lagi. Saya
tidak dapat membayangkan bagaimana
jika yang memasuki apron itu bermaksud
melakukan kejahatan yang lebih berat lagi.
Aksi teror, misalnya. Kasus penumpang Lion
Air menunjukkan, ternyata begitu mudah
orang masuk ke apron Bandara SoekarnoHatta!
Sebenarnya penyelenggara bandara memiliki sistem pengamanan bandara dalam
Airport Security Program. Dalam kasus Lion
Air seyogyanya avsec mampu menjaga dan
mengendalikan agar penumpang tidak
keluar dari lokasi yang sudah ditentukan, apalagi sampai melakukan tindakan
anarkis. Seyogyanya avsec mampu melihat
situasi lebih awal dan memiliki contigency
untuk menangani keadaan. Apalagi jika
sudah ada gelagat yang mengarah ke situasi chaos, security mesti waspada lebih awal
untuk bertindak sebelum terjadinya chaos.
Bila perlu minta tambahan personel, untuk
menjaga penumpang agar tidak bertindak
di luar batas.
Yang ketiga, behaviour dari penumpang.
Perilaku penumpang yang sudah kecewa,
dimana sudah melebihi batas toleransinya
maka cenderung akan bertindak yang
tidak rasional. Pada kasus penumpang full
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andara selalu memberikan image
yang sedikit eksklusif, lebih keren
dan elit. Bandara hampir selalu
berkonotasi dengan sesuatu yang teratur,
bagus dan nyaman. Gambaran secara
umum atau kesan di masyarakat begitu.
Hanya saja perlahan tetapi pasti kesan
itu mulai berubah. Dimulai ketika ada
penerbangan berbiaya murah, atau low
cost carrier (LCC). AirAsia memulainya
dengan tagline yang pada awal
beroperasinya cukup mengagetkan:
now everybody can fly. Airline lain yang
berkategori LCC mulai bermunculan.
Juga Lion Air menyusul dengan taglinenya: we make people fly.

Harus ada upaya nyata, bagaimana membuat penumpang dapat tenang dan tidak
emosional. Managing passengers expectations. Penumpang mesti mendapat informasi yang akurat mengenai irregularities
yang terjadi. Jika diberitakan dan dijelaskan
dengan baik, pasti akan mengurangi kekecewaan penumpang. Beberapa kali Lion
Air sudah mengalami yang begini, rasanya
mesti ada perbaikan yang memadai agar
tidak terjadi lagi.

WWW.DETIK.COM
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service, kejadian ini juga akan sama. Hanya
saja perilaku penumpang full service biasanya terbatas pada komplain, kata-kata
emosional, dan cenderung kasar, tetapi
tidak menjadi tindakan yang merusak.
Berbeda dengan penumpang LCC. Jika
batas toleransinya terlewati maka mereka
akan melakukan tindakan destruktif untuk
mengungkapkan kekecewaannya. Akhirnya mereka bertindak anarkis dan tidak
peduli tindakannya akan mengakibatkan
kericuhan semakin besar.
Keempat, dari otoritas yang mengeluarkan flight approval. Dari kasus tersebut
dapat dibahas beberapa hal yang sangat
penting dan kritikal bagi dunia penerbangan. Dalam penyelidikan awal, Lion Air
sebenarnya sudah mengantisipasi. JT898
tertunda karena ada permintaan Lion Air
untuk mengganti pesawat dari Boeing
B-737 kapasitas 190 penumpang menjadi Airbus A-330 dengan kapasitas 350
penumpang. Tetapi pengajuan penggantian pesawat ini baru diterima Direktorat
Perhubungan Udara pukul 08.00 WIB,
tiga jam lewat dari jadwal terbangnya.
Mekanisme flight approval rasanya sudah
beberapa kali dibahas. Sekarang dengan
kasus Lion Air, rasanya perlu disepakati
lagi bagaimana agar flight approval itu
dapat diperoleh lebih cepat. dan akurat
sebagai ijin untuk terbang.
Saya yakin beberapa hal tersebut di atas
sudah menjadi pembahasan dan perbaikan berikutnya. Setelah itu, semoga kasus
penumpang yang melakukan tindakan
destruktif dan anarkis dan membuat
penerbangan terganggu tidak terjadi lagi
di masa mendatang. Kasus ini benar-benar
mencoreng kredibilitas dunia penerbangan Indonesia. [][]
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AKREDITASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)

Arsip Angkasa Pura Airports Raih
Akreditasi ANRI

tahun mulai 15
September 2015
sampai dengan
15 September
2018,” ujar
Mustari Irawan.

U

nit Kearsipan Kantor Pusat Angkasa Pura Airports
yang berada di bawah Corporate Administration
Department mendapatkan akreditasi dari Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sertifikat akreditasi
ini diserahkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI) Mustari Irawan kepada Corporate
Secretary Angkasa Pura Airports Farid Indra
Nugraha di Kantor ANRI, Jakarta, Rabu (07/10).
Unit Kearsipan Angkasa Pura Airports merupakan
salah satu dari lima BUMN yang menginisiasi
untuk diakreditasikan unit kearsipannya oleh
ANRI. Dari kelima BUMN yang telah mengajukan
permohonan akreditasi tersebut, Unit Kearsipan
Angkasa Pura Aiprorts menjadi yang pertama
mendapatkan akreditasi.
“Kami mengapresiasi Unit Kearsipan PT Angkasa
Pura I (Persero) yang telah dinyatakan sebagai
unit kearsipan terakreditasi, dengan kualifikasi
akreditasi B atau baik. Ini berlaku untuk tiga
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“Memperoleh
akreditasi ini
tidak mudah,
perlu upaya
yang keras dan
konsisten untuk
dapat memenuhi
standar yang
ditentukan oleh
ANRI. Terima
kasih atas
dukungan Direksi
dan seluruh
insan Angkasa
Pura Airports
sehingga
akreditasi ini
dapat kita raih.
Semoga ke depan
hasil akreditasi
untuk unit kearsipan di Angkasa Pura Airports bisa lebih
baik lagi,” harap Farid Indra Nugraha. [][]
arif.haryanto@angkasapura1.co.id

AWARDS

BANDARA AWARD 2015

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali,
Bandara Terbaik Indonesia 2015

banyak ketimbang
tahun lalu sebanyak 53
bandara.

B

andara Award 2015 menetapkan Bandara I Gusti
Ngurah Rai Bali - yang dikelola oleh Angkasa Pura
Airports - sebagai bandara terbaik di Indonesia
pada tahun ini (Indonesia’s Best Airport of The Year).
“Hasil survei diolah untuk memperoleh bandarabandara yang layak mendapatkan penghargaan,” ujar
Wita Anggraini, CEO Bandara Indonesia Group selaku
penerbit Majalah Bandara di Jakarta, Rabu (18/11).

Selain bandara terbaik
di Indonesia (best of
the best airport) yang
diraih Bandara I Gusti
Rai, penghargaan
bandara terbaik juga
dikategorikan dalam
lima kelompok. Di
kategori bandara
terbaik di bawah
pengelolaan Angkasa
Pura Airports, Bandara
I Gusti Ngurah Rai
menjadi Juara I, diikuti
Bandara Sultan Aji
Muhammad Sulaiman
Sepinggan Balikpapan
sebagai Runner-up I
dan Bandara Adi Soemarmo Solo sebagai Runner-up II.
Adapun bandara terbaik di bawah Angkasa Pura II diraih
oleh Bandara Sultan Syarief Kasim Pekanbaru. Untuk
bandara terbaik di Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU)
Kelas 3 diraih Bandara Matahora Wakatobi. Sementara,
bandara terbaik di UPBU Kelas 2 diraih Bandara
Kalimaru Berau. Sedangkan bandara terbaik di UPBU
Kelas 1 diraih Bandara Mutiara Palu. [][]
arif.haryanto@angkasapura1.co.id

Penghargaan ketujuh kalinya
itu telah diselenggarakan sejak
2009 yang lalu. Penghargaan
diberikan atas survei pengguna
jasa bandara, yang meliputi
akses bandara, rambu-rambu,
informasi, kenyaman check in,
toilet dan lain sebagainya.
Pada tahun ini, survei dilakukan
terhadap 67 bandara sejak
Agustus 2015 hingga September
2015. Adapun, jumlah bandara
yang disurvei kali ini lebih
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2.
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Menunggu Waktu Boarding

agi Anda yang kerap melakukan
perjalanan menggunakan moda
transportasi pesawat, pastinya
sudah mengetahui bahwa batas waktu
check in penumpang adalah satu jam
sebelum waktu keberangkatan untuk
penerbangan dalam negeri dan dua
jam untuk penerbangan luar negeri.
Biasanya, loket check in dibuka dua jam
sebelum keberangkatan dan ditutup
tiga puluh menit sebelum pesawat
berangkat.
Bagi Anda yang melakukan check in
setelah penutupan waktu tersebut,
maka tiket pesawat Anda dianggap
hangus. Sementara itu, check in melalui
web (web check in) atau situs mobile
(mobile check in) dapat dilakukan sejak
tujuh hari hingga empat puluh lima
menit sebelum waktu keberangkatan.
Namun, walaupun check in dapat
dilakukan hingga tiga puluh menit sebelum waktu keberangkatan pesawat,

50

Anda sebaiknya datang lebih awal ke
bandara untuk mencegah hal-hal yang
tidak diinginkan seperti kemacetan di
jalan menuju bandara, antrean yang
panjang di loket check in atau imigrasi,
yang dapat membuat Anda ketinggalan
pesawat.
Datang lebih awal ke bandara membuat Anda memiliki banyak waktu
untuk menunggu waktu keberangkatan
Anda. Apalagi jika terjadi keterlambatan jadwal keberangkatan (delay) akibat
faktor cuaca, kondisi pesawat, atau hal
lainnya, yang membuat waktu tunggu
Anda di bandara semakin lama. Untuk
mengantisipasi hal ini dan Anda tidak
bosan dalam menunggu, simak tips di
bawah ini yang dapat Anda persiapkan
dan lakukan sebelum dan selama menunggu di bandara.
1.

Isi penuh daya baterai, power
bank, dan baterai cadangan
Anda
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Smartphone sudah menjadi kebutuhan primer yang kerap dibawa ke
mana pun orang urban bepergian,
barangkali termasuk Anda. Dalam
melakukan perjalanan, apalagi
perjalanan panjang, daya batere
merupakan hal krusial yang harus
diperhatikan agar segala aktivitas
Anda yang kebanyakan menggunakan smartphone dapat selalu dilakukan, seperti mencari informasi,
berkomunikasi, mendengar musik,
dan lainnya. Walaupun terdapat
loket pengisian daya baterai gratis
maupun colokan listrik umum di
bandara, namun kita tidak dapat
mengetahui apakah loket tersebut tersedia ketika kita sedang
membutuhkan. Bisa saja loket
tersebut sudah dipenuhi dengan
smartphone orang-orang lainnya.
Maka sebelum Anda bepergian,
pastikan daya baterai semua gawai
Anda terisi penuh, termasuk baterai
cadangan dan power bank Anda.

3.

WWW.HOLIDAYCLUBRESORT.COM

B

di Bandara

Menikmati musik
Musik dapat membangun suasana
dan mood pendengarnya. Dengarkanlah musik kesukaanmu melalui
perangkat smartphone atau pemutar musik lainnya agar menunggu
keberangkatan tidak lagi membosankan. Mendengarkan musik
juga bisa dilakukan bersama dengan aktivitas lain seperti membaca
buku atau berselancar di dunia
maya. Namun, atur volume musik
pada posisi tidak terlalu nyaring
agar Anda masih dapat mendengar pengumuman bandara terkait
informasi penerbangan Anda atau
hal penting lainnya.
Membaca buku
Buku merupakan teman ideal perjalanan bagi Anda yang suka membaca. Walaupun membaca buku
kini dapat dilakukan melalui gawai
seperti smartphone, laptop, atau
tablet, namun membaca buku fisik
memiliki sensasi pengalaman
dan
kelebihan tersendiri.

dengan ditemani makanan dan
minuman tidak akan terasa lama.
Atau Anda juga dapat melengkapi
perbekalan Anda dengan membeli
makanan kecil atau obat-obatan
di gerai convenience store dalam
bandara.

Sensasi membuka halaman demi
halaman buku dan aroma khas kertas buku tidak dapat kita rasakan
pada kegiatan membaca buku melalui perangkat. Selain itu, dengan
membaca buku fisik, Anda tidak
perlu khawatir akan kehabisan
daya baterai gawai Anda.
6.
4.

Belanja di toko duty free
Sambil menunggu waktu keberangkatan, Anda bisa berbelanja
atau sekedar “belanja mata” di
toko duty free yang menyediakan
barang-barang berkualitas internasional dengan harga yang relatif
terjangkau. Beberapa produk menarik yang terdapat pada toko duty
free yaitu buku-buku luar negeri,
parfum, cinderamata khas negara
tertentu, hingga ke makanan khas.

5.

Makan
Jika Anda merasa lapar, Anda bisa
makan di gerai restoran yang ada
di bandara, baik makan besar
atau sekedar makan cemilan
atau minum kopi. Menunggu

Eksplorasi bandara
Setiap bandara memiliki desain
arsitektur yang menarik dan khas.
Anda dapat melihat keunikan ini
dengan berkeliling bandara untuk
mengetahui kekhasan arsitektur
bandara. Anda juga dapat mengabadikan arsitektur bandara melalui kamera Anda. Foto-foto tersebut dapat Anda jadikan kenangan
setiap Anda mengunjungi suatu
negara atau daerah. [][]
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INDONESIANA

INDONESIANA
Universitas Gadjah Mada
bahkan menemukan
bahwa terumbu karang
di Danau Satonda
mengandung minyak
dan gas bumi. Tapi
tentunya kawasan ini
tidak boleh menjadi areal
penambangan.

dinamakan Danau
Satonda; terhampar
tenang di tengah kaldera
yang dikepung oleh hijau
pepohonan.
Kicauan burung yang
bertengger di pepohonan
tersebut akan pula
menjadi musik alam
yang menggugah indera
pendengaran Anda di
tengah keheningan yang
dihadirkan sebuah pulau
vulkanis tak berpenghuni. WWW.INDONESIA.TRAVEL
Setibanya di danau
tersebut, berenang tentu menjadi
hal yang tak boleh dilewatkan. Cicipi
betapa asin air danau yang sama
sekali tidak memiliki jalur atau celah
yang terhubung dengan laut. Airnya
bahkan lebih asin dari air laut.

D

Pulau Gunung Api dan
Miniatur Laut Purba

ua ilmuwan Eropa bernama
Stephan Kempe dan Josef
Kazmierczak meneliti Danau
Satonda di Dompu, Nusa Tenggara
Barat, pada tahun 1984, 1989,
dan 1996. Hasil penelitian mereka
menyebutkan bahwa Satonda
adalah fenomena langka karena
airnya yang asin dengan tingkat
kebasaan (alkalinitas) sangat tinggi
dibandingkan air laut umumnya.
Keduanya berpendapat, basin
Satonda muncul bersamaan dengan
terbentuknya kawah tua yang
berumur Pulau Satonda yang tak
berpenghuni adalah destinasi wisata
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alam yang menarik untuk dijelajahi
keindahannya. Alam pegunungannya
dan keunikan danau air asin serta
kekayaan taman bawah lautnya
menjadi daya tarik yang seakan tak
pernah habis.
Untuk mencapai pulau yang letaknya
sekitar 3 kilometer dari semenanjung
Sanggar di Pulau Sumbawa, Nusa
Tenggara Barat ini, Anda dapat
menggunakan perahu cadik bermotor
dari desa terdekat, yaitu Desa
Nangamiro. Selama perjalanan yang
biasanya memakan waktu sekitar1
jam tersebut, jika beruntung Anda
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Danau dengan temperatur air
28,3ºC–39,0ºC ini dianggap memiliki
kemiripan dengan kondisi laut
zaman purba. Kesimpulan ini didapat
berdasarkan hasil penelitian terhadap
karang dan fosil alga yang hidup di
danau tersebut. Oleh karenanya, tak
heran apabila banyak peneliti baik dari
dalam maupun luar negeri tertarik
untuk mengunjungi danau ini dan
melakukan penelitian. Pada 2008,
seorang peneliti dari BP Migas dan

Kegiatan menarik lainnya yang dapat
Anda lakukan saat mengunjungi
Pulau Satonda adalah snorkeling di
perairan sekitar pulau yang tenang
nyaris tanpa ombak. Pantai Pulau
Satonda adalah pantai berpasir putih
dengan dasar perairan yang landai
(di bagian timur dan selatan pulau)
dan bagian yang curam (di utara
dan barat). Pulau Satonda yang telah
ditetapkan sebagai Taman Wisata
Alam Laut (TWAL) pada tahun 1999 ini
memang memiliki potensi kekayaan
dan keindahan bawah laut. [][]

akan dapat pula menyaksikan aksi
lumba-lumba yang melintasi perairan
Laut Flores.
Setibanya di pantai yang terbilang
sepi nan cantik dan berpasir putih
tersebut, pendakian menuju danau
kawah dimulai di kawasan tengah
pulau. Jalanan akan mulai menanjak
dan mendaki namun pendakian
tersebut akan terasa setelah Anda
tiba di puncak Gunung Satonda.
Pemandangan dari puncaknya adalah
kawah berbentuk angka delapan
yang memukau. Danau cantik
dan unik berwarna hijau tersebut

WWW.INDONESIA.TRAVEL

WWW.INDONESIA.TRAVEL

Yang menarik adalah bahwa riak
air danau seolah bergerak seiring
pasang-surutnya air laut yang
mengepung Pulau Satonda itu sendiri.
Sungguh suatu fenomena alam yang
mengesankan dan karenanya layak
dijaga dan dilindungi kelestariannya.
Air asin dari danau dengan kedalaman
bervariasi (maksimal 69 meter)
tersebut memiliki tingkat keasaman
mencapai pH 7,08 – 8,27. Di bawahnya
tidak banyak dihuni ikan dan biota

air lainnya, hanya ada beberapa jenis
ikan berukuran kecil; ikan-ikan ini
pun mengandung kadar garam yang
cukup tinggi. Namun begitu, kondisi
air asin rupanya adalah media yang
tepat bagi alga merah untuk tumbuh
subur di karang-karang yang terdapat
di permukaan danau.

Di tepian danau, Anda
akan melihat pohon
yang berbuah batu. Batubatu tersebut memang
sengaja digantungkan
oleh wisatawan yang sempat
berkunjung ke sana. Karena konon
batu-batu yang digantung tersebut
mewakili doa dan harapan orangorang yang dipercaya akan terkabul.

Rubrik ini hasil kerjasama dengan:
www.goodnewsfromindonesia.org
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Kebutuhan Komunikasi
yang Berubah

Ida Bagus Kt. Juliadnyana

Pemimpin Redaksi Angkasa Pura Magazine

B

anyak perusahaan yang
mengurangi beberapa
pekerjanya mencoba berbagai
pendekatan baru untuk meningkatkan
produktivitas perusahaan itu. Misalnya
dengan membentuk gugus mutu,
membentuk tim kerja mandiri yang
mengatur, menggerakkan, atau
mengarahkan dirinya sendiri, serta
fokus memperperbarui visi, misi,
maupun standar nilai perusahaan.
Dalam lingkungan kerja yang modern,
manajemen senior menyadari bahwa
mereka tidak boleh memandang
pegawai hanya dari sisi biaya tenaga
kerja. Sebaliknya, mereka wajib
memandang pegawai sebagai
kontributor potensial bagi pertumbuhan
dan kelangsungan perkembangan
perusahaan.
Jaminan bahwa sebuah pekerjaan
akan berlangsung seumur hidup bagi
pegawai yang berbakti dan setia mulai
luntur sebagai akibat dari pengurangan
pegawai, perampingan organisasi, atau
alasan lainnya. Perusahaan mendapati
beberapa pegawai yang sinis, tidak
committed, tidak loyal, tidak puas pada
tugasnya, yang sengaja bekerja lambat
untuk membuat jam kerja menjadi lebih
panjang dan semakin banyak biaya
gajinya yang dipertaruhkan
dalam program insentif.

Komunikasi pegawai bisa membantu
mengubah situasi ini. Komunikasi merupakan alat perekat yang dapat menyatukan kembali lingkungan kerja yang
tercabik-cabik. Komunikasi memegang
peran penting dalam memulihkan
keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan kebutuhan pegawai, serta
membantu untuk mengembalikan dan
memelihara kepercayaan menjadi lebih
jelas bagi lebih banyak orang. Komunikasi yang memusatkan perhatiannya
pada pencapaian tujuan bisnis merupakan tugas yang amat penting ketika
perusahaan ingin kembali merancang
ulang usahanya. Terdapat tugas dan
tanggungjawab komunikasi yang lebih
besar bagi semua orang dalam struktur
organisasi perusahaan masa kini. Hal ini
tidak lagi hanya tugas seorang pembina
di kantor pusat, tetapi juga harus melibatkan setiap manajer, eksekutif, dan
supervisor lapangan.
Cara menyampaikan pesan di era
teknologi informasi yang canggih juga
berubah. Komunikasi secara elektronik
melengkapi bahkan menggantikan era
cetak dan tulisan tangan. Para manajer seyogyanya perlu mulai
meningkatkan bentuk
komunikasi antarpribadi
serta bentuk komunikasi yang lebih akrab.
Saat ini pesan-pesan
lewat surat

elektronik maupun voice mail dikirim
oleh CEO untuk para manajer bahkan
supervisor. Ini adalah pengalaman baru
yang sangat berbeda dengan memo
formal yang digunakan sebelumnya.
Isi komunikasi pun seharusnya mulai
berubah. Sekarang buletin, majalah, dan
saluran komunikasi lainnya sebaiknya
memuat cerita-cerita mengenai target
produksi perusahaan, keluhan konsumen, ancaman, serta persaingan.
Pegawai yang mendapatkan informasi
yang cukup baik tentunya lebih mudah
diperdayakan dibandingkan dengan
pegawai yang tidak mendapatkan informasi. Hal itu harus disadari. Kebutuhan informasi bagi pegawai sangatlah
penting untuk dipenuhi. Maka komunikasi informasi untuk pegawai haruslah
sesering mungkin dilakukan agar
mereka paham dan dapat memberikan
nilai tambah bagi perusahaan. Bukankah
pegawai adalah kontributor potensial
bagi pertumbuhan dan perkembangan
perusahaan?
“Jika Anda ragu maka katakanlah semua
yang Anda ketahui, bahkan sampai Anda
merasa terlalu banyak.” [][]

REFLEKSI
Ulat dan Pohon Mangga
Seekor ulat yang kelaparan terdampar di tanah tandus. Dengan lemas ia menghampiri pohon mangga sambil berkata, “Aku lapar, bolehkah
aku makan daunmu?” Pohon mangga menjawab, “Tanah di sini tandus, daunku pun tidak banyak. Apabila kau makan daunku, nanti akan
berlubang dan tidak kelihatan cantik lagi. Lalu aku mungkin akan mati kekeringan. Hmmm… tapi baiklah, kau boleh naik dan memakan
daunku. Mungkin hujan akan datang dan daunku akan tumbuh kembali”.
Ulat naik dan mulai makan daun-daunan. Ia hidup di atas pohon itu sampai menjadi kepompong dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu
yang cantik.
“Hai pohon mangga, lihatlah aku sudah menjadi kupu-kupu. Terima kasih karena telah mengizinkan aku hidup di tubuhmu. Sebagai balas
budi, aku akan membawa serbuk sari hingga bungamu dapat berbuah”.
Sebuah bahan renungan yang luar biasa! Dalam hidup, kita sering memperhitungkan untung rugi pengorbanan yang dilakukan. “Jika saya
memberi, saya akan kekurangan. Bagaimana mengatasinya?” Atau, “Bagaimana kalau ternyata saya ditipu?” Tapi sadarkah kita, setiap kita
memberi, ada sepercik kebahagiaan di hati? Orang bijak pernah berkata, “Lakukan segala kebajikan, dan jangan berpikir apa yang akan kita
dapat”. Bila ingin memberi, lakukan saja karena semuanya akan kembali ke kita juga.
Dahsyatnya berbaik sangka. Salam santun.
I Wayan Sutawijaya

SATU

Adaptif

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

DON’T

JOG

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

SOC

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

DPS

KOE

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

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

SRG

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

SUB

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

LOP

BDJ

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

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

BPN

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

UPG

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

AMQ

MDC

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

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

BIK

PERGERAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
TAHUN

PESAWAT

PENUMPANG

KARGO

2010

489.190

49.194.157

289.555

2011

559.029

56.485.881

311.598

2012

642.446

65.572.292

334.642

2013

689.526

71.908.039

327.886

2014

685.913

73.228.093

348.361

(ton)

PERTUMBUHAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA (%)
TAHUN

PESAWAT

PENUMPANG

KARGO

2011/2010

14,28

14,82

7,61

2012/2011

14,92

16,09

7,40

2013/2012

7,33

9,66

(2,02)

2014/2013

(0,52)

1,84

6,24

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

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
Grha Angkasa Pura I, Kota Baru Bandar Kemayoran
Blok B12 Kav. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610
Telp. 021 654 1961 ext. 2116 | Fax. 021 654 1514
www.angkasapura1.co.id
humas@angkasapura1.co.id
angkasapura.airports
@AP_Airports
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