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Tanah Kalimantan Selatan memiliki kekayaan mineral dan bahan tambang yang memukau. Provinsi
ini pun dikenal sebagai salah satu penghasil batu mulia yang terkenal. Patut kiranya jika provinsi
yang memiliki semboyan “Waja Sampai Kaputing” ini dilirik kemilaunya.
Untuk menciptakan pengalaman tidak terlupakan di “Jewel of Borneo” kepada para penumpang,
Angkasa Pura Airports melakukan langkah besar dan strategis dengan mengembangkan Bandara
Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin pada semua sisi.
Terminal baru dibangun dengan menggabungkan kearifan lokal dan modernitas. Keunikan pasar
terapung Sungai Barito diangkat dengan mengaplikasikan bentuk perahu jukung pada atap utama
terminal. Garis tegas menyerupai intan permata tampil pada seluruh unsur bangunan, memberikan
imaji kemewahan dan kekayaan bumi Kalimantan Selatan.
Sisi modern hadir melalui peralatan mutakhir berstandar internasional di terminal baru
seluas 125.000 m2 yang mampu menampung 10 juta penumpang per tahun ini.
Mulai dari check-in area, boarding lounge, sampai dengan baggage claim area. Selain itu,
5 aviobridge lengkap dengan garbarata disiapkan di fase pertama dan dapat dikembangkan menjadi
11 unit di fase ultimate, sehingga menjamin kenyamanan dan keamanan penumpang.
Area parkir seluas 36.450 m2 dipersiapkan untuk menampung 1.164 unit kendaraan
semakin melengkapi komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada
para pengguna jasa bandara.

www.syamsudinnoor-airport.com

BANDAR UDARA INTERNASIONAL
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Menjaga Momentum Pertumbuhan
Sebagai pengelola 13 bandara wilayah tengah hingga timur Indonesia, Angkasa
Pura Airports mencatatkan pertumbuhan trafik yang positif dalam lima tahun
terakhir. Meskipun tak seoptimis tahun-tahun sebelumnya, trafik di tahun
2014 tetap tumbuh dengan rata-rata yang cukup baik. Angkasa Pura Airports
mencatat pergerakan pesawat sepanjang tahun 2010-2014 rata-rata tumbuh
sebesar 9%. Sedangkan pergerakan penumpang tumbuh rata-rata 11% dan
rata-rata pertumbuhan kargo sebesar 5%. Angkasa Pura Airports meyakini
bahwa prospek industri di masa mendatang masih sangat menarik. Dengan
prospek industri yang demikian besar dan potensi yang masih terbuka lebar, tak
ada pilihan lain bagi Angkasa Pura Airports selain tetap menjaga momentum
pertumbuhan yang telah dicapai selama ini.
62 HISTORIA

Kontributor
Seluruh General Manager Kantor Cabang/Bandara
dan Pemimpin Proyek di Lingkungan
PT Angkasa Pura I (Persero)
Angkasa Pura Magazine merupakan media
komunikasi antarkeluarga besar Angkasa Pura Airports.
Majalah ini dikerjakan secara swakelola oleh tim Corporate
Communication Department Angkasa Pura Airports. Redaksi
dengan senang hati menerima tulisan berupa artikel/opini
dan foto yang relevan dengan isi majalah ini. Panjang tulisan
maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi). Tulisan hendaknya
disertai dengan identitas diri dan foto/ilustrasi pendukung.
Foto dikirimkan dalam format digital (JPEG atau TIFF)
dengan resolusi yang memadai dan disertai keterangan foto
(caption). Tulisan dan foto dikirim ke alamat email majalah@
angkasapura1.co.id. Tulisan dan foto yang dimuat akan
mendapat imbalan yang menarik dari redaksi.
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Berawal dari
Lanud Panasan
Bandara Adi Soemarmo dahulu
bernama Pangkalan Udara (Lanud)
Panasan. Lanud Panasan dibangun
pertama kali pada tahun 1940 oleh
Pemerintah Belanda sebagai lapangan
terbang darurat. Ketika bala tentara
Jepang masuk ke Indonesia, lapangan
udara ini sempat dihancurkan oleh
Belanda, namun dibangun kembali
oleh Pemerintah Jepang tahun 1942
sebagai basis militer penerbangan
angkatan laut (Kaigun Bokusha).

SALAM REDAKSI
Pembaca yang terhormat,
Alhamdulillah kami bisa menyapa Anda kembali, pembaca setia Angkasa Pura Magazine. Permohonan maaf yang
sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pembaca sekalian, karena edisi kali ini hadir terlambat ke hadapan Anda.
Seperti biasa, kesibukan kami di Corporate Communication Department yang membuat Angkasa Pura Magazine
ini belum bisa konsisten hadir tepat waktu. Salah satu kegiatan yang menyita energi kami saat menyiapkan edisi ini
adalah mempersiapkan seremoni groundbreaking Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru, Kalimantan
Selatan, yang dihadiri RI2. Bahkan, rombongan besar Tim Corporate Communication Department hampir seminggu
“berkantor” di sana.
Oiya, edisi ini juga merupakan edisi “perpisahan” bagi Pemimpin Redaksi Angkasa Pura Magazine sekaligus
Corporate Communication Department Head Angkasa Pura Airports Handy Heryudhitiawan, yang menerima
amanah baru sebagai General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor. Semoga di jabatan dan tempat baru,
Pak Handy dapat menjalankan tugas dengan baik dan semakin “berkilau” di bandara berjuluk “Jewel of Borneo”
tersebut.
Akhirnya, semoga kehadiran Angkasa Pura Magazine dapat memberikan manfaat bagi Anda. Selamat membaca!
Arif Haryanto
Redaktur Pelaksana

Majalah Angkasa Pura bisa diunduh di:

www.angkasapura1.co.id/majalah

Kirimkan masukan, saran, tulisan, atau foto ke:

majalah@angkasapura1.co.id
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SELAMAT DATANG DI

MEDIA SOSIAL

ANGKASA PURA AIRPORTS

Inilah saluran komunikasi kami, yang akan semakin mendekatkan dan
mempererat relasi kami dengan Anda.
Dapatkan informasi terkini dan teraktual seputar Angkasa Pura Airports di
saluran-saluran ini. Kami berharap interaksi yang dekat, akrab, dan hangat
dapat terjalin di sini.

angkasapura1.co.id

angkasapura.airports

humas@angkasapura1.co.id

@AP_Airports
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ZOOM

Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta di Boyolali.
Foto oleh: Arif Haryanto (Humas KP)
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STATISTIK

STATISTIK

PERGERAKAN PENUMPANG
(pax)

58.018.927

58.463.526

2013 | 71.908.039
9.803.211

PERBANDINGAN TRAFIK
ANGKASA PURA AIRPORTS
TAHUN 2013-2014

2014 | 73.228.093
4.085.901 3.726.570

Internasional

Domestik

Transit

PERGERAKAN PENUMPANG BERDASARKAN BANDARA
(pax)

DPS

PERGERAKAN PESAWAT
570.019

+1,84%

11.037.997

UPG

BPN

BIK

MDC

2013

15.631.839 17.683.955

SUB

9.634.237

7.194.859

429.758

2.322.162

5.775.949

JOG

1.511.228

SOC

3.888.993

BDJ

3.295.022

SRG

2.167.619

LOP

1.002.861

AMQ

1.369.557

KOE

2014

17.271.415 17.285.085

8.848.354

7.701.216

346.891

2.016.136

6.236.578

1.417.576

3.714.463

3.469.395

2.417.875

1.192.375

1.310.374

544.307

PERGERAKAN KARGO
(ton )
2013 | 689.526

286.662

-0,52%
68.948

74.849

Internasional

Domestik

2014 | 685.913

66,757

50,559

270.421
2013 | 327.886
57.465

Lokal

PERGERAKAN PESAWAT BERDASARKAN BANDARA

+6,24%

61.699

2014 | 348.361

Internasional

Domestik

PERGERAKAN KARGO BERDASARKAN BANDARA
(ton)

10

DPS

SUB

UPG

BPN

BIK

MDC

JOG

SOC

BDJ

SRG

LOP

AMQ

KOE

2013

124.555

139.260

94.699

78.485

12.420

19.925

64.925

24.268

32.148

33.898

31.432

12.968

20.543

2014

130.149

136.195

83.551

68.470

10.029

19.304

66.305

23.574

30.702

52.393

30.655

16.002

18.584
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DPS

SUB

UPG

BPN

BIK

MDC

JOG

BDJ

SRG

2013

54.099

98.509

53.517

49.330

1.329

11.759

14.548

SOC
5.263

12.161

10.763

LOP
6.886

3.798

AMQ

5.918

KOE

2014

50.390

98.451

53.563

57.686

951

12.469

17.676

4.686

20.784

13.727

7.821

4.895

5.256
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27 FEBRUARI 2015

Bentuk Calon Pemimpin Handal Lewat
Advanced Leadership Program

01 MARET 2015

Angkasa Pura Airports Terapkan PSC on Ticket
penerbangan
dalam
negeri
(domestik) maupun penumpang
penerbangan
luar
negeri
(internasional).

inovasi pada sistem yang sudah
berjalan agar dapat lebih efektif
dan efisien di masa mendatang,”
katanya.

Tommy
mengakui
kendati
belum
semua
penerbangan
internasional menerapkan PSC
on ticket, tetapi seluruh maskapai
penerbangan
yang
terdaftar
sebagai anggota International Air
Transport Association (IATA) akan
melaksanakan kebijakan tersebut
per 1 Maret 2015. Nantinya
seluruh maskapai penerbangan
domestik dan internasional akan
menerapkan PSC on ticket.

Sasaran pelatihan ini ialah agar
para peserta mampu memahami
dan menganalisa visi dan misi
serta
strategi
perusahaan,
memahami kebutuhan dan solusi
strategi perusahaan, memahami
bisnis perusahaan secara lebih
komprehensif
dan
mampu
menganalisa risiko yang ada,
serta mengasah para peserta akan
kemampuan kepemimpinan.

BOGOR - Untuk mempersiapkan calon pemimpin
perusahaan yang handal, Angkasa Pura Airports melalui
Unit Training and Development Group menyelenggarakan
Pelatihan Advanced Leadership Program yang dilaksanakan
pada 27 Februari hingga 17 Maret 2015 di Hotel Novotel,
Bogor, Jawa Barat.
Pelatihan ini diikuti oleh 19 peserta yang berasal dari kantor
cabang/bandara, anak perusahaan, dan yayasan. Pelatihan
ini diselenggarakan bekerjasama dengan Corporate
Leadership Development Institute.
“Advance Leadership Program adalah
salah satu program pendidikan dan
pelatihan dalam rangka mempersiapkan
calon pemimpin atau eksekutif di
Angkasa Pura Airports,” jelas Training and
Development Group Head Cecep Marga
Sonjaya. Cecep menambahkan, dalam
pelatihan ini disampaikan materi tentang
kepemimpinan
dan
pengetahuan
kebandarudaraan.
“Peserta dituntut untuk dapat melakukan
kajian dan menganalisa sistem yang ada
dan memberikan rekomendasi, alternatif
solusi, masukan, ide, pendapat, atau

12
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Pelatihan yang dilaksanakan
selama kurang lebih dua bulan
ini menggunakan beberapa metode pembelajaran, yakni
ceramah interaktif dengan melibatkan peserta melalui
tanya jawab, diskusi, simulasi atau demonstrasi; diskusi
kelompok, presentasi, dan studi kasus untuk tujuan
pembelajaran serta melatih kemampuan peserta untuk
memecahkan masalah. Materi-materi yang diberikan
meliputi pemahaman terhadap laporan keuangan,
leadership, entrepreneurship, knowledge management,
strategic marketing, report writing and presentation, airline
management, ground handling, air traffic management, dan
sebagainya. [][] [PD]

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kenyamanan
dan memberikan kemudahan bagi para pengguna
jasa penerbangan, Angkasa Pura Airports menerapkan
ketentuan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat
Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC) yang
dimasukkan ke dalam tiket penumpang (PSC on ticket)
mulai 1 Maret 2015.
President Director Angkasa Pura Airports Tommy Soetomo
menjelaskan, langkah penerapan PSC on ticket merupakan
merupakan tindak lanjut dari Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor
KP/447/2014 tanggal 9 September 2014. Oleh karena
itu, Angkasa Pura Airports sebagai Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) pengelola bandara di kawasan
tengah dan timur Indonesia telah mempersiapkan
implementasi PSC on ticket bersama maskapai
penerbangan sejak Desember 2014 lalu.

Dengan ketentuan ini, maka
setiap penumpang pesawat udara
nantinya tidak lagi harus melakukan
pembayaran PSC saat melakukan check-in di bandara. Hal
ini akan memberikan kemudahan, mengurangi antrean di
loket pembayaran PJP2U, serta akan memberikan waktu
lebih bagi penumpang dalam menikmati fasilitas bandara.
Selain itu, dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan
Udara Kementerian Perhubungan Nomor KP/447/2014,
yang dimaksud PSC adalah tarif Pelayanan Jasa Penumpang
Pesawat Udara (PJP2U) di bandar udara. Sehingga sesuai
peraturan tersebut, istilah yang tepat adalah Passenger Service
Charge (PSC) dan bukan pajak bandara (airport tax). [][] [AH]

“Penerapan PSC on ticket ini merupakan upaya
pengelola bandara dan maskapai penerbangan untuk
meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna
pesawat udara. Angkasa Pura Airports sebagai
pengelola 13 bandara di kawasan tengah dan timur
Indonesia siap melaksanakan ketentuan ini,” ujar
Tommy.
Penerapan PSC on ticket ini berlaku untuk seluruh
penerbangan berjadwal, baik untuk penumpang

angkasapuramagazine EDISI MARET-APRIL 2015
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04 MARET 2015

Patuhi Aturan Lingkungan Hidup, Angkasa
Pura Airports Laksanakan Uji Emisi Gratis

05 MARET 2015

Anak Usaha Angkasa Pura Airports Ikuti
Indoport Expo 2015
perdagangan
dan
pergerakan
manusia antarpulau,” ujar pria yang
akrab disapa Gus Ipul ini.

Secara bertahap, kegiatan uji emisi
juga akan dilaksanakan di masingmasing kantor cabang untuk
kendaraan pribadi, pool, dan bahkan
ke depannya kendaraan ground
support equipment (GSE).

JAKARTA - Ada situasi yang berbeda di pelataran parkir
Gedung Grha Angkasa Pura I, Kemayoran, Jakarta, Rabu (4/3).
Puluhan mobil terlihat mengular dengan rapi dengan antrian
terdepan berada di bawah sebuah tenda. “Hari ini dan besok
kami menggelar uji emisi bagi seluruh kendaraan karyawan
Angkasa Pura Airports. Hari ini untuk mobil, kendaraan
roda dua besok,” jelas Safety Health Environmnet (SHE)
Department Head Angkasa Pura Airports Dedi Ruhiyat.
Uji emisi yang diselenggarakan bekerja sama dengan PT
Sawo Indonesia tersebut dilaksanakan sebagai
wujud kepatuhan Angkasa Pura Airports terhadap
Dokumen Rencana Pantau Lingkungan (RPL) dan
Rencana Kelola Lingkungan (RKL). “Salah satu
dari empat hal yang mandatory dilakukan dalam
Dokumen RPL dan RKL adalah melaksanakan uji
emisi kendaraan,” jelas Dedi.
Diharapkan, Angkasa Pura Airports minimal
telah melaksanakan kepatuhan terhadap aturan
lingkungan hidup. Jangka pendeknya adalah
kepatuhan terhadap RPL dan RKL, sementara jangka
panjangnya adalah untuk memperoleh pengakuan
dari Airport Council International (ACI) untuk
Airport Carbon Acreditation (ACA). “Saat ini kita
berusaha mengejar ketertinggalan, karena bandarabandara terbaik di dunia sudah melaksanakan dan
memperoleh akreditasi dari ACI,” imbuh Dedi.
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lolos uji emisi.

“Target hari ini adalah 90 mobil,
belum
sampai
setengah
hari
tercatat sekitar 55 mobil yang sudah
diuji,” jelas SHE Officer Herdanu Sri
Novanto yang mengawal kegiatan
tersebut. Beberapa karyawan yang
sempat ditemui pun terlihat senang
menunggu
kendaraannya
diuji.
“Acaranya bagus, positif. Terlebih
bandara Angkasa Pura Airports
berusaha menjadi bandara yang
ramah lingkungan atau eco airport,”
ungkap Diani yang senang mobilnya

“Selain memberikan manfaat untuk menjaga kelestarian
lingkungan, kegiatan semacam ini juga bermanfaat bagi
pemilik kendaraan untuk mengetahui apakah kendaraannya
dalam kondisi bagus atau tidak. Jadi manusianya terlindungi,
lingkungannya lestari,” tambah Deddy. Kegiatan lain yang
akan dilaksanakan di Kantor Pusat Angkasa Pura Airports
sesuai Dokumen RPL dan RKL adalah pembuatan lubang
biopori, pengukuran emisi udara, dan studi lalu lintas. [][] [YA]

Jawa Timur, sebagai provinsi dengan
tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, selalu berusaha membenahi
dan meningkatkan sarana dan
prasarana yang ada untuk menarik
minat para investor menanamkan
sahamnya disini. Salah satunya
adalah
melalui
pembangunan
Pelabuhan Teluk Lamong sebagai
sarana transportasi barang dari
dan keluar Jawa Timur sehingga
kegiatan bongkar muat barang tidak
menumpuk di Pelabuhan Tanjung
Perak.
SURABAYA - Indonesia merupakan negara maritim yang
terdiri dari banyak kepulauan. Hal inilah yang menajdi
latar belakang diselenggarakannya kegiatan Indoport
Expo 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 7
Maret 2015 di Grand City Mall & Convex, Surabaya. Acara
ini diprakarsai oleh manajemen Pelabuhan Indonesia
(Pelindo) I, II, III, dan IV.
Angkasa Pura Airports sebagai pengelola bandar udara
kawasan tengah dan timur Indonesia turut serta sebagai
peserta di pameran ini. Dengan menghadirkan anak
perusahaan, yaitu Angkasa Pura Hotels, Angkasa Pura
Supports, Angkasa Pura Property, Angkasa Pura
Logistics, dan Angkasa Pura Retail, keikutsertaan
dalam pameran ini selain untuk meningkatkan brand
awareness kepada masyarakat, juga diharapkan
dapat membuka peluang kerjasama bisnis dengan
perusahaan lainnya.

“Melalui pameran ini diharapkan dapat tercipta kerjasama
yang erat diantara perusahaan penyedia transportasi laut
dan penyedia pelabuhan sehingga dapat meningkatkan
pertubuhan ekonomi masyarakat khususnya di pulaupulau yang tersebar di Indonesia” jelas Gus Ipul.
Selain Wakil Gubernur Jawa Timur, acara pembukaan
dihadiri oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan Capt. Bobby R. Mamahit, Direksi Pelindo
I hingga Pelindo IV, serta pimpinan perusahaan peserta
pameran seperti Dharma Lautan Utama, Waskita Karya,
Bank Mandiri, dan lainnya. [][] [AM]

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur
Saifullah Yusuf mewakili Gubernur Jawa Timur
menyampaikan bahwa Pemerintah Jawa Timur
sangat mendukung diadakannya acara Indoport
Expo 2015 ini. “Sesuai dengan fokus Presiden Jokowi
untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim,
kita harus mempunyai moda angkutan laut serta
terutama pelabuhan yang memadai sebagai sarana
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09 MARET 2015

Mantapkan Pengelolaan Bandara, GVK Angkasa Pura Airports Tandatangani MoU
Indonesia
dengan
terang Gurjit.

09 MARET 2015

Training Enterprise Risk Management for
Section Head dan PIC

India,”

ko perusahaan, yang
diikuti oleh penerapan
secara komperehensif
oleh semua peserta,”
ujar PTS Human Capital
& General Affair Director
Angkasa Pura Airports
Yushan Sayuti.

Acara dilanjutkan dengan
penandatanganan MoU oleh
Tommy
Soetomo
selaku
perwakilan Angkasa Pura
Airports dan G.V. Sanjay
Reddy selaku perwakilan GVK.
“Penandatanganan
kontrak
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kapabilitas
pelayanan dan manajemen
bandara bandara Angkasa Pura
Airports,” terang Tommy.

JAKARTA - Angkasa Pura Airports menandatangani
Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan
pengelola bandara asal India, GVK, Senin (09/03) di Jakarta.
Hadir sebagai perwakilan dari Angkasa Pura Airports adalah
Tommy Soetomo (President Director), Robert Daniel Waloni
(Marketing and Business Development
Director), Polana B. Pramesti (Technical
Director), Farid Indra Nugraha (Corporate
Secretary), dan Yudhaprana Sugarda
(Head of Corporate Planning and
Performance). Sementara dari pihak
GVK hadir G.V. Sanjay Reddy (President
Director), serta pejabat-pejabat terkait
yaitu Karthi Gajendran, Hari Dalal, serta
General Manager Commercial Strategic
Business Unit (SBU) Ngurah Rai Bali
Kenneth Guldjberg.
Acara dibuka dengan ramah tamah
bersama Duta Besar India untuk
Indonesia, H.E. Gurjit Singh. “Kerjasama
antara Angkasa Pura Airports dan GVK
ini sangat baik sekali. Ini merupakan
proyek jangka panjang kerjasama antara
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Sebagaimana diketahui, bahwa
sebelumnya Angkasa Pura
Airports telah menandatangani
kontrak kerjasama dengan
GVK
untuk
pengelolaan
Commercial SBU Ngurah Rai Bali. Penandatanganan MoU
ini merupakan awal kerjasama lanjutan di bidang komersial
dan pelayanan untuk Bandara Juanda Surabaya, Bandara
Adisutjipto Yogyakarta, Bandara Sultan Aji Muhammad
Sulaiman Sepinggan Balikpapan, serta Bandara Sultan
Hasanuddin Makassar. [][] [DS]

JAKARTA - Angkasa Pura Airports menggelar Training
Enterprise Risk Management 2015 di Gedung Center for
Excellence, Kemayoran, Jakarta. Acara yang dilaksanakan
tanggal 9 dan 10 Maret 2015
ini diikuti oleh 35 peserta dari
kantor pusat, kantor cabang,
dan SBU Commercial Ngurah
Rai Bali. Diklat ini diikuti
oleh para Section Head, dan
PIC (Person in Charge) unit
kerja yang terkait dengan
manajemen risiko.

Diklat kali ini diberikan
dalam 19 jam pelajaran,
dilaksanakan
dalam
bentuk
materi
meliputi
Pre-Test,
Pengantar
Enterprise
Risk
Management,
Risk Register, RKAP
Berbasis Risiko, Metode
Pengisian Risk Register,
presentasi, tanya jawab
proses manajemen risiko, dan terakhir PostTest. Adapun metode dilkat diberikan secara ceramah,
diskusi, simulasi/praktek, dan presentasi. [][] [CM]

“Iklim bisnis kebandarudaraan
saat-saat ini sedang dalam
keadaan yang tidak mudah.
Banyak sekali tantangan ke
depan yang harus kita hadapi
bersama. Oleh karena itu
diharapkan Training Enterprise
Risk Management kali ini dapat
meningkatkan pemahaman,
pengetahuan, sekaligus keahlian di bidang manajemen risi-
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12 MARET 2015

Periskapura I Adakan Rapat Tahunan I 2015
yang selalu berada
di sampingnya. Dalam keluarga yang
harmonis,
kualitas
kerja akan semakin
baik dan diikuti dengan
kontribusi yang positif
pula bagi perusahaan,”
ujar Yushan.

JAKARTA - Persatuan Istri Karyawan Angkasa Pura I
(Periskapura I) mengadakan Rapat Tahunan I Tahun 2015,
bertempat di Gedung Serba Guna Grha Angkasa Pura I,
Kemayoran, Jakarta Pusat (12/03).
Rapat dipimpin oleh PTS.
Ketua Umum Periskapura I
Elsyah Yushan Sayuti, dan
dihadiri
oleh
perwakilan
pengurus Periskapura I dari
13 kantor cabang. Dalam
rapat tahunan kali ini dibahas
antara lain laporan rekapitulasi
neraca keuangan organisasi
Periskapura I tiap kantor cabang.
Dalam sambutannya, Yushan
Sayuti selaku PTS. Human Capital
& General Affairs Angkasa Pura
Airports
mengungkapkan
bahwa peran aktif seorang istri
sangat penting dalam laju dan
berkembangnya perusahaan.
“Di balik kesuksesan seorang
pria, pasti ada sosok istri
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Periskapura I merupakan suatu wadah
organisasi yang diperuntukkan
bagi
istri-istri
karyawan
Angkasa Pura Airports.
Dalam perjalanannya,
Periskapura I telah
m e m b e r i k a n
kontribusi yang baik, seiring dengan
jalannya bisnis perusahaan. Kegiatan Periskapura I meliputi kegiatan
sosial kemasyarakatan, kemanusiaan, bakti sosial, dan
pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat di
sekitar wilayah kerja Angkasa Pura Airports. [][] [CM]

15 MARET 2015

Komisi VI DPR-RI Kunjungi
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
dari penurunan jumlah penumpang
memperkecil revenue yang didapat,”
jelas Yushan. “Namun demikian,
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
merupakan bandara unggulan Angkasa
Pura Airports yang terus tumbuh
memberikan kontribusi positif bagi
kinerja operasional dan keuangan,”
tambah Yushan Sayuti kepada anggota
Komisi VI.

MAKASSAR - Dalam melaksanakan masa reses tahun 2015,
Komisi VI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Sulawesi
Selatan pada 15 hingga 19 Maret 2015. Dalam agenda
tersebut, dilakukan peninjauan dan presentasi di Bandara
Sultan Hasanuddin Makassar di hari pertama (15/03).
Rombongan selanjutnya akan melaksanakan peninjauan ke
Shang Hyang Ser), Pertani, Sucofindo, Pupuk Kaltim, PLN,
Pertamina, Telkom, Pelindo IV, dan Semen Tonasa. Kedatangan
rombongan Komisi VI dipimpin oleh Heri Gunawan, SE, MBA
dari Fraksi Gerindra.

Di tahun 2014 lalu, pendapatan
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
mencapai Rp308,4 miliar dan melayani
total 8,8 juta penumpang. Dari sisi
performa operasional, skor indeks
kepuasan pelanggan atau Customer
Satisfaction Index (CSI) yang dilakukan
oleh Airport Council Internasional (ACI)
pun meningkat drastis. Kuartal 3/2014
nilai CSI bandara ini mencapai 4,22 dan berada di peringkat
84 bandara di dunia, atau naik 133 tingkat dari sebelumya di
posisi 217 dengan skor 3,50.
Di tahun 2016, terminal Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
akan dikembangkan menjadi 150.000 m2 yang mampu
menampung hingga 25 juta penumpang per tahun. Dalam
proyek pengembangan ultimate di tahun 2030, bandara ini
akan memiliki tiga terminal dan tiga landas pacu serta mampu
melayani 50 juta penumpang per tahun. [][] [HH]

“Kunjungan kerja komisi merupakan kewajiban
konstitusional DPR dalam rangka melakukan
fungsi pengawasan dan mengawal kebijakan
pemerintah khususnya terkait BUMN. Dalam
kesempatan ini kami melaksanakan di Provinsi
Sulawesi Selatan,” jelas Heri.
Kedatangan Komisi VI ke Bandara Sultan
Hasanuddin Makassar disambut oleh Operation
Director Angkasa Pura Airports Yushan Sayuti yang
didampingi oleh PTS General Manager Sugiono.
Dalam pertemuan tersebut, Yushan memaparkan
kinerja operasional dan keuangan Bandara Sultan
Hasanuddin Makassar selama lima tahun terakhir.
“Secara singkat dapat dikatakan bahwa performa
keuangan tumbuh stabil kendati tekanan kinerja
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17 MARET 2015

Kunjungan Kerja Komisi VI DPR-RI
ke Sulawesi Utara
kinerja
operasional
Level of Service (LoS),
Bandara Sam Ratulangi
Manado memiliki skor
di atas rata-rata,” ujar
Gunawan.
Diakui Gunawan bahwa trafik penumpang
dan pesawat yang
tidak terlalu ramai cukup berdampak pada
pendapatan bandara.

MANADO - Komisi VI DPR RI melaksanakan kunjungan
kerja ke Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (17/03). Acara
yang dilaksanakan di Convention Room Novotel Grand
Kawanua Manado ini dihadiri oleh direksi dan pejabat
BUMN terkait. Selain Angkasa Pura Airports, hadir pula
perwakilan dari Pelindo IV, Pelni, Garuda Indonesia, dan
ASDP. Dari Angkasa Pura Airports adalah Gunawan Agus
Subrata selaku Finance & IT Director dan Pipin Yusuf Arifin
selaku General Manager Bandara
Sam Ratulangi Manado.
Acara dibuka dengan sambutan dari
pimpinan Komisi VI DPR RI kemudian
dilanjutkan dengan paparan dari
masing masing direksi BUMN
mengenai kinerja keuangan dan
operasional perusahaan, rencana
pengembangan, serta program
kemitraan dan bina lingkungan
perusahaan di Provinsi Sulawesi
Utara.
“Secara umum kinerja operasional
Bandara Sam Ratulangi Manado
cukup baik. Hal ini terbukti dengan
skor CSI (Customer Satisfaction
Index) mencapai 3,98. Selain itu,
berdasarkan perhitungan tingkat
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“Walaupun
begitu,
hal tersebut tidak
menyurutk an
niat
kami
untuk
berkontribusi pada daerah melalui Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL). Sebagai contoh, pada tahun
2014 kemarin Bandara Sam Ratulangi Manado sudah
menyalurkan dana program bina lingkungan sebesar
Rp1,54 miliar,” kata Gunawan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan
penyerahan cenderamata kepada Komisi VI DPR RI. [][] [DS]
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KILAS PERISTIWA
Kedua kejadian tersebut hanyalah merupakan
skenario latihan Penanggulangan Keadaan
Darurat (PKD) Dirgantara Raharja ke-81 di Bandara
Internasional Ahmad Yani, Semarang. Dalam latihan
ini dilakukan tiga simulasi latihan penanganan
kondisi gawat darurat yang terdiri dari Full Scale
Emergency Exercise, Aviation Security Exercise, dan
Domestic Fire Exercise.

18 MARET 2015

Latihan PKD Dirgantara Raharja ke-81 di
Bandara Ahmad Yani Semarang

Latihan PKD kali ini melibatkan sekitar 800 personel
yang terdiri dari Airport Emergency Committee dan
Airport Security Committee Angkasa Pura Airports,
Kodam IV/Diponegoro, Yonif Zipur 4/TK Ambarawa,
Yonif 400/Raider, Skadron 31/Serbu Semarang,
Skadron 11/Serbu Semarang, Basarnas Provinsi
Jawa Tengah, Basarda Semarang, Lanumad Ahmad
Yani Semarang, Kantor Kesehatan Pelabuhan
Semarang, dan beberapa rumah sakit di wilayah
Semarang, seperti RS Karyadi, RS Telogorejo, RS
Elizabeth, RS Columbia Asia, dan PMI Semarang.

SEMARANG - Angkasa Air
Boeing 737-400 PK SRG nomor
peberbangan
SRG081
yang
berangkat dari Jakarta menuju
Semarang mengalami kegalalan
saat melakukan pendaratan pada
Rabu (18/03) pagi.
Pesawat yang membawa 135
penumpang tersebut mengalami
overrun ketika mendarat di
landasan 31 dan menabrak
perimeter lalu terbakar. Pesawat
yang mengalami crash tersebut
baru berhenti setelah tercebur ke
sungai, tepatnya di sektor H.19 pada
grid map Bandara Internasional
Ahmad Yani, Semarang. Akibat
dari peristiwa tersebut lima
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penumpang meninggal dunia, 65 orang mengalami luka
berat, dan 65 orang lainnya mengalami luka ringan serta
pingsan akibat shock.

Dalam latihan ini disimulasikan pula pengamanan
teroris di area terminal Bandara Internasional Ahmad
Yani.“Latihan PKD yang rutin diselenggarakan setiap
dua tahun sekali di setiap bandara dimaksudkan
untuk menguji sekaligus mengevaluasi fungsifungsi koordinasi, komunikasi dan komando antar
unit dan instansi sesuai dengan Airport Emergency
Plan dan Airport Security Programme. Selain itu juga
untuk menguji, melatih, sekaligus memantapkan
kemampuan personel sesuai bidang tugasnya
masing-masing,” jelas Operation Director Angkasa
Pura Airports Yushan Sayuti. [][] [PD]

Sementara
itu,
pada
pukul 11.45 WIB terjadi
kebakaran di ruang tunggu
keberangkatan internasional
Bandara
Ahmad
Yani,
Semarang. Dua orang tak
sadarkan diri dan dua orang
mengalami luka ringan
akibat dari peristiwa tersebut.
Para korban dievakuasi oleh
timPertolongan Kecelakaan
Penerbangan dan Pemadam
Kebakaran
(PKP-PK)
dan
segera
dilakukan
penanganan oleh Kantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP).
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19 MARET 2015

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Anak Perusahaan Angkasa Pura Airports

20 MARET 2015

Menhub: “Saya Berani Jamin ini Bandara
Terbaik di Indonesia”
bawah,” ujar Wendo.

yang
dimiliki,
yaitu
Ibis Budget Surabaya
Airport Hotel (IBSA) dan
Ibis Budget Makassar
Airport Hotel (IBMA)
serta menyusul Novotel
Bali Airport Hotel yang
rencananya akan mulai
beroperasi tahun ini

JAKARTA - Seluruh direksi anak perusahaan Angkasa Pura
Airports berkumpul melaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS), bertempat di Gedung Center for Excellence
Angkasa Pura Airports, Kemayoran, jakarta, Kamis (19/03).
Acara ini juga dihadiri oleh seluruh Board of Directors Angkasa
Pura Airports sebagai pemegang saham.
RUPS ini di dibuka oleh President Director Angkasa Pura
Airports Tommy Soetomo. Kemudian Direktur Utama Angkasa
Pura Hotels, Angkasa Pura Property, Angkasa Pura Retail,
Angkasa Pura Supports, dan Angkasa Pura
Logistics bergantian menyampaikan paparan
mengenai kinerja serta laporan keuangan tahun
2014.
Di tahun 2014 kelima anak perusahaan tersebut
berhasil membukukan keuntungan sebesar
Rp648,49 miliar. Di samping itu, sampai dengan
tahun 2014 anak-anak perusahaan tersebut telah
menyerap tenaga kerja sekitar 9 ribu orang, baik
di pusat maupun di kantor cabang.
Di tahun 2015 ini, beberapa terobosan akan
dilakukan anak-anak perusahaan melalui jalinan
kerjasama dengan berbagai pihak. Misalnya
Angkasa Pura Hotels menjalin kerjasama dengan
Citilink dalam rangka pemasaran hotel transit
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ngan brand “Tulisan”.

Setelah mendapat penjelasan
Wendo, Jonan melanjutkan
“jalan cepat”nya ke bagian
imigrasi. Tak berlama-lama,
Jonan
memantau
area
imigrasi ini sekitar lima
menit saja. “Sudah bagus
pelayanannya,” ujar Jonan.
“Untuk terminal, saya berani
jamin ini bandara terbaik di
seluruh Indonesia,” ujar Jonan
kepada awak media.

Sementara Angkasa Pura
Retail telah menjalin
kerja sama dengan PT
Mitra Kerinci (RNI Group)
untuk pemasaran teh
hijau premium produksi
asli Indonesia, Angkasa
Pura Retail juga akan melaunching
pembukaan
gerai tas di Bandara
Changi Singapura de-

Secara umum, seluruh laporan pertanggungjawaban
masing-masing anak perusahaan dapat diterima dengan
beberapa masukan. “Saya berharap agar masing-masing anak
perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya di tahun 2015 ini,
terutama bagi anak perusahaan yang belum mencapai target.
Selain itu, para direksi anak perusahaan dalam melakukan
kegiatan pemasarannya haruslah tepat sasaran sehingga pada
akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan,”
ujar Tommy Soetomo. [][] [AM]

BALIKPAPAN - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan
menyempatkan diri “blusukan” sekali lagi di Bandara Sultan
Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan,
Kalimantan Timur, Jumat (20/03), sebelum bertolak ke
Kalimantan Selatan. Blusukan Jonan kali ini bisa dibilang
singkat karena hanya memakan waktu kurang dari 20
menit.
Setelah kembali dari meninjau Pelabuhan
Semayang, Jonan disambut GM Bandara SAMS
Sepinggan, Wendo Asrul Rose. Jonan pun
langsung diajak berkeliling bandara sambil jalan
cepat. Area pertama yang didatangani Jonan
adalah terminal keberangkatan internasional.
Jonan memuji keindahan bandara ini saat masuk
ke ruang tunggu keberangkatan internasional
yang cukup lapang.

Sebulan
sebelumnya,
Kementerian Perhubungan
memang menganugerahkan
penghargaan
Pelayanan
Prima Utama 2014 kepada
Bandara SAMS Sepinggan
Balikpapan. Berturut-turut di awal 2015, Bandara SAMS
juga terpilih menjadi Airport of the Year 2014 dari Majalah
Bandara. Oleh INACA (Indonesian National Air Carrier
Association) - asosiasi maskapai penerbangan nasional
Indonesia - Bandara SAMS dinobatkan sebagai The Best CSI
2014 untuk pelayanan penumpang. Bahkan, bandara ini
juga mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan
sebagai Bandar Udara Sehat 2014. [][] [DS]

“Lega banget,” kata Jonan mengomentari ruang
tunggu yang dihiasi kursi-kursi melingkar. “Ini
memang area kita set agak lapang. Khusus
untuk area komersial ada mal di lantai 1 dan 2.
Lantai 3 ini khusus untuk menunggu pesawat,
tapi boleh bawa makanan dan minuman dari

angkasapuramagazine EDISI MARET-APRIL 2015

25

KILAS PERISTIWA

KILAS PERISTIWA

23 MARET 2015

Angkasa Pura Airports Gelar
Jambore I Airport Security
Measurable,
and
Secure)”. Pelaksanaan
jambore ini bekerjasama dengan
Pusat
Pendidikan
Pasukan
Khusus
(Pusdikpassus) TNIAD sebagai instruktur
pembina.
P r e s i d e n t
Director
Angkasa
Pura
Airports
Tommy
Soetomo
mengatakan,
kegiatan
jambore
ini
dimaksudkan
untuk membentuk
dan melatih pribadi
airport security yang
handal dan berjiwa
nasionalisme tinggi
sehingga
dapat
BANDUNG - Angkasa
Pura Airports menyelenggarakan kegiatan
Jambore I Airport Security di Situ Lembang,
Bandung, Jawa Barat
(23/03). Jambore ini
diikuti oleh airport
security dari Angkasa
Pura Airports dan
Angkasa Pura II.
Kegiatan
yang
diselenggarakan
selama enam hari
ini mengusung tema
“Membangun
Kerjasama
serta
Meningkatkan
Profesionalisme Airport
Security
dengan
Motto SMS (Smile,

26

angkasapuramagazine EDISI MARET-APRIL 2015

mencegah gangguan keamanan penerbangan
sipil.
“Kami sangat concern dengan keselamatan
dan keamanan di lingkungan bandar udara.
Untuk itulah kegiatan ini diadakan, karena
di dalamnya terdapat materi dan metode
menghadapi permasalahan di bandara”, ujar
Tommy.
Di jambore ini para peserta mendapatkan
materi-materi yang disesuaikan dengan
kebutuhan kerja, seperti bela diri militer, teknik
lempar pisau, baris-berbaris, mendayung,
teknik menggunakan senapan dan pistol, dan
sebagainya.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan keakraban
dan jiwa korsa serta membentuk personel yang tanggap
dan siap dalam menghadapi permasalahan di bandara

serta sebagai sarana untuk membangun sinergi dan
meningkatkan pemahaman regulasi baik nasional maupun
internasional,” imbuh Tommy.
Kegiatan Jambore Airport
Security
ini
merupakan
kegiatan
lanjutan
setelah
dilaksanakannya
simulasi
Penanggulangan
Keadaan
Darurat
(PKD)
Dirgantara
Raharja ke-81 di Bandara
Ahmad Yani Semarang pada
18 Maret 2015 lalu. Selanjutnya
airport security akan terus
dilatih
dalam
simulasi
Penanggulangan
Keadaan
Darurat
(PKD)
Dirgantara
Raharja ke-82 di Bandara
Internasional Lombok, Mei
mendatang. [][] [PD]
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27 MARET 2015

Kunjungan Panitia Kerja Komisi V DPR RI
di Bandara Juanda Surabaya

30 MARET 2015

Jelang Musim Haji, Komisi VIII DPR RI Gelar
Rapat Dengar Pendapat
Gunawan terdiri dari
tiga komponen, yakni
Passenger Service Charge
(PSC), biaya pendaratan
(landing fee), dan biaya
penempatan (parking
fee). “Sesuai Undangundang Nomor 1 Tahun
2009, sebagai badan
usaha bandar udara,
kami
berkewajiban
m e n y e d i a k a n
infrastruktur
dan
mengoperasikan bandar
udara untuk pelayanan
umum,
termasuk
pelayanan
kepada
jamaah haji,” tegas
Gunawan.

korban, khususnya dalam
realisasi pencairan asuransi
korban Air Asia yang akan
diterima oleh keluarga.
Dalam kunjungan ini sempat
dilakukan sesi tanya jawab
antara anggota Panja dengan
instansi terkait yang hadir,
terutama mengenai tugas dan
fungsinya dalam pelaksanaan
penerbangan di Bandara
Juanda Surabaya. Dilakukan
pula peninjauan lapangan.
Para anggota Panja terlihat
antusias dalam mengamati
kegiatan operasional kru
darat
maskapai
dalam
mempersiapkan pesawat yang
telah mendarat untuk terbang
kembali.
JAKARTA - Untuk memastikan terlaksananya keselamatan
dan keamanan penerbangan nasional, Panitia Kerja (Panja)
Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan Nasional
Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bandara
Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jumat (27/03).
Rombongan diterima oleh PTS General Manager Bandara
Juanda Surabaya beserta jajaran dan dihadiri oleh Pimpinan
Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya, Airnav, BMKG,
Basarnas, pihak maskapai, serta instansi terkait lainnya.
Ir. Fary Djemi Francis, MMA selaku ketua tim mengatakan
bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat
operasional penerbangan beserta kegiatan pendukungnya
serta peninjauan terhadap fasilitas pelayanan Bandara
Juanda Surabaya. “Tujuan utama kedatangan kami kemari
adalah untuk memastikan kesiapan instansi terkait di
Bandara Juanda ini dalam rangka terselenggaranya
keselamatan dan keamanan penerbangan nasional”, tegas
Fary.
Selain itu, kedatangan tim Panja Komisi V DPR RI ke Bandara
Juanda Surabaya juga terkait dengan peristiwa jatuhnya
pesawat Air Asia QZ8501 rute Surabaya-Singapura. Tim
berencana untuk bertemu dengan keluarga korban.
Selain mengungkapkan belasungkawa, tim Panja ingin
mengetahui sejauh mana penanganan terhadap keluarga

28

angkasapuramagazine EDISI MARET-APRIL 2015

Peninjauan dilanjutkan ke markas PKP-PK untuk mengetahui
kesiapan dari anggota PKP-PK jika sewaktu-waktu terjadi
kecelakaan pesawat terbang. Para anggota Panja mengikuti
dengan seksama demo singkat yang dilakukan oleh personil
PKP-PK dalam menghadapi kondisi darurat. Sesekali terlihat
beberapa anggota Panja berbincang dengan jajaran pejabat
Bandara Juanda Surabaya yang ikut mendampingi. Peninjauan
berakhir di Gudang Kargo Domestik dan Internasional untuk
mengetahui proses pengiriman barang baik rute domestik
maupun internasional. [][] [AM]

JAKARTA - Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama,
sosial dan pemberdayaan perempuan mengadakan Rapat
Dengar Pendapat (RDP) bersama Angkasa Pura Airports,
Angkasa Pura II, Pertamina, dan Airnav Indonesia di Gedung
Nusantara II DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).
RDP tersebut dilaksanakan oleh Komisi VIII DPR RI untuk
mendengarkan kesiapan dan masukan
dari masing-masing instansi, utamanya
terkait hal-hal teknis dan bersifat biaya
dalam memberikan pelayananan saat
musim haji. Ledia H. Amaliah dari Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertindak
sebagai pimpinan dalam RDP tersebut.

Dalam hearing tersebut, mayoritas anggota dewan
memberikan apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan
oleh Angkasa Pura Airports. “Kami harap pelayanan
yang sudah baik di bandara Indonesia sebagai bandara
keberangkatan juga bisa dirasakan oleh jemaah haji di
bandara kedatangan di Jeddah,” ungkap anggota dewan.
[][]

[YA]

“Pada prinsipnya pelayanan kepada
penumpang haji adalah kegiatan reguler
yang kami berikan. Ada enam bandara di
bawah pengelolaan kami yang menjadi
terminal embarkasi dan debarkasi haji,”
ujar Gunawan Agus Subrata, Finance
and IT Director Angkasa Pura Airports
dalam penjelasannya.
Sementara hal-hal yang berkaitan
dengan
biaya
disebutkan
oleh
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01 APRIL 2015

Panja Keselamatan Penerbangan DPR RI
Tinjau Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

09 APRIL 2015

Angkasa Pura Airports - TNI AL Sepakat
Buka Kembali Akses Kargo Bandara Juanda

Dalam
kunjungan
tersebut,
dilaksanakan peninjauan fasilitas
pelayanan bandara, termasuk
terminal, balai kesehatan bandara,
dan fasilitas groundhandling.

Presiden berpesan agar masalah
internal seperti kargo Bandara Juanda
tidak terulang lagi. “Pesan Presiden,
tanggalkan ego sektoral, bekerja lintas
sektoral, dan tingkatkan koordinasi,”
ujarnya.

Kunjungan
kerja
tersebut
dimaksudkan untuk meninjau
keselamatan,
keamanan
dan
kualitas
penerbangan
di
Indonesia, khususnya di Bandara
Sultan Hasanuddin Makassar. Ini
merupakan salah satu langkah
yang ditempuh untuk mewujudkan
road map to zero accident di industri
penerbangan Indonesia. [][] [DS]

MAKASSAR - Dalam rangka memperbaiki manajemen
kebandarudaraan di Indonesia, Panitia Kerja (Panja)
Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan
Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker)
ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Rabu (01/04).
Anggota panja yang ikut meninjau adalah Michael
Watimena, Rendhy A. Lamadjino, Agati Sulie Mahyudin,
Novita Wijayanti, Umar Arsal, Andi Taufan Tiro, dan
Mohammad Toha.
Di Bandara Sultan Hasanuddin, rombongan panja
ini disambut oleh Jafar Marikar (Airport Operation
Department Head), Agus Budiharto (Sales Department.
Head), dan Yuni Kustari (General Affair Section Head).
Acara yang diselenggarakan di VIP Room Emmy Saelan
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini dimulai pada
pukul 11.00 WITA. Selama kunjungan kerja, Panja Komisi
V DPR melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara, Otoritas Bandara, Angkasa Pura
Airports, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia (LPPNPI), Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan SAR
Nasional.

JAKARTA - Setelah ditutup selama hampir sebulan, akses
kargo dari Terminal 1 ke Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya
dibuka kembali oleh pihak TNI AL, Kamis (09/04).
Dibukanya akses yang sangat penting bagi mobilitas kargo
di Bandara Juanda ini merupakan hasil pertemuan antara
Angkasa Pura Airports dengan pihak TNI AL. Pertemuan
yang diadakan di Gedung VIP Bandara Juanda Surabaya ini
dihadiri antara ain oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi sebagai utusan dari
Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Angkasa Pura Airports diwakili oleh Yushan Sayuti selaku
Operation Director, sedangkan dari pihak TNI AL Komandan
Puspenerbal berhalangan hadir dan diwakilkan.

Persoalan internal terkait kerja sama ini
semestinya diselesaikan dalam suasana
satu sistem koordinasi pemerintah
melalui
proses
musyawarah.
Dengan demikian, pelayanan publik
tidak terganggu. Menurut Yuddy,
permintaan membuka penutupan
akses kargo itu bukan sebuah diskusi,
namun perintah langsung Presiden
untuk segera dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya, baik oleh Puspenerbal
maupun Angkara Pura Airports.
“Mohon hari ini juga dibuka. Hari ini itu
berarti sampai pukul 23.59 WIB,” tegas Yuddy.
Di samping membahas pembukaan akses kargo, Yuddy juga
menyinggung mengenai perjanjian kerjasama yang telah
menjadi komitmen antara Puspenerbal dengan Angkasa Pura
Airports yang masih mengganjal. Yuddy meminta Gubernur
Jawa Timur Soekarwo sebagai kepanjangan tangan dari
pemerintah pusat membantu menjembatani penyelesaian
masalah. “Karena ini hanya masalah koordinasi, maka saya
harap segera diselesaikan,” kata dia. Baik pihak Angkasa Pura
Airports maupun pihak TNI AL harus segera menyelesaikan
kewajiban masing-masing seperti yang tertuang didalam
perjanjian kerjasama tersebut. [][] [AM]

Saat membuka pertemuan tersebut, Gubernur Jawa
Timur Soekarwo menyampaikan bahwa dia telah
menyurati Presiden RI untuk mengintervensi konflik
yang terjadi di Bandara Juanda mengenai penutupan
akses kargo dari Terminal 1 ke Terminal 2. “Para
pengusaha di bidang perdagangan datang ke saya,
protes penutupan akses kargo ini,” kata Soekarwo.
Menurut Gubernur, akibat penutupan akses kargo itu,
volume ekspor berbagai jenis komoditas dan produk
unggulan Jawa Timur menurun karena terkendala
pengiriman.
Menteri Yuddy Chrisnandi menyampaikan bahwa

30

angkasapuramagazine EDISI MARET-APRIL 2015

angkasapuramagazine EDISI MARET-APRIL 2015

31

KILAS PERISTIWA

KILAS PERISTIWA
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Angkasa Pura Airports - Kemenhub Gelar
Kampanye Keselamatan Penerbangan

21 APRIL 2015

Kunjungan Kerja ke Indonesia,
Manajemen GVK Disambut Hangat
GVK Airports menjadi
mitra
internasional
Angkasa Pura Airports
yang
membantu
mengelola
area
komersial di BandaraI
Gusti Ngurah Rai, Bali
melalui Commercial
Strategic Business Unit
(SBU) Ngurah Rai Bali.
Ke depannya, GVK
Airports akan terlibat
dalam pembangunan
bandara
baru
di
Yogyakarta.

Suprasetyo
mencontohkan
hal yang sering dilanggar oleh
penumpang pesawat yakni tidak
mematikan ponsel di dalam
pesawat. “Contoh lain adalah seat
belt atau sabuk pengaman yang
tidak digunakan dan membawa
barang-barang terlarang di dalam
pesawat seperti gunting, pisau dan
korek api. Kampanye ini sekaligus
sebagai edukasi langsung bagi
masyarakat untuk menumbuhkan
kesadaran
akan
pentingnya
mematuhi peraturan keselamatan
penerbangan,” imbuh Suprasetyo.

SURABAYA - Kementerian Perhubungan menyelenggarakan
acara Kampanye Keselamatan Penerbangan yang bertempat
di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (12/04).
Kegiatan yang digelar bertepatan dengan Car Free Day
(CFD) ini diadakan dalam rangka program edukasi dan
peningkatan pemahaman keselamatan penerbangan yang
diatur melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh
Kementerian Perhubungan.
Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan
Udara Kementerian Perhubungan Ir. Suprasetyo
dan dihadiri oleh para pejabat Kementerian
Perhubungan, AirNav Indonesia, Angkasa Pura
Airports, Angkasa Pura II, dan Garuda Indonesia.
Hadir pula perwakilan maskapai penerbangan
nasional, Pemerintah Daerah Jawa Timur,
Pemerintah Kota Surabaya, serta seluruh stakeholder
di bidang penerbangan.
Acara ini ditandai pelepasan burung merpati dan
dilanjutkan dengan jalan santai di sepanjang
Jalan Darmo Surabaya. “Kampanye keselamatan
penerbangan ini bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran
masyarakat
akan
pentingnya
mematuhi peraturan yang berlaku dalam sebuah
penerbangan,” ujar Suprasetyo.
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Hadir pula dalam acara
Technical
Director
Pura Airports Polana B.
yang didampingi GM
Internasional Juanda Surabaya Trikora Harjo.

tersebut
Angkasa
Pramesti
Bandara

“Angkasa Pura Airports turut serta dalam Kampanye
Keselamatan Penerbangan ini dan ikut mengedukasi
keselamatan penerbangan secara langsung kepada
masyarakat Surabaya, sebagai wujud pelayanan informasi
kepada masyarakat Surabaya,” ujar Trikora Harjo.
Dalam kampanye ini, selain membawa poster dan spanduk,
dibagikan juga brosur beisi petunjuk dan peraturan tentang
keselamatan penerbangan. [][] [Humas SUB]

JAKARTA - Angkasa Pura Airports kedatangan manajemen
GVK Airports, pengelola bandara dari India, Selasa (21/04).
Pertemuan kedua belah pihak berlangsung hangat dan
akrab. Dari pihak Angkasa Pura Airports hadir President
Director Tommy Soetomo, didampingi Operation Director
Yushan Sayuti, Marketing and Business Development
Director Robert D. Waloni, serta Direktur Angkasa Pura
Retail Teges Prita Soraya. Dari GVK hadir Chairman and
Managing Director GVK Dr. GVK Reddy, Vice Chairman
Sanjay Reddy, didampingi pejabat GVK terkait seperti yaitu
Karthi Gajendran dan Hari Dalal, serta General Manager
Commercial Strategic Business Unit (SBU) Ngurah Rai Bali
Kenneth Guldjberg.
Acara dilanjutkan dengan luncheon dan rapat di Hotel
Mulia, Senayan, Jakarta Selatan. Hadir dalam kesempatan
itu Duta Besar India untuk Indonesia H.E. Gurjit Singh.
“Kerjasama antara Angkasa Pura Airports dan GVK yang
telah terjalin beberapa tahun terakhir ini sangat baik
sekali. Ini merupakan wujud kerjasama jangka panjang
dua negara, Indonesia dengan India,” ucap Gurjit.

Dalam
kesempatan
tersebut, Head of
Corporate
Planning
and
Performance
Angkasa Pura Airports
Yudhaprana Sugardha
berkesempatan memaparkan perkembangan persiapan
pembangunan bandara baru di Yogyakarta. Di sesi
berikutnya, GM Commercial Strategic Business Unit (SBU)
Ngurah Rai Bali Kenneth Guldjberg memaparkan capaian
kinerja SBU Commercial di tahun 2014 dan strategi
komersial dua tahun ke depan.
Dr. GVK Reddy memberikan apresiasi atas apa yang telah
dicapai dari hubungan kerjasama dengan Angkasa Pura
Airports. “Apa yang kita raih saat ini adalah buah dari
kerjasama yang baik. Terima kasih kepada Pak Tommy dan
jajarannya yang sangat luar biasa,” katanya.
Kunjungan kerja tim GVK akan berlanjut ke Yogyakarta
dan Bali pada 22-23 April mendatang. Di Yogyakarta,
mereka akan melakukan pertemuan dengan Sri Sultan
Hamengkubuwono X, sementara di Bali tim GVK akan
melakukan site visit. [][] [YA]
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27 APRIL 2015

Lima Bandara Angkasa Pura Airports
Resmi Dipimpin GM Baru

29 APRIL 2015

Peresmian Masjid dan Rumah Pintar
di Maros
bantuan pembangunan
rumah pintar di Desa
Tellumpoccoe sebesar Rp
156 juta.

amanat sebagai Project Manager
Proyek Persiapan Pembangunan
Bandar Udara Internasional Yogyakarta
dan Taochid Purnomo Hadi sebagai
pimpinan proyek Bandar Udara
Syamsudin Noor Banjarmasin.
“Dalam siklus korporasi, pergantian
pejabat merupakan upaya refreshment
agar kinerja Perseroan lebih optimal.
Saya ucapkan terima kasih kepada
pejabat yang sebelumnya menjabat,
dan selamat kepada para pejabat yang
menggantikan,” ujar Tommy Soetomo.

JAKARTA - President Director Angkasa Pura Airports Tommy
Soetomo melantik 17 pejabat di lingkungan Angkasa Pura
Airports di Grha Angkasa Pura I, Kemayoran, Jakarta, Senin
(27/04) pagi. Termasuk di dalamnya adalah pelantikan lima
orang General Manager (GM).
Mereka adalah Trikora Harjo yang dilantik menajdi GM Bandara
I Gusti Ngurah Rai Bali menggantikan Herry A.Y. Sikado,
Yanus Suprayogi menjadi GM Bandara Juanda Surabaya
menggantikan Trikora Harjo, Akhmad Munir sebagai GM
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
menggantikan
Yanus
Suprayogi,
Handy Heryudhitiawan menjadi GM
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin
menggantikan Akhmad Munir, dan
Ahmad Syaugi Shahab sebagai GM
Bandara Sam Ratulangi Manado
menggantikan Pipin Yusuf Arifin.

Menurut Tommy, apa yang telah
dicapai Perseroan hingga saat ini
patut disyukuri kendati mengalami
tahun yang tidak terlalu mudah. “Di
tengah tantangan dan kondisi tren
global bisnis aviasi yang kurang menggembirakan, kita patut
bersyukur atas penilaian Airport Service Quality (ASQ) yang
dilaksanakan oleh Airport Council International (ACI). Hasil
penilaian Kuartal 4/2014, Bandara I Gusti Ngurah Rai berada
di peringkat 60 dari 254 bandara. Hal ini merupakan capaian
yang sangat baik mengingat saat pertama dinilai tahun 2012,
bandara ini di peringkat 188 dari 190 bandara. Secara umum,
peringkat terbaik diraih Bandara Sultan Aji Muhammad
Sepinggan Balikpapan yang berada di peringkat 43 dari 254
bandara yang dinilai oleh ACI,” ungkap Tommy. [][] [YA/AH]

MAKASSAR - President Director Angkasa Pura Airports
Tommy Soetomo meresmikan Masjid Al Mukhlisin dan
Rumah Pintar Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu,
Kabupaten Maros, Rabu (29/04).
Program ini merupakan bagian dari bantuan program
bina lingkungan (corporate social responsibility/CSR)
Angkasa Pura Airports. Bantuan diberikan pula untuk
renovasi masjid sebesar Rp588 juta dan pemberian

Sehari sebelumnya, dilaksanakan penyaluran
dana Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan
Bandara
Sultan
Hasanuddin
Makassar,
ber-tempat di Ruang
Rapat
Sasana
Karya
Kantor Cabang Bandara
Sultan
Hasanuddin
Makassar. Dana Program
Kemitraan
disalurkan
kepada 29 mitra binaan
yang terdiri dari lima
mitra
binaan
sektor
industri sebesar Rp135
juta, 16 mitra binaan
sektor perdagangan (Rp435 juta), tiga mitra binaan sektor
peternakan (Rp85 juta), dua mitra binaan sektor perikanan
(Rp50 juta), dan tiga mitra binaan sektor jasa (Rp125 juta).
Sedangkan penerima bantuan Bina Lingkungan terdiri
dari bantuan sarana ibadah sebesar Rp27,1 juta, bantuan
sarana dan prasarana umum (Rp3,6 juta), dan bantuan
sarana kesehatan (Rp1,4 juta). [][] [Humas UPG]

Selain GM, dilantik pula Group Head,
Direktur Anak Perusahaan, serta
Pimpinan
Proyek
Pengembangan
Bandara.
Diantaranya
Miduk
Situmorang dilantik sebagai Direktur
Utama Angkasa Pura Property, , Teges
Prita Soraya menjadi Direktur Utama
Angkasa Pura Retail, dan Rachman
Syafrie sebagai Direktur Angkasa Pura
Retail. Lalu R. Sujiastono yang diberikan
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Talkshow “Perempuan-Perempuan Inspiratif
Indonesia” Bersama Menteri Sosial RI
Banyak peran yang harus dijalani
perempuan dalam hidupnya.
Untuk itu, menjadi seorang
perempuan harus bisa mengatur
waktu dengan sebaik-baiknya ,
antara kegiatan di luar rumah dan
keluarga, membuat manajemen
keluarga yang baik, sehingga
pola asah, asuh, dan asih anak
dan keluarga tetap berkualitas,”
ujar Polana.

JAKARTA - Memperingati Hari Kartini 2015, Angkasa
Pura Airports menyelenggarakan talkshow “PerempuanPerempuan Inspiratif Indonesia” di Gedung Serba Guna Grha
Angkasa Pura I, Kemayoran, Jakarta, Kamis (30/04).

“Kami berharap acara ini dapat
memberi tambahan wawasan
kepada
para
perempuan
Indonesia, khususnya di Angkasa
Pura Airports dan lingkungan
sekitarnya, agar lebih mampu
menjalankan
perannya
di
keluarga.
Sekaligus
dapat
mengoptimalkan potensi dirinya dan bersikap profesional di
lingkungan kerja melalui berbagi pengalaman, tips dan triks
dari para tokoh inspiratif di Indonesia ini,” jelas Suliastiani,
Ketua Penyelenggara acara ini.

Talkshow yang dimoderatori oleh Shahnaz Haque tersebut
menghadirkan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa
dan Presiden Direktur Lembaga Pendidikan Duta Bangsa
Mien R Uno. Khofifah membagi inspirasi agar perempuan
lebih mandiri secara ekonomi untuk mengatasi maraknya
prostitusi.

Talkshow ini juga dimeriahkan juga dengan bazaar aneka
produk dan hadirnya beberapa komunitas, seperti Komunitas
Wanita Quat dan KRL Mania. “Acara seperti ini sangat
menginspirasi. Ke depan, saya berharap acara inspiratif
ini dapat diselenggarakan kembali dengan narasumber
perempuan hebat Indonesia lainnya,” imbuh Khofifah. [][] [YA]

“Memang harus ada exit strategy bagaimana bisa
diberikan solusi supaya bisa lebih mandiri secara
ekonomi. Saya mau ke Nunukan, di sana ada
rumah perlindungan kita. Saya sampaikan kepada
TKI bermasalah yang pulang nomor telepon saya
dan saya sampaikan agar mereka diprioritaskan
mendapat Usaha Ekonomi Produktif,” jelas Khofifah.
Polana B. Pramesti, Technical Director Angkasa
Pura Airports yang juga merupakan satu-satunya
direksi perempuan dalam jajaran BOD Angkasa
Pura Airports membagi penglamannya bagaimana
dia menjalankan tugasnya, baik sebagai istri, ibu,
maupun sebagai seorang pekerja. “Para perempuan
memiliki peranan sentral di keluarga dalam
menciptakan generasi emas penerus bangsa.
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Tamansari Jineng Condotel operated as 4 Star Hotel,
conveniently located in the city center of Kuta and
nearby I Gusti Ngurah Rai Airport.
Investment Start from IDR 1,1 Billion/unit with 30 point free stay
benefit each year.
We provide 4 types of rooms consist of Deluxe Room,
Suite Room, Club Suite Room and Presidential Room equipped
with Luxurious Amenities such as Swimming Pool with Sandy
Beach, Café Pool Bar, Spa and Treatment Room, Yoga Room,
and Amphitheatre.

Developed by :

Marketing Office :
Ruko Royal Sunset No.7 – 8 Kuta, Badung, Bali
Telp : 0361-8700099 Fax: 0361-758592
Email : info@jinengtamansari.com

Jl. Kemang Raya No. 12 Jakarta Selatan
021-71794040 / 021-71794004
www.jinengtamansari.com
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tidak sesuai
dengan yang
diharapkan jika
dibandingkan
dengan
pertumbuhan
yang cukup
optimis di
dua tahun
sebelumnya.

MENJAGA MOMENTUM

PERTUMBUHAN

SEBAGAI PENGELOLA 13 BANDARA WILAYAH TENGAH HINGGA TIMUR INDONESIA, ANGKASA
PURA AIRPORTS MENCATATKAN PERTUMBUHAN TRAFIK YANG POSITIF DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR. MESKIPUN TAK SEOPTIMIS TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA, TRAFIK DI TAHUN 2014 TETAP
TUMBUH DENGAN RATA-RATA YANG CUKUP BAIK.

A

ngkasa Pura Airports mencatat
pergerakan pesawat sepanjang tahun
2010-2014 rata-rata tumbuh sebesar
9%. Sedangkan pergerakan penumpang
tumbuh rata-rata 11% dan rata-rata
pertumbuhan kargo sebesar 5%.
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Selama tahun 2014, pada 13 bandara yang
dikelola Angkasa Pura Airports tercatat
sebanyak 685,9 ribu pergerakan pesawat,
73,2 juta pergerakan penumpang, dan
348,3 ribu ton kargo, baik domestik maupun
internasional. Angka tersebut memang

“Hal ini terjadi
sebagai dampak
kelesuan industri
aviasi seiring
fluktuatifnya
nilai tukar
rupiah atas dolar
dan cenderung
naiknya harga
avtur. Bahkan,
beberapa
maskapai
baik domestik
maupun
internasional
terpaksa
berhenti
beroperasi
karena tidak
mampu
bertahan di
masa-masa
sulit tersebut,”
kata President
Director Angkasa Pura Airports
Tommy Soetomo.

dituntut untuk tetap mengutamakan
aspek pelayanan dan keselamatan
sebagai prioritas utama. Namun, di
sisi lain Angkasa Pura Airports harus
dapat menghasilkan pertumbuhan
pendapatan di tengah kondisi
berkurangnya area komersial,
relokasi area komersial, penghentian
sementara kontrak komersial, dan
hal-hal lainnya sebagai dampak dari
masa konstruksi tersebut.
Selain dari segi pendapatan, Angkasa
Pura Airports juga layak berbangga,
karena berada dalam keadaan sehat
dengan kategori “AA” menurut kriteria
Kementerian BUMN. Angkasa Pura
Airports pun berhasil mencatatkan
pencapaian positif lainnya, yakni
skor Key Performance Index (KPI)
sebesar 103,79%, skor Kriteria
Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang
mencapai 500,50, serta skor Malcolm
Baldrige sebesar 501,00 dengan
kategori Good Performance.
Kebijakan strategis
Angkasa Pura Airports memiliki
langkah strategis untuk mendukung
pencapaian visi perusahaan menjadi
satu dari sepuluh pengelola bandara
terbaik di Asia. Langkah strategis
tersebut dirumuskan dalam lima
arahan strategis yakni peningkatan
Customer Satisfaction Index (CSI),

peningkatan pendapatan nonaeronautika, kontribusi ekonomi
terhadap lingkungan, kontrol
biaya, dan organisasi yang sehat.
Implementasi lima arahan strategis
ini dilakukan melalui optimalisasi
bisnis dan pengembangan lini
bisnis baru yang potensial dengan
tetap memperhatikan efektifitas
dan efisiensi biaya. Peningkatan
produktivitas, pengembangan
kapasitas bandara dan perbaikan
kualitas pelayanan dilaksanakan
dengan semangat menumbuhkan
kepuasan pelanggan dan mendorong
pertumbuhan pendapatan.
Untuk memperluas jaringan
usaha dan membuka peluang
pengembangan bisnis
kebandarudaraan, Angkasa Pura
Airports melakukan pengembangan
kerja sama strategis bersama
pemangku kepentingan setempat
maupun international strategic
partnership. Untuk mengoptimalkan
pendapatan bisnis, terutama
pendapatan non-aeronautika, pada
tahun 2014 Angkasa Pura Airports
mendirikan satu anak usaha lagi,
yakni Angkasa Pura Retail, yang fokus
menangkap peluang usaha pada
bidang ritel di seluruh lingkup usaha
Angkasa Pura Airports. Kehadiran
Angkasa Pura Retail melengkapi

Meskipun trafik tahun 2014 tidak
terlalu memuaskan, dari segi
pendapatan Angkasa Pura Airports
patut berbangga, karena mampu
membukukan pendapatan yang
eksponensial. “Lebih membanggakan
lagi karena hal tersebut diraih di
tengah dua situasi yang menantang.
Pertama, di tengah berlangsungnya
masa konstruksi pembangunan
dan pengembangan bandara, dan
kedua, di tengah kecenderungan
menurunnya tren pertumbuhan
penumpang,” imbuh Tommy.
Pada masa konstruksi pembangunan
bandara, Angkasa Pura Airports
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kegiatan pengoperasian bandara,
seperti ground handling (PT Gapura
Angkasa) dan infrastruktur jalan tol
menuju bandara (PT Jasa Marga Bali
Tol).

Untuk diversifikasi bisnis, Angkasa
Pura Airports melakukan penyertaan
modal di perusahaan lain yang terkait

Dalam upaya peningkatan
produktivitas, pengembangan
kapasitas bandara dan perbaikan
kualitas pelayanan untuk
menumbuhkan kepuasan pelanggan,
dilakukan penunjukan mitra
usaha yang memiliki pengalaman,
pelayanan terbaik, dan kemampuan
finansial yang terpercaya. Hal
tersebut dilaksanakan Angkasa Pura
Airports dengan lebih menekankan
keterbukaan informasi dan keadilan.

“

Angkasa Pura Airports berhasil membuat “lompatan”
penerimaan pendapatan
non-aeronautika, yang
mencapai Rp1,80 triliun.
Pendapatan sektor ini
tumbuh 80,47% dibanding
tahun sebelumnya, atau
337% jika dibandingkan
dengan pendapatan nonaeronautika tahun 2010,
yang merupakan tahun
pertama program transformasi dijalankan.

“
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Angkasa Pura Airports berhasil
menciptakan proses tender baru yang
transparan dan berkelas internasional
dengan rentang waktu yang dapat
mengakomodir calon mitra usaha
nasional maupun internasional yang
akan berusaha di lingkup bandara.
Upaya ini dilaksanakan bukan
hanya untuk kepentingan komersial
semata, namun lebih dari itu adalah
agar setiap mitra usaha mampu
memberikan hasil yang berbeda dan
menciptakan pengalaman unik bagi
pengguna jasa bandara.
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Pencapaian kinerja operasional
dan keuangan
Dengan langkah strategis yang
dimiliki Angkasa Pura Airports
untuk menghadapi berbagai
tantangan dan menyambut peluang
yang ada, kinerja Angkasa Pura
Airports telah menunjukkan hasil
yang menggembirakan. Kinerja
Angkasa Pura Airports mampu
memenuhi harapan shareholders
dengan pencapaian melampaui
target Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP). Meskipun masih
terdapat beberapa indikator kinerja
keuangan yang sedikit tertekan di
bawah target yang ditetapkan dalam
RKAP 2014.
Realisasi pendapatan operasional
tahun 2014 sebesar Rp4,58 triliun

atau tumbuh 49,60% dibanding
realisasi pendapatan operasional di
tahun 2013 sebesar Rp3,06 triliun.
Namun, jika dibandingkan target,
realisasi ini hanya mampu mencapai
96,08% target yang ditetapkan.
Hal ini khususnya disebabkan
pertumbuhan penumpang yang
tidak sesuai harapan, yaitu 1,84%.
Pertumbuhan penumpang ini
sangat rendah dibanding ratarata pertumbuhan lima tahun
sebelumnya yang mencapai 11,9%.
Meskipun demikian, dari total
pendapatan operasional tersebut
Angkasa Pura Airports berhasil
membuat “lompatan” penerimaan
pendapatan non-aeronautika
mencapai Rp1,80 triliun. Pendapatan
non-aeronautika tumbuh 80,47%
dibanding tahun sebelumnya, atau
337% jika dibanding dengan posisi
pendapatan non-aeronautika di
tahun 2010, yang merupakan tahun
pertama program transformasi
dijalankan. Pertumbuhan
pendapatan tersebut didominasi
pertumbuhan pendapatan sewa
dan konsesi, serta pendapatan anak
perusahaan.
Selain itu, pendapatan dari sektor
aeronautika juga mengalami
pertumbuhan Rp716,24 miliar atau
sebesar 34,68%. Pertumbuhan
pendapatan aeronautika ini
mencapai 1,89% di atas target
yang ditetapkan. Pertumbuhan
pendapatan tersebut didominasi dari
tingginya kenaikan pendapatan pada
bidang Pelayanan Jasa Penumpang
Pesawat Udara (PJP2U). Kenaikan
PJP2U di tahun 2014 mencapai
Rp588,55 miliar atau 38,29% bila
dibandingkan dengan tahun 2013.
Hal ini disebabkan oleh kebijakan
penyesuaian tarif PJP2U di lima
bandara, yakni Bandara I Gusti
Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda
Surabaya, Bandara Sultan Aji
Muhammad Sulaiman Sepinggan
Balikpapan, Bandara Internasional
Lombok Praya, dan Bandara Sultan
Hasanuddin Makassar.

Upaya perbaikan kualitas pelayanan
melalui penambahan fasilitas
Hold Baggage Screening (HBS)/
Baggage Handling System (BHS)
juga memberikan kontribusi
cukup besar bagi pendapatan
aeronautika di tahun 2014. Fasilitas
yang baru diberikan di tahun 2014
ini menyumbangkan pendapatan
sebesar Rp53,67 miliar.
Dari sisi beban operasional,
mengalami pertumbuhan Rp1,04
triliun atau sebesar 43,67% dari
tahun sebelumnya. Namun
jika dibandingkan target yang
ditetapkan, beban operasional
mencapai 88,38% atau berada di
bawah target. Hal ini menunjukkan
keberhasilan dari efektivitas dan
efisiensi biaya yang dilaksanakan
Angkasa Pura Airports.
Pencapaian pendapatan dan beban
operasional tersebut mendorong
pencapaian laba operasional Angkasa
Pura Airports sebesar Rp1,18 triliun
atau tumbuh 69,88% dibanding
pencapaian di tahun sebelumnya.
Realisasi laba operasional ini
tercatat mencapai 28,47% di atas
yang target ditetapkan. Demikian
pula laba bersih tahun berjalan
Angkasa Pura Airports mencapai
Rp928,91 miliar atau tumbuh 43,98%

dibanding tahun 2013. Pencapaian
ini berada 64,89% di atas target yang
ditetapkan.
Kendala yang dihadapi
Tahun 2014 merupakan tahun
penuh tantangan bagi Angkasa
Pura Airports. Pencapaian lonjakan
pendapatan operasional diraih
bukan tanpa kendala. Masamasa konstruksi pengembangan
bandara yang dilaksanakan secara
bertahap mempengaruhi upaya
Angkasa Pura Airports dalam
menghasilkan pertumbuhan
pendapatan. Angkasa Pura Airports
harus memastikan aspek komersial
dan operasional berjalan searah di
tengah berlangsungnya konstruksi
pengembangan bandara. Angkasa
Pura Airports harus berupaya
mengedepankan pendapatan,
namun dengan tetap mengutamakan
aspek pelayanan dan keselamatan.
Tantangan kedua ialah
kecenderungan menurunnya trafik
penumpang dan pesawat. Kondisi
ini tidak hanya dialami oleh Angkasa
Pura Airports, namun juga oleh
seluruh pelaku usaha di industri
aviasi. Pertumbuhan penumpang
yang di luar ekspektasi ini tentu
berpengaruh terhadap kinerja
Angkasa Pura Airports secara
DOK. HUMAS DPS

empat anak usaha lain yang
sebelumnya telah terbentuk, yakni
Angkasa Pura Property, Angkasa Pura
Hotels, Angkasa Pura Logistics, dan
Angkasa Pura Supports.

Angkasa Pura Airports
juga menerapkan sistem
teknologi informasi
yang terpadu yang
diimplementasikan
untuk memonitor
dan mengamankan
pendapatan Angkasa
Pura Airports. Terhitung
sejak tahun 2013,
Angkasa Pura Airports
telah memperkuat
sistem back office melalui
implementasi Enterprise
Research Planning
(ERP), yang meliputi
modul Financial and
Controlling (FICO), Real
Estate Management
(REM), Material
Management (MM)
dan Plant Maintenance
(PM). Selain itu, penyederhanaan
dan perbaikan proses pengelolaan
(simplified and well governed process)
berupa penyempurnaan SOP
dilaksanakan untuk mewujudkan
proses bisnis yang lebih efektif.
Seluruh upaya strategis Angkasa
Pura Airports ini diterapkan dengan
berpegang pada prinsip-prinsip Good
Corporate Governance atau tata kelola
perusahaan yang baik.

angkasapuramagazine EDISI MARET-APRIL 2015

41

FOKUS UTAMA
keseluruhan, mengingat penumpang
dan maskapai penerbangan adalah
pengguna jasa utama bandara.
Prospek industri aviasi
Di tengah kelesuan industri aviasi
dunia, para ekonom memproyeksikan
bahwa dalam 20 tahun ke depan
pergerakan penumpang Indonesia
mampu meraih 10 besar peringkat
pasar terbesar dan akan mencapai
peringkat ke-6 di tahun 2029. Total
jumlah penumpang domestik sebesar
119 juta penumpang di tahun 2014,
diperkirakan akan mencapai 270
juta penumpang pada tahun 2034.
Dengan demikian, Indonesia dapat
menjadi pasar domestik terbesar ke-5
nantinya.

“Oleh karena itu, kami meyakini
bahwa prospek industri di masa
mendatang masih sangat menarik.
Salah satu yang turut mendorong
hal tersebut adalah kondisi
perekonomian Indonesia di 2015
yang diperkirakan masih akan
terus bertumbuh seiring dengan
pertumbuhan ekonomi global dan
Asia,” kata Tommy.
Menurut Tommy, kekuatan yang
dimiliki Indonesia menjadi faktor
penunjang pencapaian pertumbuhan
ekonomi tersebut. Populasi Indonesia
yang mencapai 250 juta jiwa dengan
tingkat pendapatan yang cenderung
meningkat merupakan potensi pasar
domestik yang sangat tinggi. Dengan
praktik demokrasi yang sudah relatif
kondusif dan kinerja perbankan yang
relatif solid, perekonomian Indonesia
relatif stabil di tengah guncangan
ekonomi global.

Di sisi lain, kebijakan open sky
policy akan memberikan derajat
kebebasan yang lebih besar bagi
maskapai penerbangan untuk
terbang di wilayah Indonesia. Potensi
pertumbuhan bisnis dan ekonomi
di sekitar bandara juga diyakini akan
memberikan efek positif terhadap
perkembangan bandara. Selain
itu, pengembangan pariwisata di
berbagai wilayah Indonesia akan
mendorong lalu lintas dari dan
menuju tempat wisata tersebut.
Apalagi, Angkasa Pura Airports
adalah pengelola bandara di kawasan
tengah dan timur Indonesia, yang
juga dikenal sebagai kawasan dengan
destinasi wisata terbaik di tanah air,
bahkan dunia.
“Dengan prospek industri yang
demikian besar dan potensi yang
masih terbuka lebar, tak ada pilihan
lain bagi Angkasa Pura Airports
selain tetap menjaga momentum
pertumbuhan yang telah dicapai
selama ini,” tegas Tommy Soetomo. [][]
Tim Redaksi

DOK. CORPORATE SECRETARY

Hal ini sesuai dengan proyeksi
Boeing Company dalam The Current
Market Outlook 2013-2033, yang
menggabungkan efek dari kekuatan
pasar pada pengembangan industri
penerbangan. Pertumbuhan ekonomi
yang diukur dengan produk domestik
bruto (PDB) merupakan penyumbang
utama pertumbuhan industri
penerbangan. PDB diperkirakan akan
meningkat 3,2% selama 20 tahun ke

depan sehingga akan mendorong
lalu lintas penumpang tumbuh 5%
per tahun dan lalu lintas kargo (yang
juga dipengaruhi perdagangan
global) tumbuh 4,7% per tahun.

Jalan Tol Bali Mandara, jalan tol pertama di Indonesia yang sebagian besar berada di atas laut ini menghubungkan Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Benoa. Jalan tol ini dikelola oleh PT Jasa Marga Bali Tol,
dimana Angkasa Pura Airports memiliki 8% saham di perusahaan ini.
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Bandara El Tari Kupang Bagi Paket Sembako
Bandara El
Tari Kupang
membagikan
500 paket
sembako di
tiga lokasi,
yaitu Desa
Penfui Timur,
Kelurahan
Penfui dan Kelurahan Naimata, Selasa (03/03).

DPS
KOE

Bakti sosial ini dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke51 Angkasa Pura Airports yang jatuh pada 20 Februari
2015. Penyerahan 500 paket sembako tersebut dimulai
dari Desa Penfui Timur dengan membagi 150 paket.
Selebihnya diberikan kepada dua kelurahan tersebut.
Setiap paket terdiri dari mi instan sepuluh bungkus, beras
lima kilogram, terigu dua kilogram, dan minyak goreng
dua liter.
General Manager Bandara El Tari Kupang I Gusti Ketut
Gede Arnawa mengatakan, perayaan HUT Angkasa Pura
Airporst di Kupang dikemas secara sederhana. Tujuannya
untuk ikut merasakan situasi di lingkungan masyarakat,
apalagi dengan memberi sembako, seperti beras yang
saat ini terus mengalami kenaikan.
“Saya berharap apa yang diberikan dapat disyukuri dan
dinikmati. Kegiatan ini merupakan rasa kebersamaan
kami dengan masyarakat di sini,” tuturnya.

Dari sisi jumlah, kata Arnawa, memang tidak bisa
memenuhi kebutuhan dalam waktu yang lama, namun
inilah yang bisa dilakukan pihaknya.
“Kami tak bisa bantu semua masyarakat, namun akan
dievaluasi lebih lanjut. Mudah-mudahan apa yang
diberikan bisa bermanfaat,” ujarnya.
Menurut Arnawa, Angkasa Pura Airports secara
keseluruhan akan meningkatkan optimalisasi
keselamatan dan keamanan penerbangan. “Di Bandara
El Tari Kupang, saya berharap kepada stakeholder dan
masyarakat untuk meningkatkan keamanan penerbangan
menjadi lebih baik,” katanya.
Kepala Desa Penfui Timur Bambang HB, menyambut
baik kedatangan pihak Bandara El Tari Kupang yang
membagikan sembako. Menurutnya, hal ini menunjukkan
bahwa pihak Bandara El Tari juga merupakan bagian dari
masyarakat setempat.
“Bakti sosial ini merupakan salah satu dari rangkaian acara
dalam rangka HUT Angkasa Pura Airports. Sebelumnya
telah dilakukan kegiatan dengan donor darah, lalu lomba
olahraga, dan kemudian pembagian sembako di ring satu
atau wilayah yang dekat dengan bandara,” ujar Supoyo,
Ketua Panitia HUT ke-51 Angkasa Pura Airports Bandara El
Tari Kupang. [Kupang Pos]

Bandara Sam Ratulangi Manado Tingkatkan
Keselamatan Kerja
MDC

K3 Nasional, Rabu (04/03).

Bandara Sam
Ratulangi
Manado
melaksanakan acara
Seminar
Sehari Memperingati
Bulan Bakti

Turut hadir dalam seminar tersebut adalah Kabid
Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Sulawesi
Utara Supartoyo, selaku Kasi Pengawasan Keselamatan
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Kerja Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara Muchlis Jacob,
Kepala Otoritas Bandara Wilayah VIII Manado, District
Manager Airnav Indonesia Cabang Manado, para pejabat,
serta karyawan dan karyawati Angkasa Pura Airports
Kantor Cabang Bandara Sam Ratulangi Manado. Seminar
tersebut dihadiri juga oleh para mitra kerja dari maskapai
dan ground handling serta mitra usaha terkait.
“Tujuan dilaksanakannya kegiatan seminar tersebut
adalah untuk menumbuhkan dan menamankan
kesadaran akan pentingnya K3 dalam dunia kerja.
Tidak terkecuali wilayah kerja di bandara khususnya
wilayah sisi udara harus benar-benar memahami dan
menerapkan K3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja,” ujar

General Manager Bandara Sam Ratulangi Manado Pipin
Yusuf Arifin. “Angkasa Pura Airports telah memiliki unit
kerja baru, yaitu Safety Health Environment Section di
bawah SMS, QM & CS Department yang lebih konsen
terhadap masalah keamanan, keselamatan dan kesehatan
lingkungan kerja,” imbuhnya.
Dalam seminar tersebut disampaikan materi dari
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi
Utara, yaitu tentang “Perundangan dan Kebijakan K3”
serta “Kesadaran K3 dalam Lingkungan Kerja.” “Kami
sangat mengapresiasi kegiatan seminar yang diadakan
oleh Angkasa Pura Airports. Ini membuktikan bahwa
Angkasa Pura Airports benar-benar konsen dan peduli

akan pentingnya kesadaran K3 dalam dunia kerja,” ujar
Supartoyo.
Menurutnya, risiko bahaya lingkungan kerja di wilayah
bandara sangat tinggi, oleh karena itu setiap perusahaan
harus menyediakan perlengkapan alat pelindung diri
(APD) bagi karyawannya dalam melaksanakan kegiatan
operasional di lapangan.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan sosialisasi pest
control yang disampaikan oleh Deden Wahyudi, Customer
Development Executive Pest Control Rentokil Indonesia.
[Bayu Harditriyanto/SHE MDC]

Kebijakan Pelarangan Penjualan Tiket Secara
Langsung di Bandara Adisutjipto
Bandara
Adisutjipto
disibukkan
dengan pembenahan.
Itu terkait
keluarnya
kebijakan
pelarangan
penjualan tiket secara langsung di bandara mulai 1 Maret
2015. Hanya saja, pihak Bandara Adisutjipto baru akan
memberlakukan kebijakan Kementerian Perhubungan
tersebut pada 1 April 2015 mendatang.

JOG

General Manager Bandara Adisutjipto Andi G Wirson
menyebut, pihaknya memberikan kesempatan kepada
maskapai penerbangan untuk berbenah. Kebijakan
pelarangan adanya loket penjualan tiket bandara secara
langsung baru akan dilakukan mulai bulan depan. “Khusus
untuk Bandara Adisutjipto akan menerapkannya 1 April.
Saat ini kami berikan kelonggaran kepada maskapai untuk
bersiap-siap terlebih dahulu,” kata Andi, Selasa (03/03).
Andi menjelaskan, setelah tidak lagi menjadi loket,
bangunan tersebut tetap akan dimanfaat untuk pelayanan
konsumen. Nantinya, loket-loket tersebut akan diubah
menjadi pusat pelayanan (service center) maskapai. Pusat
pelayanan tersebut akan melayani berbagai hal yang
bekaitan dengan maskapai, seperti penjadwalan ulang,
pengembalian pembayaran, serta rute penerbangan. “Bila
ada persoalan berkaitan dengan maskapai, konsumen
bisa langsung mendatangi service center,” jelasnya.

Andi mengatakan, pada dasarnya pengadaan loket
penjualan tiket di sekitar bandara dimaksudkan untuk
menghindari keberadaan calo tiket. Meski diyakini oleh
Andi, keberadaan calo di bandara Adisutjipto di bandara
yang melayani tiga rute perjalanan internasional tersebut
nihil dari calo. Meski ada pelarangan pemberlakukan
penjualan tiket langsung, sambung Andi, service center
nantinya tetap dapat melayani penjualan tiket.
Hanya saja, tiket tersebut diperuntukan bagi calon
penumpang yang benar-benar mendesak. Agar tidak
disalahgunakan, pihaknya, akan melakukan perizinan
berlapis di mana calon penumpang harus benar-benar
mendapatkan izin dari otoritas maskapai dan pengelola
bandara. “Alasan harus kuat. Misal ada musibah keluarga,
dinas mendadak, atau perubahan tujuan penerbangan.
Namun untuk menghindari permainan maka izinnya
berlapis,” terangnya.
Andi yakin, penumpang tidak akan mempermainkan
kelonggaran kebijakan tersebut. Apalagi, pembelian tiket
berlaku satu jam sebelum keberangkatan. “Pembelian
tiket juga harus dilengkapi tanda pengenal seperti KTP,
akan kelihatan kalau mau berbuat macam-macam,”
jelasnya.
Ke depan, kata Andi, pihak bandara akan menyiapkan
mesin pelayanan self service. Dengan menggunakan alat
pembayaran seperti ATM, mereka bisa memesan di mesin
tersebut. “Angkasa Pura Airports akan siapkan. Sistemnya
touch screen. Penumpang tinggal pilih rute, muncul harga
dan di-print. Hasil print tersebut bisa digunakan untuk
check-in,” terangnya. [Radar Jogja]
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Bandara Ahmad Yani Tutup Konter Tiket Bulan Ini
SRG

tiket penumpang pada 15 Maret 2015.

Bandara
Ahmad Yani
Semarang
menetapkan
awal
berlakunya
kebijakan
penutupan
counter
penjualan

General Manager Bandara Ahmad Yani Semarang Priyo
Jatmiko mengatakan pada tenggat waktu tersebut, tidak
ada lagi maskapai yang menjual tiket di area bandara. “Hasil
penjajakan evaluasi rencana peniadaan konter penjualan
tiket di Bandara Ahmad Yani definitif implementasinya
15 Maret 2015,” ungkapnya, Rabu (04/03). Menurutnya,
kebijakan itu telah disepakati bersama seluruh operator
penerbangan.
Penetapan itu direalisasikan setelah pada awal bulan lalu
pengelola bandara dan maskapai melakukan evaluasi
terhadap kebijakan penutupan konter penjualan
tiket penumpang sesuai permintaan Kemenhub soal
peningkatan layanan publik.
Langkah evaluasi ditempuh untuk mensosialisasikan
kebijakan kepada seluruh pengguna jasa bandara.
Regulasi baru itu dinilai tidak bisa langsung diterapkan
baik oleh maskapai maupun kepada para penumpang.
Apalagi, belum semua maskapai memiliki kantor atau gerai
penjualan tiket di luar Bandara Ahmad Yani. ”Di Semarang
penetapan kebijakan sudah melalui rapat koordinasi
dengan maskapai,” ujarnya.
Dalam Surat Edaran Menhub No. HK. 209/I/16PHB.2014 itu
terdapat tiga poin yang harus dilakukan oleh pengelola

bandara. Poin pertama, pengelola bandara harus
meniadakan ruang penjualan tiket milik maskapai yang ada
di terminal penumpang. Dua poin lainnya berisi pelarangan
operasi bagi taksi gelap dan pelarangan merokok di area
sisi udara. “Larangan taksi atau rent car ilegal sudah kita
laksanakan dan selalu awasi. Juga larangan merokok di
ruangan yang mempunyai akses ke sisi udara.” tegas Priyo.
Kebijakan tersebut, ungkapnya, diarahkan kepada
peningkatan layanan. Apalagi, jelasnya, dengan kemajuan
teknologi saat ini transaksi pembelian secara virtual
dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, regulasi itu
diharapkan dapat membendung praktik percaloan tiket.
“Bandara Ahmad Yani bersih dari calo. Yang jelas, arah
regulasinya ke mekanisme yang mudah dan memberikan
layanan lebih baik, walaupun perlu pembelajaran atau
butuh waktu,” katanya.
Hingga saat ini terdapat 12 maskapai yang beroperasi
di Bandara Ahmad Yani. Dua di antaranya merupakan
maskapai luar negeri.
Hermanto, Ketua Air Operators Comitee (AOC) Bandara
Ahmad Yani menuturkan, dengan berkoordinasi dengan
pengelola bandara pihaknya akan mendukung apa yang
menjadi ketetapan pemerintah.
“Kami akan bersinergi melakukan apa yang menjadi
keputusan pemerintah. Kami sebagai user akan
mengikuti apa yang menjadi keputusan bandara,”
ujarnya. Menurutnya, pelaksanaan regulasi tersebut akan
memberikan peluang lebih baik bagi bagi penegakan
keamanan dan keselamatan penerbangan. Aturan
tersebut akan membatasi keberadaan pihak yang tidak
berkepentingan dengan aktivitas penerbangan.”Selain
itu, aturan pemerintah mengajarkan masyarakat soal
bagaimana merencanakan perjalanan,” ujarnya. [Bisnis
Indonesia]

Airport Carbon Accreditation untuk Bandara Juanda
Manajemen
Angkasa Pura
Airports terus
mendorong
jajaran
bandara
di bawah
kendalinya
menjadi
lebih go international. Setelah Bandara I Gusti Ngurah Rai
masuk peringkat ke-60 di antara 365 bandara terbaik dunia,

SUB
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Bandara Juanda diharapkan mendapat predikat yang sama.
Salah satu penilaian yang hendak direalisasikan berupa
airport carbon accreditation. Akreditasi itu merupakan
upaya bandara mengelola dan mengurangi emisi gas
buang. Upaya tersebut tidak terbatas ketika pesawat
landing, take-off, maupun saat mesin menyala di apron.
Land side seperti kendaraan pribadi, angkutan, maupun
kendaraan ground support equipment menjadi penilaian
Airport Council International (ACI). ‘’Uji emisi merupakan

wujud kepatuhan di lingkungan operator pengelola
bandara,’’ ungkap Safety Health Environment Angkasa Pura
Airport Dedy Ruhiyat, Kamis (05/03).
Upaya pengurangan emisi gas buang terdiri atas empat
tingkat sertifikasi. Yakni, pemetaan, pengurangan,
optimasi, dan netralitas. Semakin mendekati tingkat
netralitas, semakin tinggi penilaian untuk mewujudkan
eco-airport atau bandara ramah lingkungan.
Untuk merealisasikan hal itu, Angkasa Pura Airports
menerbitkan dokumen rencana pantau lingkungan
dan rencana kelola lingkungan. ‘’Salah satu yang wajib
dilakukan adalah uji emisi kendaraan,’’ jelas Dedy. ‘’Saya

berharap uji emisi gas buang kendaraan di land side tetap
berada di bawah ambang batas,’’ lanjutnya.
Program akreditasi zat karbon bandara diluncurkan pada
akhir 2011. ‘’Kami berusaha mengejar ketertinggalan untuk
mendapat pengakuan dari ACI,’’ ujar Dedy.
Menurut dia, bandara-bandara terbaik di dunia seperti
Incheon, Korea Selatan, yang dijadikan Bandara Juanda
sebagai barometer melaksanakan program itu sejak
dicetuskan dan kini mengantongi akreditasi tertinggi.
Selain uji emisi, kegiatan dalam akreditasi antara lain
adalah pembuatan lubang biopori, pengukuran emisi
udara, dan studi lalu lintas. [JPNN]

Semangat Bersekolah 2015, Program Baru
Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta
Sebagai
rangkaian
acara ulang
tahun
Angkasa
Pura Airports
ke-51,
Bandara
Adi Sutjipto
Yogyakarta
melaksanakan program “Semangat Bersekolah”.

JOG

Program tersebut dilaksanakan dalam bentuk bantuan
pembelian alat sekolah kepada 50 siswa dari empat
sekolah dasar di wilayah sekitar bandara, yaitu SDN

Kalongan, SDN Sorogenen I, SDN Berbah I, SDN
Klodangan, serta anak-anak dari keluarga komunitas
bandara.
Kriteria siswa yang menerima bantuan ditetapkan
berdasarkan rekomendasi dari sekolah, yaitu berprestasi,
berasal dari keluarga kurang mampu, dan belum pernah
menerima bantuan sejenis. Masing-masing siswa pilihan
tersebut selanjutnya memperoleh bantuan sebesar Rp
500 ribu.
Diharapkan, program ini dapat dilaksanakan secara
berkerlanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan
oleh pihak-pihak yang membutuhkan. [Humas JOG]

Penumpang Senang Tak Ada Lagi Calo Berkeliaran
Maman
sumringah
begitu
cepatnya
ia mendapatkan tiket
pesawat
secara
mendadak di
Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

BDJ

Setelah kebijakan Kementerian Perhubungan agar
maskapai menutup loket tiket di bandara, calo yang biasa

menawarkan tiket kepada penumpang sudah tak lagi
menunjukkan batang hidungnya.
Maman merasakan kebijakan itu, Minggu (15/03). Ia
begitu mudah mendapatkan tiket yang dibelinya dari
maskapai. Padahal, warga Landasan Ulin Timur ini
mengaku mendadak membeli tiket di travel agent di hari
itu.
“Enak juga enggak ada calo. Saya beli tiket ke Surabaya
mendadak juga tadi. Tapi, tiketnya ada saja. Kalau ada calo
kan, susah dapatnya. Tiketnya sudah dibeli calo. Harganya
juga naik,” aku Maman. [Tribunnews]
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Bandara SAMS Sepinggan Buka Kesempatan
Usaha di Area Komersial
Bandara
Sultan Aji
Muhammad
Sulaiman
(SAMS)
Sepinggan
Balikpapan,
Kalimantan
Timur
membuka
peluang bagi masyarakat yang ingin mengisi ruang di area
komersial untuk kegiatan usaha dalam jumlah besar.

BPN

Area komersial Bandara SAMS seluas 19 ribu m2 ini cukup
potensial untuk berbagai kegiatan usaha. Setiap harinya, tak
kurang dari 8.000 pengunjung menyambangi lokasi ini dari
mulai pengguna jasa penerbangan hingga pengantar dan
penjemput.
Untuk mendaftar, pemohon dapat mengunduh formulir
pendaftaran yang tersedia di situs www.tender.balikpapanairport.com. Selama masa tender, panitia tender Angkasa
Pura Airports memberi kesempatan kepada peserta untuk
menyampaikan pertanyaan yang kemudian akan dijawab
oleh panitia tender melalui website.

Meski demikian, masyarakat yang baru mendaftar harus
sedikit bersabar sampai gelombang pendaftaran berikutnya.
Pasalnya, masa tender untuk periode ini baru saja ditutup
pada tanggal 18 Maret 2015 lalu.
“Pembukaan lagi akan kami umumkan melalui website
yang sama diharapkan bersabar untuk pembukaan yang
berikutnya,” tutur General Manager Bandara Sepinggan
Balikpapan Wendo Asrul Rose Jumat (20/03) . Meskipun
demikian, ia memastikan bahwa peluang untuk berpartisipasi
masih terbuka lebar.
Adapun jenis usaha yang diperuntukkan dibagi dalam empat
paket besar penyewaan kios yaitu, food & beverage
(kegiatan usaha makanan dan minuman cepat saji untuk
merek nasional maupun internasional hingga berbagai
produk minuman dan kopi juga dengan merek nasional
dan internasional), retail (kegiatan usaha perdagangan retail
termasuk minimarket yang menjajakan berbagai jenis produk
dari makanan ringan hingga sabun dan produk retail lainnya),
services (kegiatan usaha jasa layanan dari mulai perbankan,
jasa penukaran uang hingga jasa kesehatan seperti pijat
refleksi), serta loyalty lounge (diperuntukkan bagi perusahaan
yang memiliki layanan khusus bagi pengguna jasa setianya
untuk memperoleh fasilitas lebih dari perusahaan yang
bersangkutan). [Detik.com]

Bandara Sam Ratulangi Manado Gelar Rapat
Koordinasi Runway Safety Team 2015
Sebagai
upaya peningkatan
keselamatan
operasi
penerbangan
dan implementasi
Safety
Management
System (SMS), Bandara Sam Ratulangi Manado melaksanakan Rapat Koordinasi Runway Safety Team 2015, Jumat
(20/03).

“Tujuan Runway Safety Program Tahun 2015 adalah
meningkatkan perencanaan, inspeksi, dan evaluasi tindakan
terhadap keselamatan operasi penerbangan di bandara,”
ujarnya. Selain itu, imbuh Pipin, juga untuk mendapatkan
solusi pencegahan runway incursion (keberadaan pesawat,
kendaraan, dan manusia yang seharusnya tidak berada
di area take off dan landing pesawat), runway excursion
(kecelakaan pesawat udara ketika sedang take off dan
landing dimana karena suatu hal pesawat udara keluar
runway), dan runway confusion (kebingungan di runway
dikarenakan sign/penanda yang kurang sesuai) secara
komprehensif dan optimal sesuai dengan standar dan
aturan yang berlaku.

Hadir dalam rapat koordiasi tersebut semua pengurus
dan anggota Runway Safety Team Bandara Sam Ratulangi
Manado, termasuk General Manager Bandara Sam Ratulangi
Manado Pipin Yusuf Arifin.

Pipin menghimbau kepada seluruh anggota Runway Safety
Team agar terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama
dalam rangka menjaga keselamatan operasi penerbangan di
Bandara Sam Ratulangi Manado demi pelayanan yang lebih
baik. [Bayu Haditriyanto/SHE MDC]

MDC

48

angkasapuramagazine EDISI MARET-APRIL 2015

Bandara Juanda Sediakan Media Centre untuk
Para Reporter
SUB

Bandara Juanda, Sabtu (21/3).

General
Manager
Bandara
Juanda
Surabaya
Trikora Harjo
meresmikan
Media Centre
Angkasa
Pura Airport

Media centre ini adalah fasilitas yang disediakan oleh pihak
bandara kepada para awak media agar bisa semakin lancar
dalam mendapat dan mengolah informasi dan isu-isu

terkini seputar Bandara Juanda.
“Keberadaan media centre di Terminal 1 Bandara Juanda
ini agar rekan-rekan punya tempat persinggahan ketika
meliput di bandara,” terang Trikora Harjo.
Untuk selanjutnya, media centre tersebut akan digunakan
sebagai tempat digelarnya berbagai konferensi pers. Selain
itu, media centre untuk mengolah berita yang didapat
para reporter. “Akan kami sediakan beberapa fasilitas
di sini untuk membantu rekan-rekan dari media. Letak
media centre yang bersebelahan dengan kantor Airport
Duty Officer juga kami harap akan memudahkan rekanrekan media untuk mengakses kabar terbaru,” tambahnya.
[Tribunnews]

Bandara I Gusti Ngurah Rai Serahkan
Bantuan PKBL Rp529 Juta
Awal tahun
2015, Bandara
I Gusti Ngurah Rai Bali
kembali menyalurkan
Program
Kemitraan
dan Bina
Lingkungan
(PKBL) tahap pertama sebesar Rp529 juta. Bantuan ini
diserahkan secara simbolis oleh Co General Manager Bandara
I Gusti Ngurah Rai I Gusti Ngurah Ardita, di Kantor Cabang
Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Senin (30/03).

DPS

“Kegiatan ini merupakan bagian dan program kerja rutin
Bandara I Gusti Ngurah Rai sejak 1992 yang bertujuan
memberikan manfaat lebih kepada masyarakat. Penyaluran
PKBL hari ini menipakan yang pertama kalinya kami
lakukan di tahun 2015,” ujar Ardita. Bantuan kemitraan
yang dianggarkan sebesar Rp465 juta, diberikan kepada
11 pengusaha kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) yang menjadi mitra binaan Bandara I Gusti Ngurah
Rai yang berasal dari lima kota/kabupaten, yakni Denpasar,
Badung, Tabanan, Gianyar dan Klungkung.
Bantuan Bina Lingkungan dalam bentuk dana beasiswa
dianggarkan sebesar Rp64 juta. Beasiswa itu diberikan
kepada 130 siswa yang berprestasi dari empat sekolah

menengah pertama, yaitu SMP 1 Kuta, SMP Angkasa, SMP 6
Denpasar, dan SMP Ganesha.
Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup
masyarakat, kata Ardita, telah menjadi perhatian khusus
Bandara I Gusti Ngurah Rai. “Kami memiliki komitmen penuh
dan terus berupaya mendorong tumbuhnya kewirausahaan,”
katanya.
Upaya mendorong kewirausahaan itu diwujudkan melalui
pemberian bantuan kepada usaha kecil. Memberikan
pendampingan, pelatihan, hingga bantuan pemasaran
hasil produk mitra binaan. “Kami juga memiliki program
penyaluran bantuan dana hibah, yang bertujuan
peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Melalui program kemitraan, pihaknya berharap dapat
memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan
UMKM. Dengan bantuan ini para pengusaha UMKM
dapat terus mengembangkan usahanya dan mereka
mampu menjadi pengusaha tangguh dan mandiri yang
pada akhirnya mampu menciptakan efek berantai pada
perekonomian lokal, termasuk penyerapan tenaga kerja
“Di samping menyerahkan bantuan pinjaman lunak, kami
juga menyerahkan beasiswa untuk 130 siswa berprestasi.
Kami ingin secara langsung memberikan dukungan,
manfaat, dan pengaruh pada peningkatan dunia pendidikan
Bali secara konsisten dan berkelanjutan,” paparnya. [Bali Post]
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Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta Salurkan
Pinjaman Kemitraan Rp 670 Juta
Bandara
Adisutjipto
Yogyakarta
menyalurkan
pinjaman
kemitraan
kepada 16
pengusaha
kecil dan
menengah di
wilayah DIY dengan total sebesar Rp670 juta (24/03).

tangguh sehingga mampu memberikan lapangan
kerja yang lebih luas. Selain memberikan bantuan
permodalan dengan bunga ringan, Program Kemitraan
juga memberikan bantuan pembinaan kepada mitra
binaan dengan bentuk pelatihan manajemen usaha,
pameran lokal dan nasional, dan pemagangan di mitra
binaan unggulan bandara lainnya. Selanjutnya, mitra
binaan terpilih diberikan kesempatan untuk memajang
produk mereka di display produk mitra binaan di Terminal
Kedatangan Bandara Adisutjipto serta masuk dalam
Katalog Produk Mitra Binaan.

Bertempat di Kantor Cabang Bandara Adisutjipto
Yogyakarta, penyaluran pinjaman diberikan secara
simbolis oleh PTS General Manager Bandara Adisutjipto
Mahmudi. Dari 16 mitra binaan, delapan diantaranya
baru pertama kali menerima pinjaman kemitraan dari
Angkasa Pura Airports. Mitra binaan tersebut sebelumnya
mengajukan proposal pinjaman yang kemudian diproses
melalui survei dan evaluasi hingga menerima persetujuan
pinjaman yang berkisar dari Rp 10-50 juta, dengan bunga
flat 6 persen per tahun.

Program Kemitraan Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta telah
dilaksanakan sejak tahun 1992 dengan jumlah pinjaman
yang telah disalurkan hingga tahun 2014 mencapai
Rp27,8 miliar kepada 855 mitra binaan. Di tahun 2015,
Bandara Adisutjipto akan menyalurkan pinjaman setiap
triwulan dengan target total penyaluran pinjaman Rp2,5
miliar.

JOG

Penyaluran pinjaman tersebut merupakan bagian
dari program Program Kemitraan Bandara Adisutjipto
Yogyakarta yang antara lain bertujuan untuk
memberdayakan usaha kecil agar lebih mandiri dan

Di tahun 2015 ini, program rutin yang berlangsung adalah
pelayanan kesehatan keliling di Kecamatan Kalasan,
Sleman dan di Kecamatan Temon, Kulonprogo. Sebelumnya
pada puncak peringatan HUT Angkasa Pura Airports
ke-51 lalu, diberikan bantuan pembelian perlengkapan
sekolah kepada 50 siswa SD di sekitar bandara dengan total
bantuan Rp25 juta. [Humas JOG]

Bandara Ahmad Yani Luncurkan Program
Layanan Kesehatan Keliling
Bandara
Ahmad Yani
Semarang
melakukan
pengembangan
layanan
kepada
masyarakat.
Tidak hanya
melayani jasa penerbangan tetapi Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) tersebut juga memfasilitasi layanan
kesehatan masyarakat melalui puskesmas keliling.

SRG

Program layanan kesehatan keliling itu membidik
masyarakat khususnya dari kalangan kurang mampu
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untuk berobat gratis. Peluncuran program tersebut
dilakukan di Balai Pertemuan Warga Kencana Wungu II,
Karangayu, Semarang Barat, Selasa (31/03).
”Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) ini,
kami menyumbangkan satu unit mobil ambulans kepada
Puskesmas Karangayu di Kecamatan Semarang Barat.
Sarana ini untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan warga
melalui puskesmas keliling,” ungkap General Manager
Bandara Ahmad Yani Semarang Priyo Jatmiko di sela-sela
peluncuran program tersebut.
Pada kesempatan ini, lanjut dia, pihaknya juga
memberikan pengobatan gratis kepada 100 pasien
ibu dan balita. ”Ke depan, ambulans dan puskesmas
keliling ini juga akan melayani posyandu kepada delapan

posyandu di wilayah Puskesmas Karangayu,” imbuhnya.
Layanan Layak
Bantuan CSR Bandara Ahmad Yani Semarang yang
menyasar bidang pendidikan, kesehatan, sarana prasarana,
dan peribadatan itu sementara memang diberikan
lingkungan yang dekat dengan bandara. Namun,
tahun mendatang akan menyasar ke daerah lain dalam
menyalurkan program CSR.
Pada acara tersebut juga hadir Asisten Bidang
Perekonomian Pembangunan dan Kesra Pemkot Semarang
Ayu Entys, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
Widiyono, dan Kepala Puskesmas Karangayu Siti Mafufah.
Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesra

Pemkot Semarang Ayu Entys mengatakan, upaya yang
dilakukan pihak Bandara Ahmad Yani Semarang ini
seiring dengan program Pemerintah Kota Semarang
dalam memberikan layanan kesehatan yang layak bagi
masyarakat. Sebab, kesehatan juga modal penting untuk
hidup makmur dan sejahtera.
”Pemkot pun menganggarkan dana sebesar Rp 731
miliar untuk kesehatan yang representatif. Adapun, untuk
menunjang kesehatan masyarakat sebanyak 37 puskesmas
yang 11 di antaranya bisa untuk rawat inap juga disediakan
pemkot,” katanya.
Maka itu, lanjut dia, dukungan CSR dari Angkasa Pura
Airports ini sangat membantu warga Semarang dalam
menjaga kesehatan dan masa depannya. [Suara Merdeka]

Ijin Penetapan Lokasi Bandara Baru Yogyakarta
Akhirnya Diterbitkan Gubernur DIY
JOG

Ijin Penetapan
Lokasi (IPL)
bandara di
Kulonprogo
akhirnya
diterbitkan
Gubernur
DIY, Selasa
(31/03).

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan IPL
bandara di Temon telah ditetapkan melalui Keputusan
Gubenur No.68/KEP/2015 tanggal 31 Maret 2015.
“Dengan diterbitkannya IPL, tahap pembangunan
bandara di Kulonprogo berlanjut, yakni memasuki
pengadaan lahan,” ujarnya saat ditemui di Rumah Dinas
Bupati Kulonprogo, Rabu (01/04).
Penerbitan tersebut menjadi sinyal dimulainya larangan
transaksi di lahan seluas 645,63 hektare yang mencakup
wilayah Desa Glagah, Palihan, Kebonrejo, Sindutan, dan
Jangkaran, Kecamatan Temon. Lahan itu akan menjadi
lokasi pembangunan bandara baru. “Tidak boleh ada
transaksi jual beli tanah di lokasi bandara baru. Untuk
pengawasannya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah
diminta untuk mengontrol semua transaksi jual beli tanah
di Temon dan tidak meloloskan seandainya didapati
transaksi di lokasi bandara,” tegas Hasto.

Dengan dikeluarkannya IPL, kata dia, Pemkab lebih
konsisten melakukan langkah persuasif kepada warga
yang belum setuju dengan pembangunan bandara,
temasuk menemui warga satu per satu dan melakukan
kajian kasus per kasus sehingga kekhawatiran warga
dapat teratasi.
IPL Sesuai Kaidah Undang-undang
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
menegaskan bahwa dikeluarkannya Surat Izin Penetapan
Lokasi (IPL) Bandara di Kulonprogo oleh Gubernur DIY Sri
Sultan Hamengku Buwono X, telah sesuai kajian kaidah
perundang-undangan tata ruang.
Anggota Tim Kajian Keberatan Pembangunan Bandara
Tavip Agus Rayanto menjelaskan, sebelum dikeluarkannya
IPL oleh Gubernur telah dibentuk tim yang terdiri dari
Sekda DIY, Bappeda DIY, BPN, Perguruan Tinggi, dan
Bupati Kulonprogo.
Tim tersebut belum lama ini mendatangi lokasi calon
bandara dan dibagi menjadi tiga tim, yakni Sekda
mendatangi Palihan, Bupati Kulonprogo mendatangi
Glagah, dan Kepala Bappeda mendatangi Temon.
Tim bertemu dengan sekitar 300 warga yang masih
keberatan. Termasuk mencocokkan titik lokasi sesuai
tata ruang dan melakukan wawancara dengan warga.
Kemudian, hasilnya diinventarisasi dan dikelompokkan.
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“Nah, keberatannya kemudian diinventarisasi dan
dikelompokkan,” ujarnya Kamis (02/04).
Tavip menjelaskan, sesuai aturan dalam Undang-undang
Tata Ruang, jenis-jenis keberatan oleh warga telah diatur.
Ternyata dari hasil kajian di lapangan dan wawancara
dengan warga, keberatan dari warga tersebut tidak masuk
dalam ketentuan dan kaidah kebaratan yang ada dalam
UU.
Atas dasar kajian dari tim tersebut, selanjutnya tim
memberikan kesimpulan untuk dijadikan pertimbangan
bagi Gubernur dalam menerbitkan IPL. “Tim kajian
memberikan pertimbangan ke Gubernur, bahwa jika
mengacu ke UU tidak memenuhi kaidah untuk disetujui
(keberatannya). Atas pertimbangan itu kemudian

Gubernur mengeluarkan IPL,” katanya. Menurut Tavip
yang juga Kepala Bappeda DIY, keberatan warga sudah
ada prosedur dan aturannnya dalam UU. Artinya, bukan
berarti jika ada warga yang keberatan dengan alas an
yang tidak sesuai ketentuan UU, bisa menggagalkan
pembangunan.

Temanya beauty of local culture. Budaya Manado
termasuk keseniannya kita gelar di sini,” ujar General
Affair and Communication Section Head Bandara Sam
Ratulangi Manado Erwin Yusfa, Senin (06/04). Jadi, imbuh
Erwin, penumpang yang datang sambil menunggu
bagasi bisa menikmati budaya khas Manado.

“Jadi prosesnya seperti itu. Sebab kalau menunggu
100 persen dimana-mana pembangunan tidak bakal
bisa. Kalau nanti ada satu orang tidak setuju, bisa jadi
tidak dibangun,” kata Tavip. Ia menambahkan, setelah
diterbitkannya IPL, selanjutnya adalah Badan Pertanahan
Negara (BPN) akan mengukur tanah masing-masing
persil milik warga per kepala keluarga (KK). “Setelah itu
baru tahap pembebasan lahan,” katanya. [Harian Jogja/
Tribunnews]

“Pertunjukan bukan hanya hari ini. Setiap minggu ada
yang mengisi. Kami berharap Dinas Pariwisata bisa ikut
serta. Pagelaran ini dilakukan agar kesenian lokal bisa
dikenal pendatang maupun wisatawan yang bertandang
ke Manado,” jelasnya.

Bandara Pattimura Luncurkan Puskesmas
Keliling dan Bantuan Air Bersih
Bandara
Pattimura
Ambon
meluncurkan
bantuan
ambulans
puskesmas
keliling
(Puskesling)
dan
pembangunan sarana air bersih untuk masyarakat Desa
Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Rabu (01/04).

AMQ

Kegiatan yang dilaksanakan di Dusun Batu Lubang ini
dihadiri oleh oleh Assisten II Provinsi Maluku Bidang
Kesejahteraan Sosial Ujir Halid, Kepala Dinas Kesehatan
Kota Ambon, Danlanud Pattimura Ambon, Kapolsek

Bandara, dan Raja-Raja (kepala desa setempat).
PTS General Manager Bandara Pattimura Minggus E.T
Gandeguai mengatakan, Puskesling adalah salah satu
Program Bina Lingkungan Angkasa Pura Airports yang
fokus kepada layanan kesehatan masyarakat, khususnya
ibu dan anak.
“Adanya layanan puskesmas keliling ini diharapkan
dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat
di sekitar lingkungan perusahaan. Indikator kunci
meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat berdasarkan
Millenium Development Goals (MDGs) diantaranya
adalah penurunan angka kematian ibu melahirkan dan
bayi, peningkatan umur harapan hidup, dan penurunan
prevalensi gizi buruk pada balita,” ujar Minggus. [Donny
Novanto/Humas AMQ]

Sambil Tunggu Bagasi, Telinga Dimanjakan
Alunan Musik Kolintang
MDC
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Pemandangan berbeda terlihat
di pintu
kedatangan
domestik
Bandara Sam
Ratulangi
Manado,
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Senin (06/04).

Beberapa wanita sedang menari-nari dengan tarian
tradisional dengan alunan musik kolintang. Penumpang
yang baru saja turun dari pesawat menuju dan
menunggu bagasi bisa melihat pertunjukan tarian dan
kolintang. “Pagelaran seni budaya lokal berlangsung
di pintu kedatangan domestik Bandara Sam Ratulangi
Manado.

“Saya baru lihat ternyata cara memainkan kolintang
seperti ini. Menurut saya pagelaran seperti ini baik. Kalau
tidak ada pagelaran seperti ini saya tidak tahu. Senang
bisa menyaksikan secara langsung musik kolintang dan
tarian yang diperagakan tadi,” tutur Pricyl, penumpang
dari Bandung yang sedang menunggu bagasi. “Sambil
menunggu bagasi saya bisa mengabadikan dan
ber-selfie. Semoga bukan untuk hari ini saja adanya
pagelaran, tapi kalau bisa setiap hari agar bisa dikenal
banyak orang,” tandasnya. [Tribun Manado]

Bandara Sultan Hasanuddin Tuan Rumah
Forum BUMN Marketeers Club (BMC)
Bandara
Sultan
Hasanuddin
Makassar
menjadi
tuan rumah
forum BUMN
Marketeers
Club (BMC)
yang
mempertemukan unsur pimpinan dari berbagai BUMN
yang diselenggarakan di Makassar, Kamis (16/04).

UPG

“Saya berharap forum ini menjadikan kita satu sama
lain dapat saling berbagi. Banyak hal yang perlu kita
bicarakan termasuk tentang bagaimana menjadi
pemimpin,” kata General Manager Bandara Sultan
Hasanuddin Yanus Suprayogi.
Menurut Yanus, forum tersebut merupakan
kesempatan yang sangat baik untuk saling berbagi
ilmu dan informasi diantara para pimpinan BUMN demi
menunjang sinergi dan kerja sama diantara BUMN. “Kami
merasa terhormat karena dipercaya menjadi tuan rumah
forum ini,” tambahnya.
Dalam forum yang diikuti oleh unsur pimpinan BUMN,
perusahaan umum, perusahaan daerah, dan anak
perusahaan Angkasa Pura Airports tersebut, selain
memaparkan berbagai kemajuan yang diperoleh
Angkasa Pura Airports, Yanus juga memaparkan filosofi

51 tahun Angkasa Pura Airports, yaitu ‘kemuliaan
melayani’.
Menurut dia, ‘kemuliaan melayani’ secara singkat berarti
seorang pemimpin harus berani turun ke bawah, dan
melayani orang-orang yang dipimpinnya. “Kalau awalnya
kita memberikan pelayanan terbaik, sekarang kita
dituntut untuk lebih meningkatkan lagi, yaitu dengan
‘kemuliaan melayani’,” ujarnya.
Konsep ini, kata dia, secara sederhana berarti para GM
harus melayani manajer, manajer melayani asisten
manajer, asisten manajer melayani pegawai, dan
pegawai melayani masyarakat. “Sederhananya seperti
itu. Dan dalam rangka 51 tahun Angkasa Pura Airports,
kami sangat menekankan ‘kemuliaan melayani’ ini,”
tegasnya.
Lebih jauh Yanus mengatakan, Bandara Sultan
Hasanuddin melayani 8 juta per tahun, dimana 30 persen
diantaranya merupakan penumpang transit. “Makassar
ini ramai. Trans Studio misalnya. Namun karena jalannya
macet sehingga orang malas keluar bandara. Kalau tidak
macet nilai transitnya akan rendah. Karena itu kami
sudah bertemu gubernur dan walikota menjelaskan hal
ini,” katanya.
Sebagai informasi, pergerakan pesawat di Bandara
Sultan Hasanuddin selama 2014 mencapai 83.348 per
tahun, pergerakan penumpang 8.828 juta per tahun,
sedangkan kargo 66.555 ton per tahun. [Antara]
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Dukung Pembangunan Bandara, Komisi I DPR
Kunjungi Bandara Adisutjipto
JOG

ke Bandara Adisutjipto Yogyakarta (16/04).

Untuk
mendukung
pembangunan
bandara
baru di
Kulonprogo,
Komisi I DPR
RI melakukan
kunjungan

Dalam kunjungannya, komisi yang membidangi luar
negeri, pertahanan dan keamanan itu memandang
keberadaan bandara baru di DI Yogyakarta merupakan
kebutuhan mendesak.
“Komisi I mendorong percepatan pembangunan bandara
di Kulonprogo. Sebaiknya sebelum 2019 bandara ini
sudah rampung,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad
Hanafi Rais. Dia menegaskan, dukungan itu merupakan
komitmen parlemen terhadap kepentingan masyarakat DI
Yogyakarta ke depan.

Komitmen tersebut juga telah disampaikan saat Komisi
I bertemu dengan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan
Hamengku Buwono (HB) X di Lanud Adisutjipto, Rabu
(15/04). Ikut mendampingi gubernur antara lain Danlanud
Adisutjipto Marsekal Pertama Yadi Indrayadi, Kepala
Kanwil BPN Provinsi DIJ Arie Yuwirin, Bupati Kulonprogo
Hasto Wardoyo, dan Kepala Dishubkominfo DI Yogyakarta
Budi Antono.
Selain mendorong percepatan pembangunan bandara
baru, Komisi I juga mendukung rencana TNI AU dan
Angkasa Pura Airports yang akan mendirikan Aviation
University di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pasca
pemindahan bandara ke Kulonprogo.
DPR RI juga mendorong optimalisasi pemanfaatan
Bandara Gading, Gunungkidul. Bandara tersebut menjadi
penyangga Bandara Adisutjipto khusus untuk latihan dan
kepentingan pendidikan TNI AU. Salah satunya dengan
melengkapi infrastruktur Bandara Gading, terutama
terkait sistem navigasi yang dikelola secara penuh oleh
TNI AU. [Dhika/Humas JOG]

Bantu Mitra Binaan, Bandara Ahmad Yani
Kucurkan Dana Rp430 Juta
Pelaku
usaha mikro
kecil dan
menengah
(UMKM)
binaan
Bandara
Ahmad Yani
Semarang
menerima kucuran dana untuk mengembangkan usaha.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari program
kemitraan yang disalurkan Angkasa Pura Airports.

SRG

“Kami menyalurkan dana sebesar Rp430 juta kepada 13
mitra binaan sektor UMKM. Pinjaman program kemitraan
ini merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan
kemampuan usaha kecil dan koperasi agar bisa tangguh,
mandiri, dan berkembang,” ungkap General Manager
Bandara Ahmad Yani Priyo Jatmiko, seusai menyerahkan
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bantuan program kemitraan, Kamis (16/04).
Program kemitraan ini, lanjut dia, merupakan program
bergulir yang akan diberikan kepada calon mitra binaan
lain yang belum mendapat kesempatan. Mitra binaan
yang sudah menerima pinjaman memiliki kewajiban
membayar angsuran.
Selain menyalurkan dana kemitraan, Angkasa Pura
Airports itu juga memberikan bantuan dana hibah dalam
program bina lingkungan. Program itu merupakan
tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap
masyarakat di daerah lingkungan kerja bandara.
Dana hibah program bina lingkungan yang diserahkan
sebesar Rp 285 juta kepada 11 penerima bantuan.
Dana tersebut salah satunya dimanfaatkan untuk
pembangunan pos ronda di Bukit Asri Ngaliyan. Sejak
program tersebut diluncurkan pada 1994 hingga 2015,
perusahaan sudah memberikan dana hibah sebesar Rp4,6
miliar.

Salah satu pelaku UMKM, Wemi Kusumawati mengatakan,
dengan bantuan kemitraan yang diberikan oleh pihak
Bandara Ahmad Yani, usahanya terus tumbuh. “Saya
sudah tiga kali mendapat bantuan program kemitraan
ini, mulai Rp25 juta hingga Rp50 juta. Bantuan itu sangat
bermanfaat untuk mengembangkan usaha, mulai dari
omzet saya Rp 8 juta per bulan, kini sudah mencapai Rp80

juta per bulan,” katanya.
Selain mendapat bantuan dana, lanjut dia, pasar
usahanya juga terbantu karena kerap dilibatkan dalam
pameran yang diselenggarakan oleh Bandara Ahmad
Yani. [Suara Merdeka]

Antisipasi Penyusupan, Bandara Sultan Hasanuddin
Bentuk Komite Keamanan
UPG

penyusupan.

Bandara
Sultan
Hasanuddin
Makassar
membentuk
Komite
Keamanan
untuk mengantisipasi

Shared Services Departement Head Bandara Sultan
Hasanuddin Makassar Hary Budi Waluyo mengatakan,
aspek keamanan dan keselamatan penerbangan
merupakan prioritas utama dalam industri

kebandarudaraan.
“Komite Keamanan dibentuk sebagai sinergi antara
Angkasa Pura Airports, TNI, dan Polri,” ujarnya, Kamis
(16/04). Sebelumnya, pihak Bandara Sultan Hasanuddin
telah menggelar rapat pembentukan Komite Keamanan
bandara dihadiri sejumlah stakeholder, diantaranya
Polres dan Kodim Maros, TNI AU, dan Kantor Otoritas
Bandara Wilayah V Makassar di Kantor Cabang Bandara
Sultan Hasanuddin Makassar.
General Manager Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
Yanus Suprayogi menjelaskan, rapat bertujuan
meningkatkan koordinasi dengan stakeholder di
bandara. [Fajar]

Tim Ahli Kementerian Perhubungan Lakukan
Observasi di Bandara Pattimura Ambon
Bandara
Pattimura
Ambon
kedatangan
Tim Ahli dari
Kementerian
Perhubungan.
Tujuan
dari tim ahli tersebut datang ke Ambon adalah untuk
melakukan observasi. Observasi dilakukan tidak hanya
pada layanan transportasi udara, tetapi juga layanan
transportasi laut dan darat.

AMQ

Tim mendarat sekitar pukul 16.00 WIT di Bandara
Pattimura Ambon dan langsung menggelar pertemuan
dengan jajaran manajemen Bandara Pattimura
Ambon, Perum LPPNPI, pihak maskapai, dan pihak
groundhandling.
Setelah menggelar pertemuan sekitar 30 menit, tim yang
berjumlah sekitar 10 orang langsung dibagi menjadi 3
kelompok untuk melakukan observasi di wilayah airside,
landside atau terminal, serta kargo dan PKP-PK. Setelah
melaksanakan observasi di Bandara Pattimura, tim ahli
dari Kementerian Perhubungan melanjutkan observasi
di Pelabuhan Laut. [Humas AMQ]
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Sosialisasi Program Dana Pensiun dan Jaminan
Kesehatan Pensiunan di Bandara Frans Kaisiepo
Bandara
Frans
Kaisiepo Biak
bersama
Dana Pensiun
Angkasa Pura
I (Dapenra)
dan Yayasan
Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (Yakkap) melakukan
sosialisasi terkait Program Dana Pensiun dan Jaminan
Kesehatan Pensiunan, bertempat di Lanai, Ruang Tunggu
Penerbangan Internasional Bandara Frans Kaisiepo Biak,
Kamis (23/04).

BIK

Kegiatan ini mengundang para pegawai Angkasa Pura
Airports Kantor Cabang Bandara Frans Kaisiepo yang
berusia 54 tahun ke atas, para pensiunan, serta ahli waris
para pensiunan. Kegiatan yang dibuka oleh General

Manager Bandara Frans Kaisiepo Merpin Butarbutar ini
menghadirkan tim sosialisasi yang terdiri dari Andrias
Baker (Angkasa Pura Airports), Safrizal dan Muratno
(Dapenra), serta Mas’ud Efasa dan Sulistiani (Yakkap).
Sosialisasi ini dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama
adalah sosialisasi untuk pegawai berusia 54 tahun ke atas,
pensiunan, serta ahli warisnya, kemudian dilanjutkan
dengan sesi kedua00 WIT yang dilaksanakan dengan
Perum LPPNPI.
Besarnya antusias terlihat dari jumlah peserta sosialisasi
yang hadir dalam acara ini. Peserta yang berasal dari
pelosok Biak pun menyempatkan untuk hadir.
“Kami berharap agar para pensiunan ini tetap
diperhatikan oleh manajemen. Jangan sampai pada saat
seorang pensiunan meninggal dunia, sedikit sekali yang
hadir dari pihak perusahaan, walaupun hanya untuk
menjenguk keluarga yang berduka,” ujar salah seorang
peserta sosialisasi. [Humas BIK]

Bandara SAMS Sepinggan Ditargetkan Masuk
10 Besar Bandara Terbaik di Dunia
Bandara
Sultan Aji
Muhammad
Sulaiman
Sepinggan
Balikpapan
menargetkan
masuk 10
besar pada 2016 dalam kategori bandara berkapasitas
lima sampai 15 juta penumpang per tahun.

BPN

“Hasil yang kami raih sekarang ‘kan berdasarkan survei
2014,” kata General Manager Bandara SAMS Sepinggan
Balikpapan Wendo Asrul Rose di Balikpapan, Senin
(27/04).
Bandara SAMS Sepinggan kini ada di urutan ke-43 dalam
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urutan total 254 bandara dari seluruh kategori. Pada
tahun 2012, bandara ini berada di peringkat ke-221 dan
di 2014 di urutan ke-191.
Untuk mencapai peringkat yang lebih baik tersebut,
manajemen meminta masukan dan saran dari semua
pihak, baik masyarakat pengguna bandara maupun para
pemberi jasa layanan di bandara sendiri.
Wendo berjanji untuk lebih memperbaiki lagi semua
aspek layanan yang ada di SAMS Sepinggan saat ini.
”Kami akan kaji lagi, mulai dari saat penumpang tiba di
bandara menuju check-in counter, saat check-in, bagasi,
pemeriksaan di gate menuju ruang tunggu, di garbarata,
hingga di dalam pesawat. Begitu pula sebaliknya saat
penumpang tiba. Bahkan hingga pengaturan moda
transportasi lanjutannya,” ujarnya.

Menurut Safety Management System, Quality
Management and Customer Service Bandara SAMS
Sepinggan Irwan Salampessy, kebersihan, kerapian, dan
ketertiban adalah poin utama penilaian. Bersamaan
dengan itu juga inovasi yang dikembangkan pengelola
pun mendapat bobot penilaian tinggi. Kebersihan toilet
pun mendapat perhatian khusus.
“Inovasi kami antara lain memberi sentuhan taman
bermain di ruang tunggu masuk pesawat,” sebut
Salampessy.
Airport Council International (ACI) yang berpusat
di Montreal, Kanada, melakukan penilaian atas 254
bandara dari seluruh dunia. Bandara SAMS Sepinggan
dinilai dalam bandara berkapasitas lima hingga 15 juta
penumpang per tahun.
Menurut Wendo Asrul Rose, ada 79 bandara di seluruh
dunia yang berkompetisi di kategori ini. Kategori
lain adalah bandara berkapasitas sampai lima juta
penumpang per tahun, 15-25 juta penumpang per

tahun, 25-40 juta penumpang per tahun, dan lebih dari
40 juta penumpang per tahun.
Di kelas lima sampai 15 juta penumpang itu, Bandara
Sepinggan adalah yang terbaik layanannya di Asia,
termasuk Asia Tenggara. Bandara SAMS Sepinggan
dinilai lebih ramah dan lebih bersih daripada Bandara
Penang di Malaysia, Bandara Chiang Mai, Thailand, atau
bahkan Bandara San Antonio di Texas, Nevada, Amerika
Serikat.
Bandara terbaik di kelas ini adalah Bandara Haikou
Meilan, Cina. Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar
mendapat urutan ke-38 di kelasnya dan peringkat ke121 di daftar kesuluruhan.
Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali diikutkan berkompetisi
di level 15-25 juta penumpang, begitu pula dengan
Bandara Juanda di Surabaya. Kedua bandara ini juga
dikelola oleh Angkasa Pura Airports. Bandara I Gusti
Ngurah Rai berhasil mencapai urutan layanan ke-7
terbaik dunia dan Bandara Juanda peringkat ke-10.
[Berita Satu]

Sosialisasi Hukum dan Dampaknya Terhadap
Operasional Bandara di BIL
LOP

Bandara
Internasional
Lombok
bekerjasama
dengan
Kejaksaan
Tinggi
Provinsi NTB,

KejaksaanNegeri Praya, dan Kepolisian Resort Lombok
Tengah mengadakan acara sosialisasi hukum dan
dampaknya terhadap operasional bandara, bertempatdi
Ruang Rapat Rinjani Gedung Airport Operation
& Readiness Department, Bandara Internasional
Lombok,Praya, Selasa (28/04).
Sosialisasi ini dihadiri sekitar 100 orang peserta yang
terdiri dari Pejabat Pemerintahan Daerah Lombok

Tengah (SKPD), Ketua DPRD Lombok Tengah, TNI AU,
Perum LPPNPI Lombok, serta komunitas bandara (mitra
usaha/mitra kerja, bea cukai, imigrasi, karantina, pihak
maskapai). Hadir pula masyarakat dan tokoh agama
di tiga desa lingkar bandara, yaitu Desa Penujak, Desa
Ketara, dan Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Lombok
Tengah.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi
dan pemahaman mengenai hukum penerbangan di
darat yang berlaku beserta dampaknya apabila terjadi
pelanggaran di area bandara kepada warga sekitar
bandara dan masyarakat pengguna jasa bandara.
Hal ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya
pelanggaran hukum di lapangan, sehingga akan
tercipta keamanan, keselamatan, dan kenyamanan
pengguna jasa bandara. [Humas LOP]
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RINI SRI RAHAYU
Quality Management & Customer Service Section Head Bandara Adi Soemarmo

Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini
mengaku tidak begitu kesulitan untuk menyesuaikan
diri di lingkungan barunya, meskipun ia harus membina
dan bekerjasama dengan 15 orang di Tim Legal &
HR Department dan atasan yang kebanyakan adalah
ekspatriat.

SINERGI DALAM MELAYANI

P

elayanan merupakan kunci dari suksesnya bisnis
kebandarudaraan. Itulah prinsip yang dipegang
teguh oleh Rini Sri Rahayu, Quality Management
& Customer Service Section Head Bandara
Adisumarmo Solo. Perempuan yang berkarir di Angkasa
Pura Airports sejak tahun 1992 ini mengawali kariernya
di bidang penerangan (informasi). “Pada tahun 2007 saya
sempat menjabat sebagai Airport Operation & Readiness
Section Head, dan saat ini saya menempati jabatan saya
yang sekarang,” ujar Rini.
Rini mengaku, suksesnya pelayanan sebuah bandara juga
bertumpu pada sinergi antara team leader dan officer.
“Kebersamaan di Bandara Adisumarmo ini luar biasa. Kami
bersinergi dengan baik, dan semua pekerjaan lancar dan
terkendali. Mereka semua memberikan kontribusi yang
baik bagi kinerja Bandara Adisumarmo,” ujar ibu dua anak
ini.
Salah satu pengalaman tak terlupakan saat menjabat
sebagai Quality Management & Customer Service Section
Head Bandara Adisumarmo adalah saat erupsi Gunung
Kelud. “Setahun yang lalu, kami mengalami kondisi
darurat karena erupsi Gunung Kelud. Selama satu minggu
Bandara Adisumarmo ditutup. Alhamdulillah, karena

hubungan kita dengan TNI AU sangat baik, kita banyak
dibantu selama bencana tersebut. Mereka menerjunkan
160 personel untuk membantu pembersihan bandara
pasca erupsi Gunung Kelud, mulai dari menyapu apron,
runway, terminal, dan lain-lain,” jelas perempuan yang
memiliki hobi memasak dan berkebun ini.
Rini memiliki harapan agar Angkasa Pura Airports dapat
terus meningkatkan pelayanan dan standar keselamatan.
“Tidak ada toleransi sedikitpun untuk risiko keselamatan.
Kita kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas,” ujarnya. [][]
diani.sejati@angkasapura1.co.id

ARIE AHSANURROHIM
Legal & Human Resources Assistant Manager Commercial SBU Ngurah Rai Bali

POSITIVE THINKING

M

enjadi seorang pejabat di usia muda bagi
lelaki kelahiran Malang, 26 tahun silam ini
merupakan sebuah tantangan tersendiri.
Terlebih lagi lingkungan kerja yang ia geluti
adalah lingkungan kerja yang tidak biasa. Commercial
Strategic Business Unit (SBU) Ngurah Rai Bali (SBU)
merupakan lingkungan kerja baru yang menantang bagi
Arie.
“Pertama kali tahu bahwa saya ditempatkan di
Commercial SBU Ngurah Rai Bali, saya nervous. Terlebih
lagi bidang komersial belum banyak saya ketahui”,
jelasnya. Namun begitu, Arie yang jebolan dari Airport
Officer Development Program (AODP) ini merupakan
sosok yang cepat belajar.
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Arie melihat bahwa Commercial SBU Ngurah Rai kini
sudah dibangun dengan sangat baik dari infrastruktur,
fasilitas, SDM, dan lain sebagainya. Menurut Arie,
tantangan bagi dirinya adalah melanjutkannya dengan
inovasi yang lebih baik lagi dan menjaga kualitas, baik
kualitas pekerjaan maupun kualitas diri. “Menurut saya,
Commercial SBU Ngurah Rai ini fantastik dan luar biasa.
Ada unsur ‘luar negeri’ di sini yang membuat berbeda
dengan kantor cabang Angkasa Pura Airports lainnya.
Perbedaan ini saya rasakan baik dari segi kedisiplinan,
administrasi perkantoran, teknologi informasi, cara
berkomunikasi yang dwi bahasa, hingga cara bersikap ke
atasan dan ke tim yang ada di bawah,” jelas pria yang hobi
bermain basket dan berenang ini.

Sebagai seorang pemimpin, Arie ingin membawa hal baru
di lingkungan kerjanya. Setidaknya dalam menerapkan
pola kerja yang efisien dan berkarakter. Selain itu, Arie
juga ingin memperkaya bahasa dengan menguasai
bahasa Mandarin. “Karena saya sadar bahwa segmentasi
pasar retail airport dan penumpang, khususnya di Bali,
juga dikuasai oleh konsumen dari Tingkok.
Sebagai seorang pejabat muda, Arie memiliki harapan di
dalam karirnya. “Sebelum umur 30 saya harus sudah ambil
kuliah S2, kalau bisa di luar negeri. Atau mengambil short
course di luar negeri untuk mengembangkan kualitas diri,”
harapnya.
Ketika ditanya tentang kesulitan dalam menghadapi
tekanan pekerjaan, lelaki yang baru saja melepas masa
lajang ini mengaku memiliki tips ketika menghadapi
tekanan di lingkungan kerja. “Yang penting kita positive
thinking. Karena sesulit apapun masalah itu, ketika
kita bisa positive thinking maka masalah tersebut
akan menjadikan suatu yang bermanfaat bagi kita ke
depannya,” tandasnya. [][]
pardika.setapan@angkasapura1.co.id

AYU ERLINDA
Airport Civil Technician Bandara Adi Soemarmo

PEREMPUAN SATU-SATUNYA

B

agi Ayu Erlinda, berkecimpung di bidang kerja dengan
rekan kerja yang mayoritas laki-laki bukanlah sebuah
masalah. Perempuan berkerudung yang saat ini
“berdinas” sebagai Airport Civil Technician Officer di
Bandara Adi Soemarmo Solo ini semenjak kuliah telah biasa
berada dalam lingkungan yang banyak digeluti oleh kaum
pria.
“Ketika saya kuliah D3 Teknik Sipil di Politeknik Negeri Jakarta,
saya sudah biasa menjadi perempuan sendirian. Pun ketika
bekerja seperti saat ini, saya menjadi satu-satunya perempuan
di Divisi Airport Operation and Readiness,” jelas perempuan
yang berkarir di Angkasa Pura Airports senjak tahun 2012 ini.
Sebagai satu-satunya perempuan di divisinya, Ayu merasa
senang karena dilindungi. Meski demikian, mengingat
tanggung jawab pekerjaannya, dirinya dituntut untuk selalu
tanggap terhadap segala laporan tentang fasilitas. “Misalkan
ada kerusakan atau kebocoran, kita harus menyelidiki sumber
penyebabnya terlebih dahulu baru bisa memperbaiki.
Semuanya membutuhkan proses,” jelas Ayu.
Di waktu senggangnya, perempuan asal Jakarta ini hobi
membaca roman fiksi dan menonton film. “Buku favorit saya

antara lain The Fault in Our Stars dan novel-novelnya Tere Liye,”
terangnya. Ayu juga hobi menjelajah ke tempat-tempat baru
bersama rekan-rekannya.
Perempuan yang memiliki motto ‘Buat apa hidup kalau tidak
bisa memberikan manfaat kepada orang lain’ ini memiliki
pesan khusus untuk generasi muda Angkasa Pura Airports.
“Teruslah memberikan yang terbaik untuk membangun
Angkasa Pura Airports. Terusah maju dan membuktikan yang
terbaik,” ujarnya. [][]

diani.sejati@angkasapura1.co.id
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KTT ASIA-AFRIKA

I

Kali ini peringatan ke-60 tahun KAA
diadakan di Jakarta dan Bandung,
19-24 April 2015. Kegiatan pertama
dilaksanakan di Jakarta tanggal 19-23
April. Di ibukota, peringatan ini diisi
dengan beberapa pertemuan, mulai
dari pertemuan tingkat pejabat tinggi,
pertemuan tingkat menteri, hingga

pertemuan
kepala pemerintahan. Setelah rangkaian
acara di Jakarta
selesai, pada 24
April seluruh
perwakilan
negara menuju
ke Bandung untuk melakukan
prosesi napak
tilas KTT Asia
Afrika pertama.
Untuk pengamanan, Kepolisian RI
menyiapkan 9.400 personel, baik
di Jakarta maupun Bandung. Total
gabungan petugas pengamanan TNI
dan Polri berjumlah 26 ribu personel,
termasuk personel cadangan yang
siap diturunkan.
Faktor keamanan adalah isu yang

paling menonjol ketika mengundang
delegasi luar negeri untuk menghadiri
sebuah kegiatan bertaraf internasional
di suatu negara. Jaminan keamanan
tuan rumah terutama dari ancaman
teroris selalu menjadi tuntutan utama
para tamu.
Mobil para presiden
Untuk menunjang kegiatan para pemimpin negara Asia dan Afrika
dalam acara ini, disiapkan
Mercedes-Benz E-400 AMG.
Sedan ini adalah sedan
termewah dari seri E-Class,
dirakit lokal (CKD) di pabrik
Mercedes Benz Indonesia di
Wanaherang, Gunung Putri,
Bogor. Sedan ini bodinya
besar, panjang 4.879 mm,
lebar 1.854 mm, tinggi 1.477
mm, dan sumbu roda 2.874
mm. Kabinnya cukup lapang
untuk melayani kegiatan
yang para pemimpin negara
selama KAA berlangsung.
Sedan empat pintu ini
mengunakan mesin V6, 3.0
liter biturbo menghasilkan
tenaga 245 kW dan torsi
480 Nm. Transmisi 7G-Tronic

JOKOWINOMICS.COM
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Untuk keamanan standar, sedan ini
diperlengkapi dengan beberapa fitur,
antara lain: Acceleration Skid Control,
ABS, Active Bonnet reversible, Attention
Assist, ESP, dan alarm tekanan ban, kantung udara. Untuk kemudahan pengemudi, tersedia Active Parking Assist dan
iKeyless-Go, yang dapat membuka dan
menutup pintu secara otomatis.
LIPUTAN6.COM

HERU LEGOWO
ndonesia baru saja menyelenggarakan hajatan internasional, yaitu
Peringatan ke-60 tahun Konferensi
Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA).
KAA ini dahulu diadakan pada 1824 April 1955 di Gedung Merdeka,
Bandung, sehingga sering disebut
juga sebagai Konferensi Bandung.
Waktu itu KAA diadakan dengan
tujuan mempromosikan kerja sama
ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika,
serta melawan kolonialisme atau
neokolonialisme Amerika Serikat, Uni
Soviet, dan negara imperialis lainnya.

Plus, bisa melakukan akselerasi dari
0-100 KPJ dalam waktu 5,3 detik. Kecepatan maksimum 250 kpj, dibatasi
secara elektronik. Mesin ini dilengkapi
teknologi start/stop, di mana mesin
akan mati jika mobil dalam kondisi
diam beberapa saat. Pada waktu akan
jalan, cukup injak pedal gas, mesin
otomatis hidup dan kembali dapat
melanjutkan perjalanan.
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Negara yang hadir
Ada 34 kepala negara yang menghadiri
peringatan 60 tahun Konferensi AsiaAfrika di Jakarta dan Bandung ini. Tamu
undangan yang mengirimkan para
kepala negaranya adalah RRT, Jepang,
Korea Selatan, Iran, Madagaskar,
Malawi, Myanmar, Namibia, Siera Leon,
Afrika Selatan, Sudan, Timor Leste, Vietnam, Zimbabwe, Bangladesh, Kamboja,
Mesir, Gabon, Malaysia, Nepal, Pakistan,
Palestina, Rwanda, Singapura, dan
Thailand.
Sedangkan yang mengirim wakil kepala negaranya adalah Aljazair, Angola,
Liberia, Filipina, dan Zambia. Sisanya
mengirim utusan perwakilan, mulai
dari menteri atau setingkat duta besar.
Batu akik pancawarna
Batu akik yang sedang ngetren ternyata
ikut mewarnai KTT Asia Afrika 2015
ini. Walikota Bandung Ridwan Kamil
memberi kesempatan kepada Koperasi
Lasminingrat untuk menyiapkan Batu
Pancawarna Edong Garut, sebagai cendera mata peserta konferensi tingkat
tinggi itu. Batu akik Garut itu menjadi
cenderamata, bagi 109 isteri kepala
negara peserta KAA. Batu akik ini asli
dari galian Gunung Kencana Caringin
Garut, yang memiliki kekerasan 7 Mohs,
berserat warna banyak atau bisa disebut Natural Multi-Colored Chrysocola

Jasper, Picture Variety.
Sementara itu untuk para kepala
negara disiapkan hadiah batu akik
asal Baturaja. Batu akik ini sumbangan dari pengusaha Gading Mas
Stone Zoemasri Zulali yang membuat 125 buah cincin spesial edisi
terbatas. Batu akik ini berasal dari
Kecamatan Lengkiti Desa Lengkayap
di pedalaman hutan belantara Ogan
Komering Ulu, Suma-tera Selatan.
Konon harganya berkisar antara Rp
3,5 juta sampai Rp 5 juta. Emban
akik terbuat dari perak, dibuat oleh
pengrajin Bandung dan didesain
oleh Kang Emil.
Parkir pesawat
Berkumpulnya 34 kepala negara
di Jakarta dan Bandung menjadi
tantangan tersendiri. Pertama tentu
saja dari segi pengamanan. TNI dan
Polri pasti sangat sibuk mengamankan perhelatan internasional ini. Yang
kedua masalah protokoler dengan
standar masing-masing negara yang
berbeda-beda pasti membutuhkan
koordinasi yang cermat.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya
adalah parkir pesawat! Tampak sederhana, tetapi tidak mudah. Sejumlah
pesawat kepresidenan yang berkumpul
menjadi satu, dalam waktu yang relatif
berdekatan. Ini membutuhkan penanganan khusus. Kendalanya, Bandara
Halim Perdanakusuma tidak mampu
menampung semua pesawat kepresidenan tersebut. Kapasitas Bandara
Husein Sastranegara juga terbatas.
Hanya mampu menampung beberapa
pesawat kepresidenan. Saya membayangkan pasti pening juga mengatur
puluhan pesawat penting tersebut.
Oleh karena keterbatasan ini, Bandara
Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang dan Bandara Juanda di Sidoarjo
menyiapkan diri sebagai alternatif.
Sementara itu Garuda Indonesia menyiapkan empat buah pesawat yang
melayani penerbangan para kepala
negara dan delegasi dari Bandara Halim
Perdanakusumah ke Bandung dan
sebaliknya. Pagi hari tanggal 24 April

2015 4 pesawat itu berangkat dalam
interval waktu 15 menit dari Bandara
Halim Perdanakusumah menuju ke
Bandara Husein Sastranegara Bandung.
Sore harinya pesawat-pesawat itu terbang kembali dari Bandung ke Jakarta.
Di Halim sendiri pesawat-pesawat
kepresidenan mendarat dan menurunkan presiden negara sahabat dan
delegasinya di apron di depan tower.
Kemudian masing-masing pesawat
diparkir di apron selatan. Halim Perdanakusumah benar-benar kembali sibuk
dan menjadi bandara yang istimewa.
Yang jelas mata dunia sejenak sudah tertuju ke Jakarta dan Bandung.
Perhelatan ini menjadi salah satu bukti
bahwa Indonesia masih menjadi negara yang cukup disegani di kawasan
Asia Afrika. Tentu saja hal ini menjadi
salah satu menjadi kebanggaan dan
gengsi tersendiri bagi Indonesia. Setelah beberapa waktu Indonesia kurang
mendapatkan tempat yang memadai
dalam pergaulan internasional.
Di tengah segala kegalauan yang
sedang melanda negeri ini, pertemuan
para kepala negara dari dua benua
ini semoga menjadi secercah cahaya
keberadaan Indonesia di tingkat pergaulan internasional. [][]
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HISTORIA

Data Bandara
Nama		
Alamat		
		
Kode ICAO / IATA
Klasifikasi		
Koordinat		
Elevasi		
Zona Waktu		
Jam Operasi 		
Runway		
Parking Stand		

Fasilitas

: Bandara Internasional Adi Soemarmo
: Jl. Bandara Adi Soemarmo, Boyolali,
Jawa Tengah 57108
: WRSQ/SOC
: Klas IIA
: 07° 31’ 04’’ LS / 110° 45’ 18’’ BT
: 421 ft (128 m)
: UTC +7
: 11 jam
: 2.600 m x 45 m
: 12

Kapasitas

Luas Terminal
•

Domestik

9.483 m2

•

Internasional

3.517 m2

Daya Tampung Terminal

O

BANDARA ADI SOEMARMO SURAKARTA

BERAWAL DARI

LANUD PANASAN
BANDARA ADI SOEMARMO DAHULU BERNAMA PANGKALAN UDARA (LANUD) PANASAN, KARENA
TERLETAK DI KAWASAN PANASAN. KEMUDIAN NAMANYA DIUBAH MENJADI PANGKALAN UDARA
ADI SOEMARMO, SEBAGAI PENGHORMATAN TERHADAP JASA OPSIR MUDA UDARA I (ANUMERTA)
ADISUMARMO WIRYOKUSUMO, SEORANG PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA.

L

anud Panasan dibangun
pertama kali pada tahun 1940
oleh Pemerintah Belanda
sebagai lapangan terbang darurat.
Ketika bala tentara Jepang masuk ke
Indonesia, lapangan udara ini sempat
dihancurkan oleh Belanda, namun
dibangun kembali oleh Pemerintah
Jepang tahun 1942 sebagai basis
militer penerbangan angkatan laut
(Kaigun Bokusha).
Setelah Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia, penyelenggaraan
bandara dilaksanakan oleh
“Penerbangan Surakarta” yang
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diresmikan pada tanggal 6 Februari
1946. Pada tanggal 1 Mei 1946,
Penerbangan Surakarta sejak
berubah menjadi “Pangkalan Udara
Panasan” yang hanya diperuntukkan
untuk penerbangan militer.
Pangkalan udara tersebut pertama
kali digunakan secara resmi untuk
penerbangan komersial pada tanggal
23 April 1974, yang dilayani oleh
pesawat Garuda Indonesia dengan
rute Jakarta - Solo dan Solo - Jakarta
dengan frekuensi tiga kali seminggu.
Pada tanggal 25 Juli 1977, Pangkalan
Udara Panasan berubah nama
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menjadi Pangkalan Udara Utama Adi
Soemarmo. 31 Maret 1989, bandara
ini ditetapkan menjadi bandara
internasional dengan melayani
penerbangan rute Solo-Kuala
Lumpur dan Solo-Changi.
Selanjutnya, sejak 1 Januari 1992,
Bandara Adi Soemarmo dikelola oleh
Perum Angkasa Pura I, yang pada
tanggal 1 Januari 1993 berubah
status menjadi perusahaan persero
sampai dengan sekarang. [][]
arif.haryanto@angkasapura1.co.id

•

Domestik

1.4 juta penumpang/thn

•

Internasional

0.4 juta penumpang/thn

psir Muda Udara
I (Anumerta)
Adi Soemarmo
Wiryokusumo (lahir di
Blora, Jawa Tengah, 31
Maret 1921; meninggal
di Bantul, Yogyakarta,
29 Juli 1947 pada usia
26 tahun) adalah salah
seorang pahlawan
nasional Indonesia.
Bersama Adisutjipto,
Abdoelrahman Saleh,
Husein Sastranegara,
dan Iswahjoedi, Adi
Soemarmo juga dikenal sebagai perintis TNI AU Indonesia.

oleh Palang Merah Malaya dan India untuk Palang Merah
Indonesia.

Sebenarnya, sebelum bergabung dengan Angkatan
Udara, Adi Soemarmo tengah bekerja di Australia sebagai
flight radio operator dari Netherland Eart Ladius Air Force
(NELAP). Namun dia tetap memutuskan kembali ke tanah
air yang waktu itu dalam kondisi “perang”. Sesuai dengan
keahliannya, Adi Soemarmo masuk ke dalam Angkatan
Udara dengan pangkat Opsir Muda Udara I.

Pesawat jatuh di Dusun Ngoto, Desa Bangunharjo, Sewon,
Bantul, Yogyakarta. Awak pesawat dan hampir semua
penumpang gugur dalam peristiwa yang menyedihkan
itu, termasuk tiga orang perintis AURI, yaitu Adi
Soemarmo, Adisucipto dan Abdulrachman Saleh. Satusatunya penumpang yang selamat adalah Abdul Gani
Handonotjokro.

Adi Soemarmo adalah pendiri sekolah Radio Telegrafis
Udara yang pertama kali di lingkungan Angkatan Udara
dan merupakan embrio dari Sekolah Radio Udara di
kemudian hari. Peran radio AURI sangat besar karena
mampu membuka mata dunia terhadap perjuangan bangsa
Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.

Untuk mengenang kejadian tanggal 29 Juli 1947 tersebut,
sejak tahun 1955 dijadikanlah hari itu sebagai Hari
Berkabung AURI. Opsir Muda Udara I Adi Soemarmo
dimakamkan di Pemakaman Semaki, yang kemudian
berubah menjadi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma
Negara, Yogyakarta. Pada 9 November 1974, Pemerintah
Indonesia menetapkan Adi Soemarmo sebagai Pahlawan
Nasional berdasar Keputusan Presiden No. 071/TK/1074.
Namanya kemudian diabadikan untuk menggantikan nama
Lapangan Terbang Panasan, Surakarta, menjadi Bandara
Internasional Adi Soemarmo. [][]

Namun kariernya di Angkatan Udara begitu singkat. Adi
Soemarmo mendapat perintah menjadi radio operator
pesawat Dakota VT-CLA yang terbang ke India dalam
upaya mengambil bantuan obat-obatan yang diberikan

Pada 29 Juli 1947, pesawat itu pulang menuju Lapangan
Terbang Maguwo, Yogyakarta. Pesawat itu dikemudikan
oleh pilot Alexander Noel Constantine (Australia) dan copilot Roy L.C. Hazlehurst bersama serta juru teknik Bhida
Ram berkebangsaan India. Dalam pesawat itu juga terdapat
penumpang lain, yaitu Beryl Constantine (Inggris), istri
Alexander Noel, Zainul Arif, Abdul Gani Handonotjokro,
serta tiga orang dari AURI, yaitu Komodor Muda Udara
Adi Sutjipto, Komodor Muda Udara Abdulrachman Saleh,
dan Opsir Muda Udara I Adi Soemarmo. Dakota VT-CLA itu
ditembak jatuh pesawat udara P-40 Kitty Hawk Belanda yang
berasal dari Pangkalan Kalibanteng, Semarang, yang dipiloti
oleh Letnan Satu B.J. Reusink dan Sersan Mayor W.E. Erkelens.
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ABDULLAH USMAN

General Manager Bandara Internasional Adi Soemarmo, Surakarta

Kunci kesuksesan sebuah
perusahaan adalah sinergi. Sebagai pemimpin
saya harus bisa mengarahkan mereka. Perlu
sinergi bersama untuk
menciptakan kinerja yang
maksimal.

Abdullah Usman, atau yang akrab
disapa dengan Usman ini adalah
sosok orang nomor satu di Bandara
Adi Soemarmo, Surakarta. Pria yang
pernah menjadi pengajar di Sekolah
Staf dan Komando TNI AU (Seskoau)
di Lembang, Bandung ini dilantik
sebagai General Manager Bandara Adi
Soemarmo pada tanggal 12 Januari
2012.
“Basic saya adalah TNI AU. Saya
diperintahkan oleh komandan saya
di Lembang untuk mengikuti fit and
proper test untuk menjadi General
Manager di Bandara Adi Soemarmo”
ujar Usman menceritakan awal mula
kisahnya bergabung dengan Angkasa
Pura Airports.
Berpindah haluan karir dari militer
ke sipil, membutuhkan adaptasi
tersendiri bagi Usman. “Hal pertama
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yang saya lakukan adalah melakukan
penyesuaian mindset, bahwa saat ini
saya bukan tentara lagi. Tentu ada
beberapa kesamaan antara berkarir
di militer dan sipil, yaitu samamasa menjabat sebagai pegawai
operasional. Di TNI AU, saya harus
banyak berhubungan dengan instansi
lain seperti lurah, camat, bupati,
walikota, TNI AL, atau TNI AD. Sama
halnya dengan saat saya menjabat
sebagai GM di bandara ini,” ungkap
pria penggemar grup band Guns ‘n
Roses dan Red Hot Chilli Peppers ini.
Awal mula bergabung di Angkasa Pura
Airports, Usman melihat banyaknya
potensi karyawan yang belum digarap
secara maksimal. “Kunci kesuksesan
sebuah perusahaan adalah sinergi.
Diibaratkan sebagai magnet, kutub
magnet memiliki kekuatan karena
atom-atomnya menghadap ke arah
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ini merupakan rute primadona untuk
umrah, haji, TKI, serta kargo. “Apalagi
apabila rute tersebut transit terlebih
dahulu di Dubai, pasti akan tambah
ramai, karena Dubai adalah kota
transit dunia,” imbuhnya.

Usman menyadari, hingga saat
ini Bandara Adi Soemarmo masih
membukukan kerugian yang
tidak sedikit. Penumpang yang
menggunakan jasa bandara
ini pun terbilang masih sedikit.
Tercatat pada tahun 2012, jumlah
penumpang yang berangkat
melalui Bandara Adi Soemarmo
setiap harinya adalah 1.800
penumpang. Pada tahun 2015,
jumlah tersebut ada di angka
2.100 orang.

Selain itu, Usman bercita-cita untuk
mengadakan kereta api khusus
yang melayani penumpang dengan
menghubungkan Bandara Adi
Soemarmo di Solo dengan Bandara
Adisutjipto di Yogyakarta. “Saat ini,
Bandara Adisutjipto Yogyakarta
sudah kelebihan kapasitas. Saya
merencanakan, pesawat yang hendak
mendarat ke Yogyakarta namun
penuh, dapat dialihkan ke Bandara
Adi Soemarmo. Kemudian, kami akan
antar penumpang dengan kereta
ke Yogyakarta,” jelas Usman dengan
semangat.

“Apabila dihitung, kami baru mencapai
break-even point apabila jumlah
penumpang per hari sekitar 3.600
orang,” katanya. Meskipun demikian,
dirinya pantang menyerah untuk
menciptakan terobosan-terobosan
baru di Bandara Adi Soemarmo. “Kami
melakukan penambahan rute, setting
ruang check-in, memisahkan terminal
keberangkatan dan kedatangan, serta
meningkatkan keramahan aviation
security. Alhamdulillah, skor Customer
Satisfaction Index (CSI) versi Indonesia
Carrier Indonesian National Air Carriers
Association (INACA) untuk bandara
ini mengalami peningkatan,” terang
bapak satu anak ini.
Terobosan lain yang masih dicitacitakan Usman adalah membuka rute
Solo-Timur Tengah. Alasannya, rute

HUMAS SOC

DIANI SEKARING SEJATI

yang berbeda-beda. Karyawankaryawan di sini memiliki potensi
yang bagus, oleh karena itu
sebagai pemimpin saya harus
bisa mengarahkan mereka.
Perlu sinergi bersama untuk
menciptakan kinerja yang
maksimal,” jelas Usman.

ADISUMARMO-AIRPORT.COM

CITA-CITA BESAR UNTUK
BANDARA ADI SOEMARMO

“

LEBIH DEKAT

“

LEBIH DEKAT

Menurut Usman, tahun lalu saja
Bandara Adisutjipto telah menolak
tujuh slot penerbangan. “Bila
diumpamakan satu pesawat berisi 100
orang, maka setiap harinya kita sudah
kehilangan 700 calon penumpang.
Apabila dikalikan dengan Passenger
Service Charge (PSC) Bandara Adi
Soemarmo yang besarannya Rp
30 ribu, setiap harinya kita sudah
kehilangan Rp 21 juta,” ujar pria
kelahiran Pamekasan, Madura ini.
Hal ini, menurut Usman, hal ini tidak
akan mempengaruhi keberadaan
bandara baru Yogyakarta di
Kulonprogo nantinya. “Apabila bandara
baru Yogyakarta sudah beroperasi,
saya akan atur agar kereta api ini dapat
berhenti di Stasiun Tugu, Yogyakarta.
Di sana nanti ada agen maskapai, x-ray,
walkthrough, sehingga nanti namanya
adalah Bandara Adi Soemarmo City

Check-In Yogyakarta,” ungkapnya.
Hal tersebut diharapkan akan
mendongkrak jumlah penumpang
Bandara Adi Soemarmo, baik domestik
maupun internasional.
Untuk mendukung gagasannya
tersebut, Usman sudah menyampaikan
idenya kepada Menteri BUMN, PT
KAI, dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Masalah terbesar berada pada
pembebasan lahan. PT KAI pun
semenjak awal sudah menegaskan
untuk tidak mau berada di garda
terdepan untuk pembebasan lahan
ini,” jelas pria yang mulanya berkarir
sebagai penerbang helikopter TNI AU
ini.
Saat ini, Bandara Adi Soemarmo
bekerjasama dengan Panorama Tours
menerbangkan langsung wisatawan
dari Eropa ke Solo. “Program ini
dilaksanakan setahun dua
kali, setiap bulan Februari dan
November. Penumpang diantar
dengan menggunakan bus
kecil menuju Candi Borobudur
melewati Gunung Merapi,
dan untuk rute pulangnya
ke Solo akan melewati Kota
Yogyakarta. Dari sini pesawat
akan mengantarkan mereka
kembali ke Eropa. Program ini
dimaksudkan agar turis Eropa
yang ingin berkunjung ke
Borobudur tidak perlu lewat
Bali atau Jakarta, tapi bisa dari
Eropa langsung menuju Solo,”
urainya. [][]
diani.sejati@angkasapura1.co.id
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MITRA CSR

8 MITRA BINAAN IKUTI

BATAM PRODUCT EXPO 2015
Batam Product Expo merupakan pameran yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Tahun 2015 ini,
Pemerintah Kota Batam kembali menggelar Batam Product Expo 2015 untuk mempromosikan
berbagai produk unggulan UKM, industri kreatif, kerajinan nasional, pariwisata dan budaya,
investasi dan potensi daerah, pameran layanan publik, agro & food, serta produk/jasa unggulan
lainnya

P

ameran Batam Product Expo
2015 diadakan di Mega Mall
Batam Centre, Kota Batam.
Pameran ini berlangsung mulai
tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei
2015.
Batam Product Expo 2015 diikuti
peserta yang berasal dari instansi
pemerintah baik pusat maupun
daerah, lembaga/kementerian terkait,
BUMN, BUMD, serta perusahaan
swasta nasional. Dalam kesempatan
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ini Angkasa Pura Airports mengikutsertakan mitra binaan dari delapan
bandara, yaitu Sukma Cendana (mitra
binaan Bandara I Gusti Ngurah Rai
Bali), Citra Alaska (Bandara Sultan
Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan), Bohusami (Bandara
Sam Ratulangi Manado), Indah Karya
(Bandara Adisutjipto Yogyakarta),
Griya Batik Jawi Solo (Bandara Adi
Soemarmo Surakarta), Toko Permata
Budhi Bauntung (Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin), Opal Interior
(Bandara Ahmad Yani Semarang), dan
Mawar Art Shop (Bandara Internasional Lombok Praya).
Letak Batam yang strategis dan berbatasan langsung dengan Singapura
dan Malaysia serta berada pada lintas
perdagangan Internasional menjadi
salah satu faktor mengapa Angkasa
Pura Airports mengikutsertakan mitra
binaannya dalam pameran ini.

Selama kegiatan
pameran berlangsung omset
yang diperoleh
para mitra binaan terbilang
cukup besar. Dari
hasil penjualan
ritel tercatat nilai
transaksi sebesar
Rp 172,9 juta,
sedangkan berupa
pesanan tercatat
Rp 91 juta.
Selain itu beberapa pengunjung dari
dalam maupun luar negeri seperti
dari Malaysia dan Singapura juga
menyatakan ketertarikannya pada
produk mitra binaan Angkasa Pura
Aiports, khususnya produk aksesoris.
“Mereka lantas meminta data mitra

binaan secara langsung. Diharapkan
mereka akan menjadi buyer potensial
yang akan melakukan pemesanan
produk di kemudian hari,” imbuh
Mariyanto. [][]
citra.mahesa@angkasapura1.co.id
arif.haryanto@angkasapura1.co.id

“Dengan mengikuti Batam Product
Expo 2015 ini diharapkan para mitra
binaan dapat memperluas pangsa
pasar, menambah konsumen, serta
memperkenalkan produk-produk
unggulan mereka. Selain itu para
mitra binaan juga dapat memanfaatkan ajang ini sebagai peluang untuk
lebih meningkatkan kreatifitas dan
kualitas produknya. Sehingga mereka
nantinya akan menjadi pengusaha
yang kreatif, tangguh, dan mandiri,”
ujar Mariyanto, Head of Corporate
Social Responsibility Angkasa Pura
Airports.
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OPINI

Sinergi dalam Mengatasi
Problem Perilaku Penumpang

Perasaan saya mengatakan ini akan
menjadi kejadian yang extraordinary.
Saya ambil ID Card saya, saya tunjukkan
pada avsec dan mulailah kami berbincang santai. Saya berusaha mencari tahu
penyebab kejadian-kejadian tersebut
dan bagaimana langkah-langkah penyelesaian dari pihak airline. Sayangnya
tidak ada informasi langkah yang
jelas dari airline dalam menyelesaikan
masalah. Sebaliknya, saya salut pada
pengelola bandara yang dengan sigap
menerjunkan petugasnya untuk melindungi aset-aset bandara ketika keadaan
mulai tidak terkontrol.

Aswin Wiyatmoko, M.Hub.Int.

HARIAN DEPOK.COM

Business Development Angkasa Pura Supports
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“Airports, Airlines and Local Authorities are Working Together to Combat Unruly Passengers”
(Marisa Garcia on Passenger Terminal World, Januari 2015)

agi itu, Kamis 19 Februari 2015,
saya bangun lebih awal dari
biasanya, packing sebentar, dan
kemudian berangkat ke Bandara
Soekarno-Hatta. Tujuan saya adalah
Surabaya. Perjalanan menuju bandara
sangat lancar, hingga saya tiba pukul
04.30 WIB. Jadwal pesawat yang saya
tumpangi direncanakan pukul 06.00
WIB. Memang sengaja saya siapkan
waktu lebih lama sehingga masih ada
waktu untuk sarapan dan bersantai
menikmati kopi. Suasana bandara
sudah sangat ramai. Pikir saya, mungkin
karena bertepatan dengan libur imlek.
Seperti biasa, saya selalu berbincang
dengan orang-orang sekitar saya untuk
setidaknya bertanya mengenai pendapat mereka tentang bandara. Maklum,
pekerjaan saya menuntut setidaknya
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memahami bagaimana customer memandang pelayanan di bandara. Saya
cukup kaget ketika tahu bahwa orang
di samping saya seharusnya dijadwalkan terbang kemarin malam. Ada
penundaan penerbangan yang terjadi
sejak rabu malam dan terjadi pada beberapa jadwal penerbangan. Rupanya
keramaian di bandara bukan sekedar
karena padatnya penumpang yang naik
pada hari itu, tetapi juga karena ada
limpahan penumpang yang seharusnya
naik pada malam sebelumnya. Di situ
kemudian rasa was-was mulai muncul.
Dan benar, sesaat kemudian muncullah pengumuman bahwa keberangkatan pesawat saya diundur menjadi
pukul 07.30 WIB. Saya masih mencoba
berpikir positif bahwa penundaan
masih “wajar” karena hanya 1,5 jam
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saja. Namun ternyata saya salah, pukul
07.30 WIB terdengar lagi pengumuman
bahwa pesawat saya diundur keberangkatannya menjadi pukul 09.30 WIB.
Di tengah-tengah waktu menunggu
saya tersebut, mulai muncul keributankeributan di antara penumpang dan
petugas. Ada penumpang yang menangis, menjerit, dan bahkan melontarkan
sumpah-serapah kepada petugas
bandara. Ada penumpang yang bahkan
mencoba masuk hingga wilayah apron.
Beruntungnya, aviation security (avsec)
Angkasa Pura II dengan sigap menutup
seluruh akses ke apron. Yang lebih menarik lagi, saya baru menyadari bahwa
satu persatu petugas airline tersebut
menghilang hingga benar-benar tidak
ada petugas airline di boarding room,
bahkan di ruang duty manager maskapai tersebut!

Pukul 12.00 WIB, barulah petugas airline
tersebut muncul untuk mengumumkan
bahwa penerbangan saya ditunda dan
mereka menawarkan tiga opsi, yaitu
refund, reschedule, atau endorse ke airline
lain. Saya pilih refund karena dijanjikan
akan cair pada hari itu (meskipun saya
sebenarnya yakin tidak akan terjadi
hari itu). Melihat kondisi tersebut, saya
putuskan membeli tiket lagi pada pukul
18.00 WIB, tentunya dengan airline
yang berbeda. Sisa waktu enam jam
yang saya miliki saya manfaatkan untuk
mengamati keadaan, berjalan ke satu
terminal ke terminal lainnya. Melihat
bagaimana manajemen krisis dilakukan
sambil tetap berbaik sangka bahwa refund saya akan dibayarkan pada hari itu.
Pukul 18.00 WIB tiba, pesawat saya siap
untuk take-off. Saat itu, penumpang
di boarding room sudah sangat menumpuk, ada yang sudah (diberi) makan,
ada yang melihat makanan saja sudah
malas. Lebih parah karena tidak ada
kejelasan kapan situasi tersebut akan
terurai. Saya tak tahu lagi bagaimana
harus menceritakan menumpuknya
calon penumpang di daerah konter
check-in dan apakah mereka sudah
diberi makanan atau uang sebagai
kompensasi. Hingga berada di Surabaya dan memantau kondisi terakhir
sekitar pukul 24.00 WIB, kondisi masih
belum beranjak membaik. Sementara di
media sosial banyak live update, sumpah
serapah, hingga munculnya analis-analis
di berbagai talk show yang membahas
kejadian ini. Satu kata, chaos.
Saya jadi teringat dengan salah satu
artikel di Majalah Passenger Terminal
World edisi Januari 2015. Ada salah satu

artikel menarik tulisan
Marisa Garcia tentang
behavior problems. Tulisan tersebut membahas, bagaimana seiring dengan pesatnya
perkembangan dunia
penerbangan, tantangan yang dihadapi
oleh pelaku usaha
dunia penerbangan,
baik itu operator
bandara, airline, maupun airport authority,
juga semakin kompleks. Termasuk di
dalamnya adalah bagaimana melakukan
kontrol dan manajemen krisis terhadap
perilaku penumpang.
Ilustrasi naratif yang saya sampaikan
di awal tulisan merupakan salah satu
kejadian yang berkaitan yang oleh International Air Transport Association (IATA)
disebut sebagai “the unruly passenger crisis”. Data dari IATA menunjukkan bahwa
sebelum tahun 2007 tercatat kurang
dari 1.000 kejadian behavior di dunia,
sementara pada tahun 2011 tercatat
15.000 kejadian yang berkaitan dengan
persoalan behavior ini. Peningkatan
tersebut menunjukkan bahwa persoalan
behavior tidak bisa kita abaikan begitu
saja, apalagi jika kita dituntut untuk
memberikan pelayanan yang prima.
Berkaca pada kejadian extraordinary
salah satu airline yang saya narasikan
di atas, terlihat bahwa acapkali terjadi
persoalan yang tidak bisa kita nilai hitam
putih, tetapi harus dilihat sebagai irisan
persoalan airport, airline, dan authority.
Bisa saja airport lepas tangan dan menyerahkan seluruh persoalan pada airline.
Tapi toh hal tersebut tidak mungkin
dilakukan, apalagi kejadian tersebut
mengancam keutuhan aset bandara.
Bahkan, pada akhirnya saya dengar
bandara pun turun tangan dalam memberikan dana talangan. Di sisi lain, airline
pun dituntut memiliki Standard Operation Procedure (SOP) dalam penanganan
krisis tersebut. Kerjasama dengan pengelola bandara mesti dilakukan lebih luas,
tidak hanya terbatas pada kerjasama
unsur bisnis, tetapi juga penanganan
aspek krisis. Dalam kejadian ini, authority
pun tidak bisa berhenti dengan mengatakan bahwa sudah ada peraturan yang
mewajibkan airline memberi ganti rugi

ARIF HARYANTO

OPINI

sesuai dengan waktu keterlambatan.
Ada celah regulasi (apalagi kontrol
terhadap regulasi) yang masih perlu
ditambal, terutama berkaitan dengan
hal-hal krisis.
Memang, International Civil Aviation
Organization (ICAO) sendiri menyatakan
bahwa persoalan-persoalan demikian
merupakan hal yang tidak mudah karena merupakan persoalan lintas yurisdiksi. Namun, itulah realita yang mesti
dihadapi. Kita hidup pada masa kolaborasi, baik yang bersifat preventif maupun
korektif, mesti dikedepankan dibandingkan saling menyalahkan satu sama
lainnya ketika sudah kejadian sudah
berlangsung. Pelaku usaha penerbangan
perlu duduk bersama untuk membahas
potensi-potensi persoalan yang mungkin terjadi akibat persoalan behavior.
Apalagi, jika kita kaitkan dengan unsur
kebudayaan masyarakat setempat yang
berbeda antara satu wilayah dengan
wilayah lainnya. Sudah bukan lagi
harus berkolaborasi dengan pelaku
usaha penerbangan saja, melainkan
juga dengan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Kita mesti bersyukur, data yang dirilis
IATA di atas secara umum lebih banyak berkaitan dengan problem yang
disebabkan alkohol. Bandara-bandara
di negara lain mesti bekerja keras untuk
menghadapi kebiasaan minum alkohol
di tempat umum. Sementara, di Indonesia problem alkohol di tempat umum
tidak terlalu mengemuka. Bisa dibayangkan bagaimana buruknya kejadian
extraordinary airline di atas jika ditambahkan faktor alkohol di dalamnya.
Namun, apapun itu, kita mesti sampai
pada satu kata penyelesaian yang sama,
sinergi! [][]

angkasapuramagazine EDISI MARET-APRIL 2015

69

SEHAT

SEHAT
menghindari stres? Ternyata
olaraga dapat menolong Anda
untuk mengatasi stres. Berolahraga dapat membantu kita
mengurangi kegelisahan hati,
bahkan dapat melawan kemarahan.

MANFAAT OLAHRAGA

O

Aktivitas yang terbukti efektif
dalam melawan ketegangan
otak adalah aerobik, seperti
berjalan kaki, bersepeda,
renang, jogging, dan yoga.

STATIC.PEXELS.COM

bekerja dengan waktu yang cukup,
makan dengan teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan tidak
ketinggalan olahraga secukupnya
(minimal 30 sampai 45 menit sehari).

membuat perasaan menjadi riang.

Akan tetapi faktanya, saat ini kebanyakan orang enggan berolahraga
dikarenakan kesibukannya dengan
pekerjaan masing-masing. Hal ini
sebenarnya adalah cara hidup yang
tidak sehat, di mana keseimbangan
aktivitas dengan pola makan dan tidak
adanya olahraga akan mengakibatkan
tidak adanya keseimbangan di dalam
tubuh. Akibatnya, daya tahan tubuh
akan menurun. Pola makan yang tidak
teratur atau makanan yang tidak sehat
itu juga akan mengakibatkan penyakit-penyakit di dalam tubuh.

Manfaat olahraga untuk kesehatan
tubuh sudah lama terbukti. Olahraga
penting tak hanya penting untuk memelihara kebugaran fisik, tetapi juga
kesehatan mental.
Menurut temuan Daniel M. Landers,
profesor ilmu kesehatan fisik dan olahraga dari Univeritas Arizona, cukup
dengan menggerakkan tubuh selama
10 menit setiap hari maka kesehatan
mental kita akan meningkat cepat.
Selain itu daya pikir akan bertambah
jernih. Yang menggembirakan, hal
ini juga dapat
mengurangi ketegangan
alias stres
serta

1.

Sebaiknya kita mulai mengatur konsep hidup sehat, dimana
kita

Menurut Landers ada lima manfaat
olahraga untuk kesehatan mental kita,
antara lain:
Olahraga mengurangi stress
Setiap manusia normal pernah
mengalami stres atau ketegangan. Apakah stres tersebut
disebabkan karena masalah
ekonomi, masalah pergaulan
atau retaknya hubungan suami
istri, urusan kantor yang tidak
pernah selesai, ujian akhir yang
akan dihadapi, keputusan salah
yang telah diambil, atau mungkin keragu-raguan untuk mengambil keputusan. Tapi Anda
harus tahu bagaimana mengatasinya. Banyak orang menderita penyakit, putus asa, bahkan
mati mendadak disebabkan
stres! Bagaimana cara

3.

Alasannya, kalau jantung kita
bekerja pada saat berolahraga,
maka otomatis konsentrasi pikiran tidak akan terfokus pada
urusan pekerjaan lagi. Selain
dapat mengalihkan pikiran,
aerobik yang rutin juga dapat meningkatkan ketahanan
kardiovaskular, sehingga kita
dapat bersikap tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi suatu
masalah.

BAGI KESEHATAN MENTAL

lahraga adalah aktivitas
seseorang untuk melatih
tubuh, entah itu jasmani atau
rohani. Jika dilakukan secara teratur,
olahraga memiliki manfaat berlimpah.

darah maka reaksi fisik dan
mental seseorang akan meningkat.

2.

Olahraga dapat meningkatkan
kekuatan otak
Sudah bukan rahasia lagi kalau
kegiatan fisik yang rutin dilakukan bisa meningkatkan daya
reaksi, konsentrasi, kreativitas,
dan kesehatan mental kita. Hal
ini dikarenakan tubuh memompa lebih banyak darah sehingga
kadar oksigen dalam peredaran
darah juga meningkat yang
ujungnya mempercepat pemasukkan darah ke otak. Para ahli
sepakat kalau otak cukup
mendapat asupan

4.

Olahraga dapat melawan penuaan
Penelitian baru-baru ini membuktikan bahwa dengan hanya
berolahraga ringan seperti berjalan kaki saja dapat membantu
tubuh mencegah penurunan
daya kerja otak pada wanita
lanjut usia. Semakin lama dan
seringnya kegiatan berjalan
kaki ini dilakukan, maka ketajaman pikiran juga akan semakin
membaik. Hasil terbaik akan
didapat dengan menggerakkan
tubuh setiap minggu selama
sembilan minggu. Tak perlu terlalu tinggi intensitasnya, cukup
dengan berkeliling saja. Yang
penting daya pacu jantung kita
dapat meningkat.
Penyalur syaraf otak
Penelitian menunjukkan bahwa
dengan berolahraga maka ada
penambahan gelombang alfa
di otak. Gelombang otak alfa
sudah lama diketahui yang
berhubungan dengan rileks dan
keadaan santai seperti pada
waktu bermeditasi. Gelombang
alfa ini terlihat
pada seorang
yang jogging
20 sampai 30
menit, dan
tetap dapat
diukur
setelah
olahraga
ter-

sebut berakhir. Para peneliti
mengemukakan bahwa bertambahnya kekuatan gelombang
alfa memberikan kontribusi
kepada manfaat kejiwaan dari
olahraga, termasuk berkurangnya kecemasan dan depresi.
5.

Olahraga meningkatkan rasa
bahagia
Banyak orang yang terkena depresi memakai obat penenang
sebagai jalan keluar. Padahal,
masalah depresi secara alami
dapat diraih dengan menggerakkan tubuh secara rutin. Olahraga terbukti manjur dalam meningkatkan hormon penumbuh
rasa bahagia dalam otak kita,
seperti adrenalin, serotonin,
dopamin, dan endorphin, yang
merupakan pembunuh nomor
satu penyakit hati. Sebuah survei di Inggris melaporkan 83%
penderita depresi bergantung
pada aktivitas olahraga dalam
memperbaiki perasaan hati dan
mengurangi kecemasan.
Berolahraga selama 16 minggu
secara rutin pada orang yang
memiliki kadar depresi sedang
akan menciptakan efek bahagia. Penelitian di Universitas
Duke membuktikan bahwa 60%
penderita depresi yang menjalani
olahraga selama 30 menit, tiga
kali seminggu dalam enam bulan
dapat melawan penderitaannya
tanpa harus menggunakan obat
dokter. Namun bagi penderita
depresi yang berat tentu tidak
bisa begitu saja lepas dari obatobatan. Hanya saja banyak dokter
sekarang yang memasukkan
kegiatan olahraga dalam resep
pengobatan mereka disamping
obat penenang medis. [][]
Sumber: doktersehat.com
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Bakal sangat melelahkan bila
Anda harus tergesa-gesa mendorong stroller atau menggendong si kecil sembari berlari-lari. Sambil menunggu boarding,
Anda dapat bermain-main
dulu dengan si kecil sehingga
ia kelelahan dan tertidur saat
di pesawat. Perhatikan: jika
Anda membawa stroller, maka
stroller harus dilipat setiap kali
melewati security scan. Perlu diingat juga bahwa stroller tidak
dapat dibawa masuk ke kabin
dan akan diperlakukan sebagai
bagasi. Anda masih dapat
menggunakan stroller Anda
hingga boarding gate. Lalu
ketika boarding, stroller akan
diberi tanda limited release
tag oleh petugas darat dan
dimasukkan ke kompartemen
bagasi pesawat.

T

10 TIPS NAIK PESAWAT
BERSAMA BALITA

ak sedikit orang tua mengalami
stres saat mengajak balita dalam
penerbangan. Karena balita yang
sedang aktif tak mau tenang selama
dalam perjalanan. Belum lagi timbul
kerepotan-kerepotan yang lainnya. Naik
pesawat bersama balita diperlukan
beberapa persiapan dan kiat tersendiri.
Agar acara penerbangan lancar dan
menjadi kegiatan yang menyenangkan,
berikut tips-tips yang dapat dilakukan.
1.

Perhatikan bahwa bayi Anda
minimal telah berusia tiga bulan
sebelum Anda mengajaknya
naik pesawat. Walaupun rata-rata
maskapai penerbangan mengijinkan usia minimum bayi adalah dua
minggu (bahkan ada juga yang
usia dua hari), namun usia mini-

mum tiga bulan akan lebih aman.
Pada usia tiga bulan, daya tahan
bayi sudah lebih kuat, termasuk
dalam menghadapi perubahan
suhu udara. Jadi, jika tidak ada
hal urgent, lebih baik tunggu bayi
Anda berusia lebih dewasa jika
mau berlibur. Karena peraturan
tiap maskapai pun berbeda, jangan
lupa untuk mengecek peraturan
maskapai.
2.

Perhatikan jam tidur balita/bayi
Anda. Akan lebih bijaksana bila
Anda memilih jam penerbangan
yang sesuai dengan jam tidur siangnya (jika Anda terbang di siang
hari). Bila balita/bayi Anda terlelap
selama penerbangan, ini bakalan
jadi “bonus” bagi Anda.
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3.

4.

Beli kursi ekstra. Sekalipun
mungkin si kecil akan melewati
penerbangan dengan duduk di
pangkuan Anda, namun akan
lebih baik bila Anda membeli kursi
ekstra untuk balita/bayi Anda.
Kursi ini dapat Anda gunakan
untuk menaruh perlengkapan
bayi. Ruang yang lebih leluasa juga
akan membuat Anda dan balita/
bayi Anda lebih nyaman. Usahakan
mendapat tempat duduk di bagian
depan (bulkhead seat). Selain lebih
leluasa, bagian ini juga lebih senyap dari deru mesin pesawat yang
bising.
Untuk penerbangan jarak jauh,
beberapa maskapai menyediakan fasilitas bassinet atau sky-

5.

Tibalah lebih awal di bandara
untuk proses check-in dan security (imigrasi bila ke luar negeri).

6.

7.

8.

Susuilah bayi Anda pada saat
pesawat akan lepas landas dan
mendarat. Hal ini untuk mencegah telinga mereka sakit akibat
perubahan tekanan udara. Untuk
balita yang sudah tidak menyusu,
Anda bisa memberikan mereka
permen untuk mereka kunyah atau
hisap selama pesawat lepas landas
dan mendarat.
Jangan lupa kenakan baju
hangat, kaos kaki, dan topi pada
balita/bayi Anda. Suhu kabin
pesawat cenderung dingin. Baju
hangat, kaos kaki, dan topi akan
menjaga balita Anda tetap merasa
nyaman
selama penerbangan.
Juga lebih
baik menggunakan
selimut
mereka
sendiri dibandingkan
selimut yang
disediakan
di penerbangan.

9.

Jangan lupa untuk membawa
popok dan pakaian ganti cadangan dalam tas yang Anda
bawa ke kabin pesawat. Juga tisu
dan tisu basah. Ini untuk persiapan
seandainya balita/bayi buang air
di dalam pesawat ataupun tak sengaja muntah ataupun tak sengaja
menumpahkan makanan/minuman. Anda nggak mau kan balita
Anda menguarkan bau tak sedap
bila dia tiba-tiba pup dan Anda tak
menyiapkan popok ganti di kabin?
Ada baiknya juga bila Anda menyiapkan kaus ganti untuk Anda
sendiri untuk berjaga-jaga.

10. Bawa snack dan mainan untuk si
kecil. Jangan lupa juga untuk mengisi baterai gadget Anda hingga
full. Snack dan mainan (termasuk
games dan musik di gadget) dapat
membuat anak Anda anteng selama penerbangan. Untuk minuman, lebih baik Anda membawa
minuman dalam kemasan botol
agar bisa ditutup kembali. [][]
angga.maruli@angkasapura1.co.id

Bawa makanan dan
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cots. Bassinet adalah tempat tidur
lipat berbentuk kotak yang dapat
ditempelkan di dinding depan
tempat duduk, menghadap kursi
penumpang. Namun, ada aturan
ketat dalam penggunaannya. Bassinet hanya dapat dipergunakan
oleh bayi berusia maksimal 24
bulan dengan berat maksimum
10-13 kilogram. Pada saat take off
dan landing, bassinet tidak boleh
digunakan. Begitu juga pada
saat terjadi turbulensi dan lampu
tanda sabuk pengaman penyala,
bayi harus diangkat dari bassinet.
penyediaan bassinet juga terbatas
sehingga Anda harus memesannya
dari jauh-jauh hari. Sementara
untuk penerbangan jarak dekat,
Anda bisa memangku bayi Anda,
atau menggunakan kursi bayi
khusus yang diletakkan di kursi
pesawat dan diikat sabuk pengaman milik kursi pesawat (aircraft
single lap strap). Anda juga dapat
menggunakan car seat bila bayi
Anda belum bisa duduk.

susu bayi ke kabin. Peraturan berbagai maskapai umumnya mengijinkan Anda untuk membawa
makanan dan susu bayi ke dalam
kabin pesawat, termasuk susu cair,
ASI yang telah diperah ke dalam
botol, dan air panas untuk membuat susu. Tak perlu khawatir dengan
peraturan maskapai bahwa Anda
tidak boleh membawa cairan
lebih dari 100ml ke dalam kabin
pesawat. Makanan bayi mendapat
perkecualian dalam hal ini.
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INDONESIANA
setelah itu Sritex berhasil menembus
pasar seragam militer di 30 negara,
seperti Amerika Serikat, Rusia,
Jerman, Inggris, Australia, Swedia,
Belanda, Norwegia, Kuwait, Saudi
Arabia, Austria, Kroasia, Uni Emirat
Arab, Malaysia, Somalia, Hongkong,
dan lainnya. Khusus negara-negara
Eropa, biasanya mereka memiliki
kebutuhan seragam militer khusus
dan dianggap menjadi negaranegara dengan kebutuhan seragam
militer paling sulit di dunia. Selain itu,
sejak 1994 Sritex juga memproduksi
pakaian antipeluru untuk North
Atlantic Treaty Organization (NATO) .

Seragam Militer NATO

GNFI

made in Sukoharjo

S

iapa sangka, ternyata orang
Indonesia sanggup membuat
pakaian militer kualitas dunia?
Bahkan banyak negara yang
mempercayakan kualitas seragam
militer mereka pada hasil karya anak
bangsa ini.

Kini, Sritex menjelma menjadi
perusahaan besar yang memiliki area
150 hektar dan karyawan mencapai
18.000 orang. Perusahaan tekstil
raksasa ini mengekspor 70 persen
hasil produksinya, sisanya untuk

memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Untuk seragam militer, TNI dan Polri
merupakan pelanggan pertama
Sritex. Promosi dari mulut ke mulut
pun jadi marketing luar biasa, karena

Sebuah perusahaan tekstil di daerah
Sukoharjo, Jawa Tengah merupakan
produsen seragam militer berkualitas
dunia ini. PT Sri Rejeki Isman
atau lebih dikenal dengan Sritex
merupakan produsen utama dalam
pembuatan seragam militer tersebut.
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Sritex menjadi pilihan utama negaranegara di dunia dalam hal seragam
militer mereka karena perusahaan
ini selalu mengedepankan kualitas,
ketepatan waktu pengiriman, dan

harga yang bersaing. Beragam
jenis kain Sritex siap memenuhi
kebutuhan konsumen, bahkan yang
membutuhkan spesifikasi khusus
sekalipun.
Beberapa contoh kain yang memiliki
spesifikasi khusus misalnya adalah
kain yang anti peluru, anti air, anti
serangga,
tahan api,
anti noda,
bobot
ringan, anti
infra merah,
hingga
pakaian
berporipori, anti
radiasi, dan
sebagainya.
Bahkan saat
ini Sritex
sedang
mengembangkan seragam militer kamuflase
yang konon bisa berubah warna
sesuai lingkungan alam.
Selain memproduksi seragam
khusus militer, Sritex ini juga masih

memproduksi jenis pakaian lain
untuk kebutuhan tekstil dalam dan
luar negeri. Beberapa merek ternama
yang menggunakan produk dari
Sritex ini diantaranya adalah Uniqlo,
Zara, JCPenney, dan Timberland. Porsi
dari masing-masing produk yang
dibuat oleh perusahaan ini adalah 50
persen untuk kebutuhan militer dan
50 persen sisanya untuk kebutuhan
fashion lainnya.
Untuk seragam militer, kompetitor
Sritex paling kuat berada di Eropa.
Sritex tetap menjadi pilihan berbagai
negara karena kualitasnya yang
terjamin dan masuk standar NATO.
Salah satu produk yang kualitasnya
sudah terpercaya adalah rompi anti
peluru. Spesifikasi militer sampai
level empat, yaitu laras panjang dan
serangan jarak dekat. Itu juga yang
dipakai TNI. Selain itu, Sritex juga
mengembangkan ransel serbu yang
bisa digunakan untuk pelampung.
Jadi jika tas tersebut berada di sungai
atau laut, pemakainya masih bisa
mengambang. Ke depan, Sritex juga
akan membuat parasut, sehingga
tidak lagi impor dari negara lain. [][]

Rubrik ini hasil kerjasama dengan:
GNFI

Perusahaan yang didirikan oleh
Haji Mohammad Lukminto di
tahun 1966. Dia memulai usaha ini
dengan berjualan pakaian kecilkecilan di Pasar Klewer, Solo. Usaha
Lukminto ini semakin berkembang
hingga akhirnya mendirikan pabrik
di Sukoharjo dan diresmikan oleh
Presiden Soeharto tahun 1992.

GNFI

GNFI

Selain ekspor pakaian militer, Sritex
juga mengekspor kain ke lebih dari
100 negara. Perusahaan ini memiliki
desain kain lebih dari 300 ribu desain
yang semuanya telah memiliki hak
paten khusus dari Dirjen HAKI. Enam
diantaranya merupakan desain
pakaian militer, yang satu diantaranya
adalah desain seragam tersebut
adalah desain resmi pakaian seragam
militer Indonesia.
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INTERMEZO
QUIZ
PEMENANG EDISI JANUARI-FEBRUARI 2015
1.
2.
3.
4.
5.

Anom Kafi Hambodo | Bag. Security APS, Basement Gedung DAPENRA,
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12 Kav. No 8 Jakarta Pusat 10610
M. Ilham Sanjaya | Putat Gede Barat 4A/7, Surabaya, Jawa Timur
Nova Rida Gultom | Airport Operation Officer, Bandara El Tari Kupang
Ahmad Humaedi | Jl. Sunter Muara RT18/RW. 05 Jakarta Utara
Karina | Jl. Haji Sukur No.3 Dusun Gabung RT.20/RW.9 Desa Sedati Gede
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

*) Hadiah akan dikirimkan ke alamat masing-masing pemenang.

QUOTES
“Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan
saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang.
Karena manusia juga bisa membikin kenyataan-kenyataan baru.
Kalau tak ada orang mau membikin kenyataan-kenyataan baru,
maka ‘kemajuan’ sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan
dari kamus umat manusia.” (Pramoedya Ananta Toer dalam “Rumah Kaca”)

SATU

Unggul

DO
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Ahli dan mampu dalam menyelesaikan tugas serta
memberikan solusi yang berkualitas melebihi harapan
pelanggan (baik pelanggan internal maupun eksternal)

DON’T

ANGKASA
PURA
I (PERSERO)
sebagai
salah
satupengelola
BUMN pengelola
tanah
PTPT
ANGKASA
PURA
I (PERSERO)
sebagai
salah satu
BUMN
bandara dibandara
tanah airdibertekad
air bertekad
semakin layanannya
meningkatkan
layanannya
kepada
jasa. melalui
Salah
untuk
semakin untuk
meningkatkan
kepada
pengguna
jasa. pengguna
Salah satunya
satunya melalui
pengembangan
dan pembangunan
bandara-bandara
pengembangan
dan pembangunan
bandara-bandara
di bawah pengelolaan
perseroan.di bawah
pengelolaan perseroan.

Dalam momentum 51 tahun PT ANGKASA PURA I (PERSERO), dengan bangga kami menghadirkan
Dalam momentum
tahun
ANGKASA PURA
dengan
bangga
kami
bandara-bandara
baru 51
hasil
karyaPTputera-puteri
terbaikI (PERSERO),
Indonesia, sebagai
wujud
komitmen
menghadirkan bandara-bandara baru hasil karya putera-puteri terbaik Indonesia,
untuk memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berstandar internasional bagi para
sebagai wujud komitmen untuk memberikan keamanan, keselamatan, dan
pengguna jasa bandara.
AREA KOMERSIAL TERMINAL INTERNASIONAL BANDARA I GUSTI NGURAH RAI BALI

TERMINAL BARU
TERMINAL BARU
BANDARA I GUSTI NGURAH RAI BALI
BANDARA I GUSTI NGURAH RAI BALI

TERMINAL 2 (T2)
TERMINAL 2 (T2)
BANDARA JUANDA SURABAYA
BANDARA JUANDA SURABAYA

kenyamanan berstandar internasional bagi para pengguna jasa bandara.

TERMINAL BARU
TERMINAL BARU
BANDARA SEPINGGAN BALIKPAPAN
BANDARA SEPINGGAN BALIKPAPAN
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SUBSIDIARIES
SUBSIDIARIES
SUBSIDIARIES

RENCANA PENGEMBANGAN
RENCANA PENGEMBANGAN
BANDARA AHMAD YANI SEMARANG
BANDARA AHMAD YANI SEMARANG

RENCANA PENGEMBANGAN
RENCANA PENGEMBANGAN
BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN

