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Proyek pengembangan Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin akhir-
nya dimulai. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meresmikan dimulainya pembangunan 
atau groundbreaking proyek pengembangan bandara senilai Rp2,3 triliun 
kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan ini, Senin, 18 Mei 2015. Wapres pun 
mengapresiasi langkah Angkasa Pura Airports yang membangun dan membiayai 
proyek pengembangan bandara berjuluk “The Jewel of Borneo” ini.
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Salut buat Bandara Sultan Hasanuddin!
Hari Minggu, 10 Mei 2015, saya melakukan perjalanan 
pulang dari Makasar ke Jakarta. Karena banyaknya 
bawaan saya ketinggalan kamera SLR merk Canon 
D650. Mungkin pada saat melewati mesin x-ray. Senin 
paginya saya langsung menelpon pihak Bandara 
Sultan Hasanuddin. Saya juga meminta teman saya 
di Makassar menuju bandara untuk menanyakan 
keberadaan kamera tersebut.

Alhamdulillah, ternyata kamera saya telah ditemukan dan disimpan dengan baik 
oleh pihak Bandara Sultan Hasanuddin. Luar biasa! Terima kasih banyak dan salut 
buat Bandara Hasanudin Makassar. Ternyata, budaya seperti ini tidak hanya ada di 
Jepang, di Indonesia pun kita bisa menemukannya.
 
Salam,
Solihin 
Roll Out ISAT SDH, Broadcast and Others
Project Implementation PT NEC Indonesia
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Pembaca yang terhormat,
Kembali kami hadir di hadapan Anda, pembaca setia Angkasa Pura Magazine. Di edisi Mei-Juni 2015 ini kami 
menyajikan groundbreaking Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai “Fokus Utama” kami. 
Sebagaimana diketahui, di tahun 2015 ini masih ada beberapa pengembangan bandara yang akan dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan lack of capacity sekaligus untuk meningkatkan level of service di bandara-bandara kelolaan 
Angkasa Pura Airports. Salah satunya adalah bandara kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan yang berjuluk 
“The Jewel of Boneo”. Mengapa disebut “The Jewel of Borneo”? Karena nantinya bandara ini didesain menyerupai 
intan permata pada seluruh unsur bangunan, yang memberikan imaji kemewahan dan kekayaan bumi Kalimantan 
Selatan.

Tentu saja, sajian di rubrik-rubrik lain juga patut Anda simak. Misalnya saja wawancara khusus dengan Tommy 
Soetomo, yang sejak 22 Juni 2015 menyerahkan tongkat estafet sebagai President Director Angkasa Pura Airports 
kepada Sulistyo Wimbo Hardjito. 

Sebagai informasi, edisi kali ini juga merupakan edisi “debut” bagi Pemimpin Redaksi Angkasa Pura Magazine 
sekaligus Corporate Communication Department Head Angkasa Pura Airports Ida Bagus Ketut Juliadnyana. Kami 
senantiasa berharap, Angkasa Pura Magazine dapat terus terbit dan bermanfaat bagi Anda. Selamat membaca! 

Arif Haryanto
Redaktur Pelaksana
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MEDIA SOSIAL

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

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

dapat terjalin di sini.

SELAMAT DATANG DI 
ANGKASA PURA AIRPORTS
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JAKARTA - Kementerian BUMN menggelar Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) Angkasa Pura Airports 
pertanggungjawaban tahun buku 2014 di Kantor Kementerian 
BUMN, Jakarta, Selasa pagi (12/05). Rapat yang dipimpin 
oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan 
Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham ini dihadiri 
seluruh jajaran Direksi dan Komisaris Angkasa Pura Airports.

Bagi Angkasa Pura Airports,  selain sebagai pertanggungjawaban 
tahun buku 2014, RUPS kali ini juga menjelaskan pencapaian 
kinerja sebagai pertanggungjawaban selama periode 
jabatan direksi di bawah kepemimpinan President Director 
Tommy Soetomo. “Oleh karena itu, RUPS kali ini juga sebagai 
pertanggungjawaban tentang pelaksanaan program 
transformasi perusahaan sebagaimana kontrak manajemen 
yang kami tanda tangani pada 23 Juli 2010 silam,” jelas Tommy.

Menurut Tommy, 2014 menjadi tahun pemenuhan janji 
manajemen kepada pemegang saham, dimana realisasi dari 
hasil transformasi mulai terwujud. Tiga bandara utama, yaitu 
Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Aji Muhammad 
Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dan Bandara I Gusti Ngurah 
Rai Bali telah selesai dikembangkan. “Pembenahan ketiga 
alat produksi tersebut telah memberikan hasil nyata, dengan 
peningkatan pendapatan yang signifikan khususnya sektor 
non-aeronautika sebesar 337% selama kurun waktu 2010 
hingga 2014, atau tumbuh rata-rata 84% per tahun,” tambah 
Tommy.

Sejak tahun 2010, manajemen 
bertekad untuk memperbaiki 
pendapatan yang tidak hanya bersifat 
kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. 
“Hal ini tampak dari perbaikan struktur 
bisnis perusahaan dengan menjadikan 
pendapatan non-aeronautika sebagai  
kontributor penting. Secara bertahap, 
kami tidak terlalu bergantung pada 
pendapatan sektor aeronautika yang 
bertumpu pada tarif, seperti airport 
charges,” ungkap Tommy. Di tahun 
2014, pendapatan non-aeronautika 
tercatat Rp 1,9 triliun, naik 79% dari 
Rp 1,1 triliun di tahun 2013. Hal ini 
mendorong peningkatan laba operasi 
sebesar 70%, dari Rp 693 miliar di tahun 
2013 menjadi Rp 1,1 triliun di tahun 
2014.

Penguatan bisnis non-aeronautika juga dilakukan dengan 
pembentukan lima anak perusahaan, dimana hingga akhir 
2014 pendapatan operasional anak-anak perusahaan telah 
mencapai Rp 641 miliar. “Proporsi pendapatan non-aeronautika 
Angkasa Pura Airports saat ini telah mencapai 43% dari total 
pendapatan. Dengan demikian, Angkasa Pura Airports telah 
memposisikan bandaranya setara dengan best practices 
bandara terbaik dunia yang pada prakteknya memiliki proporsi 
pendapatan non-aeronautika sedikitnya 40%,” jelas Tommy.

Dalam hal Customer Satisfaction Index (CSI), sejak kuartal 
2/2012 tiga bandara yaitu Bandara Juanda, Bandara Sultan 
Hasanuddin, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai diikutkan dalam 
pengukuran Airport Service Quality (ASQ) - Airport Council 
International (ACI). Ini dilakukan untuk melengkapi survei 
yang selama ini dilakukan oleh Indonesia National Air Carrier 
Association (INACA). Bandara Sepinggan Balikpapan kemudian 
menyusul didaftarkan pada kuartal 3/2013. 

Hasilnya, terjadi peningkatan CSI secara signifikan. Bahkan di 
kuartal 4/2014, Bandara I Gusti Ngurah Rai ada di peringkat 7 
dunia dan Bandara Juanda di posisi 10 dunia untuk kategori 
bandara dengan 15-25 juta penumpang. “Dengan pencapaian 
hingga akhir tahun 2014 tersebut, maka visi yang kami 
canangkan pada 2010 untuk menjadi pengelola bandara 
berkelas dunia telah dapat dicapai. Kini, Angkasa Pura Airports 
telah berada di kuadran yang sama dengan bandara-bandara 
terkemuka lainnya di dunia,” tegas Tommy.  [][]   [YA]

KILAS PERISTIWA

RUPS Pertanggungjawaban 
Tahun Buku 2014 Angkasa Pura Airports 
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JAKARTA - Memperingati hari jadinya yang ke-12 tahun, 
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I) 
menggelar acara tasyakuran di Gedung Centre for Excellence, 
Kemayoran, Jakarta, Selasa (05/07). Acara bertema “Transform 
to Accelerate” tersebut turut dihadiri seluruh keluarga besar 
Angkasa Pura Airports termasuk jajaran Direksi dan Komisaris.

Rapat Direksi Angkasa Pura Airports pada tanggal 2 Mei 2003 
yang memutuskan bahwa Tunjangan Hari Tua (THT) Karyawan 
dikelola oleh yayasan bernama Yayasan Kesejahteraan 
Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I) menjadi cikal bakal 
peringatan hari jadi YAKKAP I. YAKKAP I mengemban misi 
menjalankan program pemberian THT, 
bantuan pemeliharaan kesehatan, dan bantuan 
lainnya bagi karyawan dan pensiunan beserta 
keluarganya. 

President Director Angkasa Pura Airports 
Tommy Soetomo yang hadir dalam acara 
tersebut, memahami betul kondisi YAKKAP I 
di awal masa kepemimpinannya. “YAKKAP I 
sempat mengalami tahun terberat pada 2009. 
Pada saat itu, sesuai laporan perhitungan 
aktuaria, peserta THT terakhir yang bisa 
mendapat manfaat program adalah peserta 
yang pensiun tahun 2017,” ungkap Tommy. 

“Jajaran direksi yang baru dilantik pada pada 
2010 memahami posisi YAKKAP I sebagai salah 
satu program pasca kerja pegawai kemudian 

berketetapan hati untuk menaruh 
perhatian besar agar menghidupkan, 
bahkan mengembangkan YAKKAP I,” 
lanjutnya.

Hal senada juga diucapkan Ketua 
YAKKAP I Purwanto. “Sejak Tahun 
2010, YAKKAP I menjadi lebih 
bersinar dan berkembang. Setelah 
mendapatkan suntikan dana empat 
kali cicilan, pada akhir tahun 2014, 
sesuai evaluasi aktuaria, pendiri 
tidak perlu lagi membayar cicilan 
enam kali, tetapi cukup lima kali,” 
jelasnya. 

Pada tahun tersebut, besaran cicilan 
YAKKAP I menurun, tidak lagi Rp34 
miliar, melainkan Rp33 miliar. 
“Posisi RKD akhir tahun 2014 adalah 
70,56%. Seiring dengan kegairahan 

dalam mengelola program THT, YAKKAP I juga ditugasi 
mengelola program kesehatan pensiun mulai 2011, ditandai 
dengan bergabungnya Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) 
ke YAKKAP I,” sambung Purwanto. Pada akhir tahun 2014, RKD 
program kesehatan pensiun melesat menjadi 63,62% dan 
bahkan sudah menjadi kebijakan pendiri.

“Memasuki usianya yang ke-12, dengan prinsip ‘Kemuliaan 
Melayani’, kami berharap YAKKAP I dapat menjelma menjadi 
yayasan yang sehat dan siap berkontribusi untuk semaksimal 
mungkin bermanfaat bagi pegawai dan pensiunan Angkasa 
Pura Airports,” harap Tommy.  [][]     [YA]

YAKKAP I Terus Bersinar di Hari Jadi Ke-12
05 MEI 2015
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JAKARTA - Survei Airport Service Quality (ASQ) yang dilakukan 
oleh Airport Council International (ACI) pada kuartal I/2015 
(Januari-Maret 2015) menempatkan Bandara Internasional I 
Gusti Ngurah Rai Bali sebagai bandara dengan tingkat layanan 
terbaik nomor tiga di dunia untuk kategori bandara dengan 
15 hingga 25 juta penumpang per tahun.

“Pada hasil survei sebelumnya di kuartal IV/2014, Bandara I 
Gusti Ngurah Rai berada di peringkat ke-7 dunia. Peringkat 
Bandara Juanda Surabaya juga membaik, dari yang 
sebelumnya ada di posisi ke-10, kini ada di peringkat ke-7 
dunia menurut penilaian ACI,” kata President Director Angkasa 
Pura Airports Tommy Soetomo.

Di kategori bandara dengan 15 hingga 25 juta penumpang 
per tahun, ACI melakukan penilaian di 30 bandara di dunia. 
Peringkat kedua bandara di bawah pengelolaan Angkasa Pura 
Airports tersebut berada di atas Bandara Kansai di Jepang, 
Bandara Auckland di Selandia Baru, Bandara San Diego di AS, 
Bandara Helsinki-Vantaa di Finlandia, serta Bandara Brisbane di 
Australia. Di atas peringkat Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah 
Bandara Gimpo di Seoul, Korea Selatan, yang berhasil menjadi 
bandara terbaik dalam survei ASQ kali ini, menggeser Bandara 
Wuhan Tianhe, Tiongkok yang harus puas di peringkat kedua.

Sementara itu, di kategori bandara dengan jumlah 
penumpang 5 hinggga 15 juta penumpang per tahun, ada 
tiga bandara di Indonesia yang disurvei. Hasilnya, dari 77 
bandara di dunia, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman 
Sepinggan Balikpapan berada di peringkat ke-24, Bandara 
Sultan Hasanuddin Makassar di posisi ke-36, dan Bandara 
Kualanamu Medan di peringkat ke-72.

Penerbangan langsung Dubai-Denpasar
Maskapai penerba-ngan global Emi-rates 
membuka rute penerbangan lang-sung dari 
Dubai ke Denpasar mulai 3 Juni 2015. “Pada 30 
Mei 2015, pihak Emirates telah melakukan audit 
terkait keamanan di Bandara I Gusti Ngurah 
Rai dalam rangka penerbangan langsung 
Dubai-Denpasar dan sebaliknya. Hasilnya, 
bandara ini dinilai clear. Sehingga, pada 3 Juni 
2015 dilakukan inaugural flight penerbangan 
langsung Emirates rute Dubai-Denpasar,” ujar 
General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai 
Bali Trikora Harjo.

Penerbangan perdana Emirates rute Dubai-
Denpasar dengan nomor penerbangan 
EK398 ini tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai 

Ngurah Rai pukul 21.25 WITA, membawa 423 penumpang. 
Selanjutnya, pesawat ini berangkat menuju Dubai pukul 23.40 
WITA di hari yang sama dengan nomor penerbangan EK399 
dan mengangkut 315 orang penumpang.

Layanan Emirates Dubai-Denpasar ini memiliki jadwal satu kali 
penerbangan setiap hari, beroperasi menggunakan armada 
Boeing 777-300ER berkapasitas 426 kursi yang terbagi dalam 
kelas penerbangan ekonomi dan bisnis.

“Dibukanya rute langsung Dubai-Denpasar ini tentu akan 
berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi dan pariwisata 
di Bali. Hal ini juga bisa menjadi upaya untuk membuka arus 
wisatawan non-konvensional yang berasal dari Timur Tengah, 
selain wisatawan dari Eropa dan Asia yang selama ini memang 
paling banyak berkunjung ke Bali,” imbuh Trikora.  [][]    [AH]  

KILAS PERISTIWA

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Kini 
Terbaik Ke-3 di Dunia 

05 JUNI 2015

JAKARTA - Kementerian BUMN selaku pemegang saham 
Angkasa Pura Airports melakukan pergantian posisi President 
Director BUMN pengelola bandara ini di Kantor Kementerian 
BUMN, Jakarta, Senin (22/06).

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-98/
MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015, President Director 
Angkasa Pura Airports Tommy Soetomo digantikan oleh 
Sulistyo Wimbo Hardjito, yang sebelumnya menjabat sebagai 
Direktur Utama PT Pelni (Persero). Selain itu, Saptandri 
Widiyanto juga masuk ke dalam jajaran Board of Directors 
Angkasa Pura Airports menggantikan posisi Daan Achmad 
yang sejak 15 Januari 2015 lalu telah dilantik sebagai direksi 
di PT Angkasa Pura II (Persero).

“Dengan demikian, maka susunan direksi baru 
Angkasa Pura Airports saat ini adalah Sulistyo Wimbo 
Hardjito sebagai president director, didampingi lima 
orang direktur, yaitu Robert Daniel Waloni, Gunawan 
Agus Subrata, Yushan Sayuti, Polana B Pramesti, 
dan Saptandri Widiyanto,” ujar Corporate Secretary 
Angkasa Pura Airports Farid Indra Nugraha.

Sejak menjabat sebagai President Director Angkasa 
Pura Airports pada 23 Juli 2010, Tommy Soetomo 
berhasil membawa Angkasa Pura Airports menjadi 
salah satu BUMN yang diperhitungkan. Jika di 
tahun 2010 Angkasa Pura Airports mencatatkan 
total pendapatan bersih sebesar Rp 377,9 miliar, di 

akhir 2014 keuntungan perusahaan 
ini mencapai Rp 928,6 miliar, atau 
meningkat 172 persen. Padahal, 
dari sisi pertumbuhan penumpang 
yang dilayani 13 bandara di bawah 
perseroan, tahun 2010 Angkasa 
Pura Airports melayani 49,1 juta 
penumpang, sedangkan 2014 
sebanyak 73,2 juta penumpang, 
atau tumbuh 49 persen. Sementara 
aset Angkasa Pura Airports saat 
ini tercatat 15,8 triliun, meningkat 
73,6% jika dibandingkan aset tahun 
2010 yang besarnya Rp 9,1 triliun.

Di bawah nakhoda CEO Terbaik 
BUMN Pilihan TEMPO 2012 ini, 
Angkasa Pura Airports berhasil 
mengakselerasi pengembangan 

dan pembangunan bandara di bawah pengelolaannya. 
Sepanjang 2010-2014, telah dioperasikan beberapa terminal 
baru, seperti terminal baru Bandara Internasional Lombok 
di Praya, Lombok Tengah pada 20 Oktober 2011, terminal 
internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (19 September 
2013), terminal 2 (T2) Bandara Juanda Surabaya (14 Februari 
2014), terminal baru Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman 
Sepinggan Balikpapan (22 Maret 2014), dan terminal 
domestik baru Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (17 September 
2014). Telah dilakukan pula groundbreaking Bandara Ahmad 
Yani Semarang pada 17 Juni 2014 dan groundbreaking 
pembangunan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (18 Mei 
2015). [][]     [AH]

22 JUNI 2015

Kementerian BUMN Lakukan Pergantian 
President Director Angkasa Pura Airports 

KILAS PERISTIWA
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PROYEK PENGEMBANGAN BANDARA INTERNASIONAL SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN AKHIR-
NYA DIMULAI. WAKIL PRESIDEN RI JUSUF KALLA MERESMIKAN DIMULAINYA PEMBANGUNAN ATAU 
GROUNDBREAKING PROYEK PENGEMBANGAN BANDARA SENILAI RP2,3 TRILIUN KEBANGGAAN 
MASYARAKAT KALIMANTAN SELATAN INI, SENIN, 18 MEI 2015. WAPRES PUN MENGAPRESIASI 
LANGKAH ANGKASA PURA AIRPORTS YANG MEMBANGUN DAN MEMBIAYAI PROYEK PENGEM-
BANGAN BANDARA BERJULUK “THE JEWEL OF BORNEO” INI.

Setelah penyampaian laporan 
Gubernur Kalimantan Selatan 
Rudy Ariffin, dilaksanakan 
penandatanganan perjanjian 
pengakhiran sewa lahan dan jual-
beli yang dilakukan oleh Gubernur 
Kalimantan Selatan dengan 
President Director Angkasa Pura 
Airports. 

Selanjutnya, Wakil Presiden Jusuf 
Kalla di depan para tamu undangan 
menyampaikan apresiasinya 

terhadap langkah Angkasa Pura 
Airports dalam membangun dan 
membiayai proyek perluasan 
terminal penumpang dengan 
ukuran hingga 20 kali dari ukuran 
terminal sekarang.

“Ukuran terminal saat ini hanya 
6.641 m2 sedangkan saat beroperasi 
luas terminal akan mencapai 
125.000 m2,” ujar Wapres.  Menurut 
Jusuf Kalla, dalam pengembangan 
sebuah bandara yang terpenting 

adalah fungsi, karena pertumbuhan 
penumpang dan pesawat terus 
meningkat sering pertumbuhan 
ekonomi sehingga membutuhkan 
ruangan luas. “Saya sepakat bila 
terminal keberangkatan dibuat 
sangat nyaman karena penumpang 
akan menunggu dalam waktu lama 
sebelum terbang,” imbuhnya.

Selanjutnya kata Wapres, bandara 
memiliki dua fungsi, yakni sebagai 
pintu masuk ke suatu daerah, 

Senin pagi (18/05), panitia telah 
bersiap untuk menyambut Wakil 
Presiden RI Muhammad Jusuf 

Kalla, yang dijadwalkan akan melakukan 
groundbreaking pembangunan terminal 
baru Bandara Syamsudin Noor. Namun, 
acara yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 
WITA harus diundur hinggal pukul 13.30 
WITA, karena Wapres harus menghadiri 
pembukaan “The 41st World Congress of 
The Military Medicine” di Nusa Dua, Bali. 

Pukul 13.20 WITA pesawat yang 
ditumpangi Wakil Presiden RI dan 
rombongannya mendarat di Bandara 
Syamsudin Noor. Wapres  didampingi 
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. 
Rombongan diboyong ke ruang VVIP 
dan beristirahat sejenak. Setelah itu acara 
groundbreaking pengembangan Bandara 
Syamsudin Noor Banjarmasin  dimulai, 
diawali kumandang lagu kebangsaan 
Indonesia Raya yang disusul tarian 
persembahan, Tari Baksa Kembang. 

GROUNDBREAKING
“THE JEWEL OF BORNEO”

Berdasarkan pengalaman, 
kapasitas bandara cepat 
penuh atau over capacity 
padahal baru dikembang-
kan. (Pengelola) bandara 
harus menghitung kapa-
sitas untuk 20 tahun ke 
depan, karena manusia 
cepat gerak, ekonomi 
gerak.

“

“

FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA
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dimana penumpang 
yang baru tiba ingin 
cepat keluar dari 
bandara sehingga 
bandara harus 
didesain dengan 
baik. Fungsi lainnya 
adalah menjadi 
tempat menunggu 
bagi yang akan 
bepergian, sehingga 
diperlukan banyak 
tempat makan dan 
minum, serta tempat 
belanja. “Tidak 
menyenangkan cuma 
duduk termenung. 
Saat ini hampir 
semua bandara 
sudah seperti mal 
untuk mengurangi 
kebosanan 
penumpang 
menunggu keberangkatan, 
sehingga menjadi lahan bisnis. Di 
(Bandara) Banjarmasin ini dapat 
menjual batu akik, intan, permata, 
dan lainnya,” imbuh Wapres. 

Wapres juga mengharapkan 
pengembangan Bandara Syamsudin 
Noor ini dapat dilaksanakan kurang 
lebih dua tahun. “Harus dibangun 
dengan baik, simpel, dan modern,” 
ucap Wapres. Menurut RI-2, Bandara 
Sultan Hasanuddin Makassar adalah 

contoh 
bandara 
yang 
dibangun 
dengan 
gaya 
modern, 
karena 90 
persen yang 
melalui 
bandara 
ini adalah 
orang lokal, 
sehingga 
tidak perlu 
dibangun 
seperti 
rumah adat. 
Jika mereka 
ingin 
melihat 
rumah adat, 
mereka 
dapat ke 

pedalaman. “Ini lebih efisien dan 
gampang dipelihara,” kata putra asli 
Bone, Sulawesi Selatan ini.

Wapres menggarisbawahi tentang 
hal penting yang harus dicermati 
setiap membangun bandara karena 
memiliki dampak ekonomi, bisnis 
lokal, dan pintu gerbang daerah. 
Tentu, kata Wapres, kita menyambut 
gembira pembangunan bandara ini 
karena memberikan dampak baik 
bagi bangsa, dan pembangunan 
transportasi mempunyai dampak 
multiplier. “Begitu (bandara) 
dibangun  tentu membutuhkan 
sarana dan prasarana lain, sehingga 
ada perputaran. Kita tak boleh kalah 
dari Singapura dan Malaysia,” ucap 
Wapres.

Apalagi bandara di Kalimantan 
Selatan ini memiliki posisi ideal 
di Pulau Kalimantan. “Kalimantan 
Selatan itu paling dekat Jawa, 
Sulawesi, dan paling tengah secara 
geografis dibanding provinsi 
di Kalimantan lainnya. Adanya 
bandara di Banjarmasin akan 
menjadi tumpuan kota-kota kecil 
lainnya, sehingga memungkinkan 

pergerakan yang efisien dan lebih 
baik. Saat ini, pergerakan sudah 
mendekati 100-200 orang per hari 
dan diharapkan bisa meningkat 
dan kegiatan operasionalnya 
berlangsung selama 24 jam. Kita 
harapkan kerjasama semua pihak, 
instansi yang ada seperti TNI AU, 
juga masyarakat sekitar. Nanti yang 
ambil manfaat itu masyarakat. Kalau 
sudah diperluas, usaha bisnis akan 
berkembang dengan baik,” pesan 
Wapres.

Selain itu, Wapres juga meminta 
kepada para pengelola bandara agar 
membangun atau mengembangkan 
bandara dengan memproyeksikan 
15-20 tahun ke depan. “Berdasarkan 
pengalaman, kapasitas bandara 
cepat penuh atau over capacity 
padahal baru dikembangkan. 
(Pengelola) bandara harus 
menghitung kapasitas untuk 20 
tahun ke depan, karena manusia 
cepat gerak, ekonomi gerak,” 
ujarnya.

Setelah 
memberikan 
sambutan, 
sekitar pukul 
14.25 WITA 
Wapres 
menekan 
tombol sirine 
dan dimulainya 
aktivitas oleh 
dua unit 
alat berat 
sebagai tanda 
dimulainya 
groundbreaking 
Bandara 
Syamsudin 
Noor. Acara 
kemudian 
dilanjutkan 
dengan 
peninjauan 
mini expo yang 

terletak di sekeliling panggung.

Gubernur Kalimantan Selatan 
Rudy Ariffin mengungkapkan 
bahwa proyek ini sudah sangat 
dinanti-nanti warganya. “Bandara 
Syamsudin Noor saat ini sudah tidak 
layak, sebab kapasitasnya sudah 
tidak mampu menampung jumlah 
penumpang. Kita lihat pagi-pagi 
sangat crowded.  Terminal sudah 
tidak representatif. Ruangan sempit 
sehingga mudah menciptakan 
konflik,” kata Rudy. 

Menurut Rudy, pengembangan 
bandara yang desainnya 
mengadopsi bentuk berlian atau 
diamond tersebut sempat molor. 
Alasannya proses pembangunan 
terganjal proses pembebasan 
lahan. “Mungkin molornya bisa lima 
tahun karena pembebasan lahan. 

RENCANA PENGEMBANGAN BANDARA SYAMSUDIN NOOR

Terminal m2 6.641 125.000

Kapasitas pax 1.300.000 10.000.000

Masjid m2 200 1.155

Aviobridge unit - 5

Check in Counter unit 20 40

Baggage Conveyor unit 2 4

Area Parkir m2 4.579 36.450

Kapasitas Parkir unit 155 1.164

SISI DARAT Satuan Sebelum Sesudah

Apron m2 51.072 106.972

Kapasitas unit 8 Boeing 737 16 Boeing 737

SISI UDARA

FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA

22.346

30.635

2010 2011 2012 2013 2014

PERGERAKAN
PESAWAT

(p.a)

8,7%

2.619.867

3.736.638

PERGERAKAN
PENUMPANG

(pax)

9,7%

17.050

19.970

KARGO
(ton)

9,6%

DATA TRAFIK BANDARA SYAMSUDIN NOOR
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Kita seharusnya lebih dahulu dari 
Bandara Sepinggan Balikpapan. 
Problemnya (ada pada masalah) 
pembebasan lahan. Sekarang 
sisanya tinggal 3 persen yang masih 
belum bebas tapi masih konsinyasi 
(titip uang) di pengadilan dan sudah 
bebas sampai 97 persen,” ujarnya.

Selain pengembangan terminal 
penumpang, Rudy berpesan 
kepada manajemen Angkasa Pura 
Airports sebagai pengelola Bandara 
Syamsudin Noor untuk membangun 
fasilitas terminal kargo. Alasannya, 
Kalimantan Selatan memiliki potensi 
sumber daya bernilai yang wajib 
diangkut memakai transportasi 
udara namun selama ini terganjal 
fasilitas kargo udara. “Kita pernah 

Commercial Area

Baggage Claim

Check-in AreaPrayer Room

berdiskusi dengan airlines 
internasional. Sasaran mereka 
bukan hanya penumpang tapi juga 
kargo, terutama hasil pertanian dan 
perikanan,” kata Rudi.

“Bandara Syamsudin Noor telah 
melayani 3,7 juta penumpang, 
padahal kapasitas saat ini hanya 
1,3 juta penumpang per tahun. 
Melalui proyek pengembangan 
senilai Rp2,3 triliun ini, kapasitas 
terminal akan meningkat menjadi 
10 juta penumpang per tahun. 
Permasalahan lack of capacity 
di bandara pun ini akan teratasi. 
Selain itu, peningkatan kapasitas 
dan kualitas pelayanan di 
bandara ini tentu akan memacu 
perkembangan perekonomian, 
aktivitas bisnis, dan pariwisata di 
Provinsi Kalimantan Selatan dan 
sekitarnya,” ujar President Director 
Angkasa Pura Airports Tommy 
Soetomo.

Terminal baru Bandara Syamsudin 
Noor ini akan dibangun dengan 
memadukan kearifan lokal dan 
unsur 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 
yang diterapkan di bandara ini. 
Fasilitas seperti lima aviobridge 
yang dapat dikembangkan hingga 
11 unit di fase ultimate, 40 konter 
check-in, empat baggage conveyor, 
serta area parkir seluas 36.450 
m2  yang mampu menampung 
1.164 unit kendaraan akan 
semakin melengkapi komitmen 
Angkasa Pura 
Airports dalam 
memberikan 
pelayanan 
terbaik kepada 
para pengguna 
jasa di bandara 
ini.

Selama musim 
haji, Bandara 
Syamsudin 
Noor telah 
melayani calon 
jemaah haji 
dari Kalimantan 
Selatan dan 
sekitarnya 
dengan 
penerbangan 
langsung 
ke Jeddah, 
Arab Saudi. 
Kehadiran 
terminal 
baru Bandara 
Syamsudin 

Noor ini juga sekaligus untuk 
mengakomodasi peningkatan 
jemaah yang hendak ke tanah 
suci dari embarkasi haji tersibuk di 
Indonesia tahun 2010 ini. [][]  

pardika.setapan@angkasapura1.co.id
arif.haryanto@angkasapura1.co.id

Melalui proyek pengem-
bangan senilai Rp2,3 trili-
un ini, kapasitas terminal 
akan meningkat menjadi 
10 juta penumpang per 
tahun. Permasalahan lack 
of capacity di bandara pun 
ini akan teratasi.

“

“

FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA
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Sejak 23 Juli 2010 Bapak diberikan 
amanat sebagai Direktur Utama 
Angkasa Pura Airports. Apa visi 
yang ingin Bapak wujudkan saat 
itu? 
Saya bersyukur sekali pada saat 
itu.  Saya tak menduga sebelumnya 
bahwa ternyata yang terpilih menjadi 
direksi untuk menemani saya adalah 
senior-senior saya, Pak Robert, Pak 
Yushan, Pak Harjoso, Pak Gunawan. 
Kita tahu bahwa pada waktu itu 
hubungan industrial di Angkasa Pura 
Airports sedang dalam kondisi yang 
tidak sehat, permasalahannya luar 
biasa berat. Namun  alhamdulillah 
kita bisa selesaikan itu. 

Lalu, kami (para direksi) 
berdiskusi panjang, brainstorming 
berkali-kali. Tak bisa tidak, kita 
harus merumuskan visi dan misi, 
where are you going to, kemana 
perusahaan ini mau dibawa. Ketika 
itu kami simpulkan bahwa kita tak 
bisa hidup di dalam tempurung, 
kita harus  terbuka. Bagaimana 
caranya?  Sederhanannya ya dengan 
melakukan benchmarking dengan 
praktek manajemen best airport di 
dunia. Jadi, visi kami pada waktu 
itu bahwa kita harus segera meng-
upgrade level kita. Level 
kita harus berada pada 
standar pengelolaan 
bandara-bandara 
internasional. 

Benchmarking dilaku-
kan kemana saat itu? 
Oh banyak. Ke banyak 
bandara internasional, 
kemudian kita ambil 
sari patinya. Apa itu? 
Misalnya, bahwa kita 
bukan just infrastructure 
provider, kita adalah 
service company. 
Kelihatannya simpel, tapi 
turunan dari hal ini luar 
biasa besar dan banyak. 
Contohnya, sikap kita 
harus bersifat sebagai 
service company, yang 

hospitality business. Turunan dari itu 
dirumuskan dalam satu dokumen 
yang disebut dengan restruturisasi 
dan reposisi bisnis perusahaan. Yang 
kedua adalah yang kita rangkum 
dalam customer satisfaction index, 
yang dari waktu ke waktu harus 
meningkat. Kemudian, ternyata kita 
tidak bisa hanya mengandalkan 
pendapatan dari yang “tradisional” 
saja. Kita harus bisa punya sumber 
pendapatan perusahaan dari 
yang non tradisional. Karena itu 
kita tingkatkan pendapatan non-
aeronautika. Jadi non-aero revenue 
kita harus meningkat dari waktu ke 
waktu. Ini juga keliatannya simpel, 
tapi di situ juga ada konsep, ada 
bermacam hal. 

Tadi dikatakan bahwa Bapak 
memimpin para senior ketika 
memimpin Angkasa Pura Airports. 
Pola kepemimpinan seperti apa 
yang Bapak bangun bersama tim? 
Intinya adalah harus ada respek. 
Harus saling menghormati, baik 
kemampuan maupun plus-minus-
nya. Kedua adalah percaya. Jadi 
ketika Anda menugaskan kepada 
seseorang, harus percaya penuh, 

karena kepercayaan nanti ‘kan 
hubungannya dengan tanggung 
jawab dan seterusnya. Saya pikir 
semua orang punya kecenderungan 
hanif, punya kecenderungan untuk 
bekerja dengan baik. 

Tahun 2012, Bapak terpilih salah 
satu CEO BUMN Terbaik Pilihan 
Tempo. Apa prinsip kepemimpinan 
“versi” seorang Tommy Sotomo? 
Leadership itu ‘kan suka 
diperdebatkan, apakah dia memang 
dari lahir atau memang bisa dilatih. 
Tapi prinsipnya adalah seorang leader 
adalah orang yang mampu untuk 
membangkitkan semangat. Karena 
semangat dan energi ada pada 
setiap orang. Saya percaya itu. Jadi 
setiap orang itu punya modalitas, 
punya equity untuk bisa bekerja 
baik, bekerja jujur, bertanggung 
jawab. Nah, tugas para pemimpin 
adalah membangkitkan energi yang 
ada di dalam. Dan alhamdulillah 
kita saksikan bersama-sama, ketika 
energi itu diagregasi, dikumpulkan, 
maka menjadi seperti suryakanta. 
Suryakanta itu ketika kita fokuskan 
dia bisa membakar. Jadi tugas 
pemimpin adalah memfokuskan si 

WAWANCARA KHUSUS WAWANCARA KHUSUS

Senin, 22 Juni 2015, Kementerian BUMN selaku 
pemegang saham PT Angkasa Pura I (Persero) 
melakukan pergantian posisi President Director 

Angkasa Pura Airports. Berdasarkan Keputusan Menteri 
BUMN No. SK-98/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015, 
President Director Angkasa Pura Airports Tommy 
Soetomo digantikan oleh Sulistyo Wimbo Hardjito, yang 
sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelni 
(Persero). 

“Memang sudah waktunya ada pergantian. ‘Kan 
Angkasa Pura Airports pengembangan ke depan sangat 
diperlukan, jadi kami melihat perlu ada pembaharuan di 
jajaran direksi,” jelas Menteri BUMN Rini Soemarno usai 
mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 
Senin (22/06).

Menurut Menteri BUMN, pergantian ini untuk penyegaran 
secara menyeluruh di BUMN pengelola bandara wilayah 
tengah dan timur Indonesia ini. “Dengan pergantian 
ini, ada pergerakan lebih cepat dalam pengembangan 
bandara. Seperti Bandara Ngurah Rai karena sekarang 
sudah makin penuh, (juga) pembangunan bandara baru 
di Yogya itu harus dipercepat,” jelas Rini.

Bagi Tommy Soetomo, tahun 2015 ini memang tahun 
terakhir masa baktinya di Angkasa Pura Airports sejak 
dilantik oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar, 23 Juli 
2010 silam. Sepanjang lima tahun karirnya di Angkasa 
Pura Airports, tentu banyak cerita dan kesan yang 
dirasakan pria kelahiran Cimahi ini. Untuk menggali kesan 
dan pengalaman itu, cuplikan hasil wawancara khusus 
Angkasa Pura Magazine dengan Tommy Soetomo yang 
dilakukan di kediamannya di Bogor, Jawa Barat.

“BEKERJA ADALAH BAGIAN 
DARI IBADAH KITA”

TOMMY SOETOMO
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LIPUTAN KHUSUS

suryakanta itu tadi, kumpulan dari 
energi-energi setiap orang, setiap 
insan Angkasa Pura Airports. 

Selama lima tahun memimpin, apa 
yang Bapak banggakan dengan 
pencapaian yang telah diraih 
Angkasa Pura Airports?
Mungkin secara tidak kita sadari 
bahwa Angkasa Pura Airports 
kini berada pada suatu level yang 
berbeda. Ini bukan kerjaan saya, tapi 
ini adalah kerjaan kita bersama-sama. 
Kita bisa meng-upgrade, misalnya 
revenue dan lainnya, yang selama ini 
kelihatannya berat dan mustahil tapi 
ternyata kita bisa. Bisa dibayangkan 
bahwa dalam lima tahun ini kita bisa 
membangun banyak hal, di sisi lain 
kita juga bisa meng-upgrade level 
kita. Itu luar biasa menurut saya.

Selama memimpin Angkasa Pura 
Airports, tentu masih ada yang 
belum Bapak wujudkan. Apa saja 
itu?
Banyak. Kalau saya boleh kembali 
ke masa lalu pasti banyak hal yang 
akan kita lakukan. Misalnya, ke 
depan bisnis airport menjadi tidak 
sederhana, karena kompleksitasnya 
juga bertambah, jumlah yang harus 
dilayani juga bertambah.  Anda tahu 
sendiri Garuda Indonesia atau Lion 
Air, customer  kita, memesan begitu 

banyak pesawat dan tidak tahu mau 
ditaruh dimana. Tetapi lebih dari itu, 
kita ini negara kepulauan. Jadi saya 
pikir banyak hal yang bisa dilakukan. 
Dan apa yang belum dilakukan? Ya 
ini menjadi pekerjaan rumah teman-
teman. Kalau menurut saya, kita harus 
tetap mempertahankan sikap, jiwa, 
dan  semangat kita untuk bisa bekerja 
sebaik-baiknya.

Menurut Bapak, apa yang menjadi 
kekuatan dari Angkasa Pura 
Airports? 
Kekuatan kebersamaan, itu tidak ada 
yang bisa mengalahkan. Yang kedua, 
kita punya mimpi-mimpi besar. 
Dan kita tidak boleh takut untuk 
mewujudkan mimpi-mimpi itu. Ini 
kekuatan kita sebetulnya.

Apa yang pesan Bapak bagi seluruh 
insan Angkasa Pura Airports? 
Pertama, kita harus bangga bahwa 
kita bertugas di Angkasa Pura 
Airports. Kedua, rasa syukur tidak 
boleh putus, karena bekerja di 
BUMN yang bernama Angkasa Pura 
Airports ini punya prIvilege yang luar 
biasa.  Di tengah kerepotan ekonomi 
yang seperti saat ini, perusahaan 
ini bisa terus bertumbuh. Time flies, 
waktu cepat sekali berlalu. Jangan 
anggap bahwa apa yang kita lakukan 
atau apa yang tidak kita lakukan 

di Angkasa Pura Airports ini tidak 
berdampak. Dampaknya luar biasa! 

Sebagai contoh, tahun lalu 
saya bertemu Bupati Badung 
ketika kita sudah menyelesaikan 
pengembangan Bandara I Gusti 
Ngurah Rai. Anda tahu berapa pajak 
yang kita bayarkan ke pemda? 
Kurang lebih 100 miliar! Itu ‘kan 
jumlah yang dahsyat, yang tidak 
pernah kita bayangkan sebelumnya. 
Itu kalau kita tidak bekerja 
dengan benar, konsep kita dalam 
membangun I Gusti Ngurah Rai tidak 
mungkin tercapai. 

Jadi, jangan sia-siakan 
momentum yang luar biasa ini. 
Mumpung di Angkasa Pura Airports, 
yuk kita hajar saja kerjaan. Kita nikmat 
saja kerjaan yang susah. Dapat 
kerjaan itu luar biasa nikmatnya. 
Saya dapat laporan, ketika kita 
buka rekrutmen terakhir, ada 32 
ribu aplikan. Yang lolos seleksi 
administrasi sekitar tiga ribuan dan 
yang diterima mungkin ratusan. 
Jadi ini privillege. Siapa saja insan 
Angkasa Pura Airports yang tidak 
bersyukur dengan cara bekerja 
dengan lebih baik, bekerja lebih 
keras, mempunyai kontribusi konkret 
kepada perusahaan, itu keterlaluan. 
Yuk, let’s do it! Karena bekerja adalah 
bagian dari ibadah kita kepada Tuhan 
yang Mahaesa, bukan semata-mata 
bekerja.  [][]    

arif.haryanto@angkasapura1.co.id

Kekuatan kebersamaan, 
itu tidak ada yang bisa 
mengalahkan. Yang ke-
dua, kita punya mimpi-
mimpi besar. Dan kita 
tidak boleh takut untuk 
mewujudkan mimpi-
mimpi itu. Ini kekuatan 
kita sebetulnya.

“

“
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KABAR BANDARA KABAR BANDARA

Jumlah 
penumpang 
pesawat di 
Jawa Tengah 
pada periode 
Maret 2015 
mengalami 
peningkatan 
sebesar 
11,22 
persen jika 

dibandingkan dengan Februari 2015.

“Jika pada Februari jumlah penumpang pesawat secara 
keseluruhan mencapai 167.146 orang maka pada Maret 
mencapai 185.901 orang,” kata Kepala Bidang Statistik 
Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng Jam Jam 
Zamachsyari, kemarin (06/05).

Jika dirinci, jumlah keberangkatan penumpang 
penerbangan domestik pada Maret 2015 sebanyak 

178.112 orang, naik 10,56 persen dibanding Februari 2015 
yang sebanyak 161.094 orang.

Selanjutnya, jumlah penumpang penerbangan 
internasional dari Bandara Adi Soemarmo dan Bandara 
Ahmad Yani sebanyak 7.789 orang, naik 28,70 persen 
dibanding Februari 2015 yang berjumlah 6.052 orang.

Dari sisi jumlah kedatangan (debarkasi), penumpang 
angkutan udara komersial ke Jawa Tengah pada Maret 
2015 secara keseluruhan berjumlah 190.254 orang, 
meningkat dibanding bulan sebelumnya yang sebanyak 
170.304 orang, kenaikannya sebesar 11,71 persen.

Untuk jumlah penumpang penerbangan domestik yang 
datang ke Jawa Tengah pada Maret 2015 sebanyak 
182.364 orang, meningkat 11,13 persen dibandingkan 
Februari 2015 yang sebanyak 164.097 orang, dan jumlah 
penumpang penerbangan internasional melalui Bandara 
Adi Sumarmo dan Bandara Ahmad Yani sebanyak 7.890 
orang, naik 27,11 persen dibandingkan Februari 2015 
yang sebanyak 6.207 orang. [Tribunnews]

Jumlah Penumpang Pesawat di Jateng 
Meningkat 11,22 Persen

Bandara I 
Gusti Ngurah 
Rai Bali 
memiliki 
fasilitas 
dalam 
kesiapan 
penang-
gulangan 
keadaan 
darurat. 

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Trikora 
Harjo mengatakan di Bandara I Gusti Ngurah Rai kini 
sudah terpasang pintu dan tangga darurat di terminal 
internasional dan domestik.

“Emergency exit dan tangga darurat sebanyak 71 dan 26 
buah pada terminal internasional dan terminal domestik,” 
kata Trikora, Kamis (28/05).

Selain dua fasilitas untuk kondisi darurat tersebut, 
Bandara Ngurah Rai juga dilengkapi dengan berbagai 
peralatan pemadam kebakaran.

“Selain itu, terminal bandara juga dilengkapi dengan 
fasilitas sprinkle sebanyak 7.715 buah, smoke/heat detector 
sebanyak 1.799 buah, APAR sebanyak 413 buah dan 
hydrant box sebanyak 166 buah,” terangnya. [Merdeka]

Bandara Ngurah Rai Miliki 71 Pintu Darurat dan 
26 Tangga Darurat
JOGDPS

Bandara 
Frans 
Kaisipeo Biak 
melaksana-
kan kegiatan 
safety assess-
ment,18 
hingga 21 
Mei 2015. 

Kegiatan 
ini dilaksanakan dalam format sosialisasi dan asesmen 
terhadap seluruh aktivitas pengelolaan bandar udara. “Hal 
ini untuk benar-benar secara nyata melihat kondisi riil di 
lapangan bagaimana Bandara Frans Kaisiepo Biak dalam 
mengelola bandaranya. Kegiatan ini ditujukan bukanlah 
untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk mencari 
solusi-solusi terbaik dalam memitigasi risiko-risiko yang 
dapat berdampak pada core business perusahaan dan 

kepada mitra usaha perusahaan,” ujar General Manager 
Bandara Frans Kaisiepo Biak Merpin Butarbutar.

Sosialisasi dilaksanakan Senin, 18 Mei 2015 pukul 10.00 
WIT berlokasi di Ruang Rapat Bandara Frans Kaisiepo 
Biak. Sosialisasi ini  dibuka oleh Merpin Butarbutar selaku 
GM Bandara Frans Kaisiepo dan didampingi oleh Hadi 
Tirta dari Safety Health & Environment Group bersama 
tim safety assessment Kantor Pusat Angkasa Pura Airports 
dan diikuti oleh seluruh karyawan di lingkungan Bandara 
Frans Kaisiepo Biak. 

Pada hari Selasa, 19 Mei 2015, dilanjutkan dengan 
sosialisasi bersama mitra-mitra usaha dan jajaran 
pemerintahan di Biak. Kemudian pada Rabu, 20 Mei 2015, 
kegiatan difokuskan pada kegiatan asesmen di seluruh 
areal Bandara Frans Kaisiepo Biak. Sebagai penutup, 
digelar rapat pleno hasil safety assessment yang telah 
dilaksanakan pada Kamis, 21 Mei 2015. [Humas BIK]

Bandara Frans  Kaisiepo Biak Laksanakan 
Kegiatan Safety Assesment

SRG DPS

Bandara Sam 
Ratulangi 
Manado 
melakukan 
penyerahan 
pinjaman 
kemitraan 
dan 
pemberian 
bantuan bina 
lingkungan 

tahun 2014 dan 2015 di Desa Winetin, Kecamatan 
Talawaan, Manado. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 
Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan 
kepada masyarakat sekitar.

“Semoga saja dengan penyerahaan pinjaman kemitraan 
dan bina lingkungan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” 
ujar Finance & IT Director Angkasa Pura Airports Gunawan 
Agus Subrata, Selasa (26/05).

Program mitra binaan yang dilakukan adalah untuk 
menjembatani masyarakat yang masuk dalam UMKM 
yang sebelumnya tidak bankable menjadi layak untuk 

diberi pinjaman. 

Sedangkan untuk bina lingkungan berupa pengoperasian 
Posyandu Keliling, yang diharapkan dapat dimanfaatkan 
untuk menjaga kesehatan oleh ibu dan anak di desa-desa 
sekitar bandara. 

General Manager Bandara Sam Ratulangi Ahmad Syaugi 
Shahab mengungkapkan pihaknya telah memberikan 
pinjaman kemitraan sebesar Rp1,2 miliar untuk 28 
UMKM. Sedangkan untuk dana lingkungan sebesar Rp1,1 
miliar untuk wilayah di sekitar bandara, di antaranya 
penghijauan, renovasi Poskesdes di Desa Winetin, renovasi 
balai warga, penataan tempat ibadah, velbox, serta bunker.

“Untuk kali ini diserahkan pinjaman kemitraan sebesar 
Rp450 juta untuk 11 UMKM. Sedangkan untuk bina 
lingkungan sebesar Rp480 juta. Kami berharap agar 
pinjaman yang diterima dapat dimanfaat sebaik-baiknya 
untuk meningkatkan kesejahteraan,” tuturnya. [Tribun 
Manado]

Bandara Sam Ratulangi Manado Salurkan 
Bantuan dalam Rangka Program CSR
MDC

BIK
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Acara on air 
talkshow 
“Mas Ganjar 
Menyapa” 
yang disi-
arkan Radio 
Sindo Trijaya 
89,8 FM dan 
Radio RD 
Pandanaran 
91,8 FM Se-

marang tampil berbeda Selasa pagi (09/06).  Acara yang 
biasanya dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Jawa 
Tengah, kali ini digelar di area drop zone keberangkatan 
Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

Mengetangahkan tema “Memacu Perluasan Landasan 
Pacu”, selain menghadirkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo selaku host dan sekaligus narasumber, juga 
dihadiri oleh Project Management Office Group Head 
Angkasa Pura Airports Dwi Tedjowati,  GM Bandara Ahmad 
Yani Semarang Priyo Jatmiko, dan Kepala Dishubkominfo 
Provinsi Jawa Tengah Satriyo Hidayat. 

Talkshow interaktif kali ini juga melibatkan pendengar radio 
dan para pengguna jasa bandara (pengunjung, pengantar, 
penumpang, dan para stakeholder bandara terkait seperti 
perwakilan dari airline Garuda Indonesia dan pengurus 
PHRI Semarang.

Ganjar Pranowo prihatin dengan  kondisi fasilitas di 
Bandara Ahmad Yani, yang banyak dikeluhkan oleh 
masyarakat, utamanya dalam hal kondisi lahan parkir yang 
padat, ruang tunggu keberangkatan yang sempit, terbatas 
tempat duduk, serta terbatasnya ruang kedatangan untuk 
menunggu kendaraan penjemputan. 

“Saya mengajak masyarakat Jawa Tengah pada umumnya 
dan Semarang khususnya untuk bersabar hingga 
pekerjaan pembangunan terminal  baru Bandara Ahmad 
Yani rampung. Diharapkan terminal baru tersebut nantinya 
segala keluhan pengguna jasa Bandara akan segera 
teratasi,” ujar Ganjar.

Ganjar Pranowo juga sangat menghargai totalitas 
manajemen Angkasa Pura Airports dalam hal finansial 

maupun perencanaan teknis rancang bangun 
pembangunan terminal baru Bandara Ahmad Yani. 
“Dengan terwujudnya terminal bandara yang representatif  
tentu akan mendorong perekonomian Jawa Tengah. 
Selain itu bandara yang secara konstruksi rencananya akan 
menjadi ‘floating airport’ pertama di Indonesia ini tentu 
akan menjadi daya tarik wisata di pintu gerbang Jawa 
Tengah.,” kata Ganjar.

Untuk mendukung bandara agar dapat diakses oleh 
bebagai jenis moda angkutan, Ganjar berpesan kepada 
Kepala Dishubkominfo Jawa Tengah agar terminal baru 
nantinya bila dimungkinkan dapat diakses dengan kereta 
bandara. Kadishubkominfo menyambut positif hal tersebut 
dengan mewacanakan moda railbus.

Ganjar juga berpesan kepada GM Bandara Ahmad Yani 
untuk tetap mengoptimalkan pembenahan dan pelayanan 
di terminal yang ada saat ini sebelum dioperasikannya 
terminal baru nantinya. “Gubernur dan Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah siap untuk memberikan dukungan,” imbuh 
Ganjar. 

Pada kesempatan tersebut, Ganjar memberikan 
kesempatan kepada para pengguna bandara yang ikut 
mendengarkan acara tersebut untuk menyampaikan 
keluhan dan saran selama singgah di Bandara Ahmad 
Yani. Acara yang berlangsung dari pukul 07.15 WIB hingga 
pukul 08.30 WIB ini dilanjutkan dengan peninjauan 
fasilitas terminal oleh Gubernur Ganjar Pranowo 
didampingi GM Bandara Ahmad Yani Priyo Jatmiko.[AH/
AF-SG-SRG]

Talkshow Mas Ganjar Menyapa “Memacu 
Peluasan Landasan Pacu” di Bandara Ahmad Yani
MDCSRG Bandara 

Adi Sutjipto 
Yogyakarta 
kembali 
menye-
lenggarakan 
Program 
Pelayanan 
Kesehatan 
Keliling 
(15/05). 

Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan pada 
tahun 2014. Program ini merupakan bentuk kepedulian 
Angkasa Pura Airports, khususnya Bandara Adi Sutjipto 
terhadap masyarakat di sekitar lingkungan bandara.
Dalam kegiatan ini, Bandara Adi Sutjipto bekerja sama 
dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan 
Kulonprogo. Pelaksanaan program Puskesmas Keliling 

dilaksanakan pada bulan Maret - November 2015.

Di tahun ini, Program Layanan Kesehatan Keliling 
dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Desa Tamanmartani, 
Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, serta di di 
Kecamatan Temon (Desa Glagah, Desa Jangkaran, Desa 
Sindutan, dan Desa Palihan), Kabupaten Kulonprogo. 

Di Desa Tamanmartani, kegiatan ini dilakukan di 22 titik di 
22 dusun yang berbeda. Sementara di Kecamatan Temon 
dilaksanakan di 34 titik di 34 dusun yang berbeda.

Sebagai program lanjutan, pada bulan Agustus 2015 
akan dilaksanakan Program Pelatihan Kader Desa dan 
Pemenuhan Fasilitas Posyandu di Kulonprogo. Program 
tersebut ditujukan untuk memantau tumbuh kembang 
balita dan kesehatan ibu hamil di wilayah tersebut dalam 
rangka peningkatan taraf kesehatan masyarakat.
[HUMAS JOG]

Bandara Adi Sutjipto Selenggarakan Program 
Puskesmas Keliling di Sleman dan Kulonprogo
JOG

General 
Manager 
Bandara 
Pattimura 
Ambon 
Halendra 
YW melantik 
empat orang 
pejabat 
baru di 
lingkungan 

Bandara Pattimura bertempat di Ruang Rapat Kantor 
Cabang Bandara Pattimura Ambon, Senin (15/06).

Empat pejabat yang dilantik tersebut adalah Faber 
Butarbutar sebagai Operation Department Head 
menggantikan Lucky F. Pondaag yang dimutasi ke 
Bandara Sam Ratulangi Manado, Irvan Jihad sebagai 
Sales & Shared Services Department Head menggantikan 
Minggus ET Gandeguai yang dimutasi ke Bandara Sam 

Ratulangi Manado, Fadlan Waluyono sebagai Finance 
& IT Section Head menggantikan Mashudi Suleman 
yang mutasi ke Kantor Pusat Jakarta, dan Khoffan Rizki 
Oktarian sebagai Airport Operation & Readiness Section 
Head menggantikan Papilaya Markus yang mengemban 
jabatan baru sebagai Corporate Expert Level IV Bandara 
Pattimura Ambon.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh karyawan-karyawati 
Bandara Pattimura Ambon, District Manager Perum 
LPPNPI, perwakilan dari Angkasa Pura Supports, Angkasa 
Pura Logistic, airlines, serta groundhandling.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya berpesan kepada 
para pejabat yang baru di lantik untuk segera beradaptasi 
dengan lingkungan kerja yang baru serta dapat 
melaksanakan beberapa peraturan sesuai dengan prinsip 
good corporate governance dengan mempertimbangkan 
prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas sehari-
hari,” ujar Halendra. [Humas AMQ]

Pelantikan Empat Pejabat Baru di Bandara 
Pattimura Ambon
MDCAMQ
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General 
Manager 
Bandara El 
Tari Kupang 
IGKG Arnawa 
melakukan 
peluncuran 
Layanan 
Kesehatan 
Keliling dan 
Penyaluran 
Program 
Kemitraan 
dan Bina 
Lingkungan 
Bandara 
El Tari 

Kupang di Lapangan Naimata, Selasa (16/06). “Total dana 
yang disalurkan adalah Rp698 juta, terdiri dari layanan 
kesehatan keliling Rp398 juta, dana program kemitraan 
Rp215 juta, dan program bina lingkungan senilai Rp85 
juta,” jelas Arnawa.

Bandara El Tari Kupang juga membantu dengan 
mengadakan sarana kesehatan berupa Layanan 
Kesehatan Keliling yang akan melayani kesehatan ibu dan 
anak di wilayah Kota Kupang. Menurut Arnawa, Angkasa 
Pura Airports menyadari betapa pentingnya kesehatan 
ibu dan anak sebagai tolok ukur masa depan bangsa. 
“Anak yang sehat akan lahir dari seorang ibu yang sehat. 
Di samping itu, anak dengan kesehatan yang terjaga 
dapat membawa negara menjadi kuat,” tuturnya.

Untuk mitra binaan, Arnawa berpesan agar dana pinjaman 
tersebut agar benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan 
dan pengembangan usaha sesuai proposal pinjaman 
yang disampaikan. “Sebab dana pinjaman kemitraan 
merupakan dana bergulir yang akan disalurkan kembali 
dan dimanfaatkan bagi usaha kecil lain,” imbuhnya. 

Acara peluncuran Layanan Kesehatan Keliling ini 
dilakukan oleh Wakil Walikota Kupang dr. Hermanus 
Man yang ditandai dengan membunyikan sirene mobil 
ambulans. [Humas KOE]

Bandara El Tari Luncurkan Layanan Kesehatan dan 
Salurkan Dana Kemitraan dan Bina Lingkungan 
KOE

Menyambut 
lebaran, 
Bandara 
Adisutjipto 
Yogyakarta 
siap meng-
hadapi 
lonjakan 
penumpang 
dan  me-
mastikan 

kenyamanan penumpang tetap dijaga.

General Affair And Communication Section Head Bandara 
Adisutjipto Yogyakarta Edwin Wibowo mengungkapkan, 
selama arus mudik dan arus balik, slot maksimal 
penerbangan di Bandara Adisutjipto masih memakai 
standar yang ada saat ini. Dia mengungkapkan, slot 
maksimal saat ini 128 (pesawat datang dan pergi) yang 
terdiri dari 64 pesawat mendarat dan 64 pesawat take-off. 
“Saat peak season seperti lebaran kemungkinan akan ada 
lonjakan penumpang,” katanya. 

Lonjakan penumpang tersebut disinyalir akan 
berpengaruh pada penambahan jumlah slot 
penerbangan. Jumlah penerbangan diperkirakan 
mencapai 80 hingga 90 penerbangan. Artinya, jumlah slot 
penerbangan bisa mencapai 160 sampai 180. Padatnya 
slot penerbangan membuat pihak Bandara Adisutjipto 
harus mengatur agar penumpang tetap merasa nyaman.
“Agar nyaman, nantinya waktunya masuk penumpang 
akan menjelang waktu keberangkatan,” imbuh dia.

Jika jumlah slot penerbangan sudah mencapai batas 
maksimal, penerbangan ekstra kemungkinan besar 
tidak akan dialihkan ke Solo. Menurutnya, hal itu akan 
membuat penumpang merasa tidak nyaman lantaran 
harus turun di Solo padahal tujuannya ke Yogyakarta.

Dia menambahkan, pihaknya juga menyiapkan 
berbagai fasilitas sejak H-12 hingga H+9. Misalnya 
saja dengan menyediakan Posko Lebaran, pelayanan 
kesehatan, monitoring data dan pergerakan pesawat dan 
penumpang, serta posko pengamanan. [Okezone]

Jumlah Penumpang Melonjak, Bandara 
Adisutjipto Diupayakan Tetap Nyaman
JOG

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

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan

Bandara I Gusti Ngurah Rai BaliBandara I Gusti Ngurah Rai Bali

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

angkasapuramagazine   EDISI MEI-JUNI 201526



DESTINASI

TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING MERUPAKAN TEMPAT PENANGKARAN YANG DIKHUSUSKAN 
UNTUK MELESTARIKAN SATWA ENDEMIK KALIMANTAN, YAITU ORANGUTAN. TAMAN NASIONAL 
INI TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. TANJUNG PUTING SENDIRI LEBIH TERKENAL DI 
EROPA DIBANDINGKAN DI INDONESIA. YANG MEMBANGGAKAN, TANJUNG PUTING MERUPAKAN 
TEMPAT PENANGKARAN ORANGUTAN TERLUAS DI DUNIA.

menit.

Sesampainya di Kumai, kami 
disambut oleh Mas Anas, guide 
kami, dan belasan kapal ‘klotok’, alat 
transportasi utama yang akan kami 
digunakan untuk menjelajah Taman 
Nasional Tanjung Puting. Dinamakan 
kapal klotok karena kapal ini 
bunyinya “tok tok tok”. Klotok ini akan 
menjadi rumah kami selama tiga 
hari ke depan. Karena jumlah kami 
13 orang, kami menggunakan dua 
buah klotok. Satu klotok difungsikan 
sebagai kapal barang, dan satu lagi 

sebagai transportasi utama.

Varian klotok ini bermacam-macam, 
mulai dari yang mewah (ada AC, 
springbed, TV, sofa, dan lain-lain), 
hingga klotok minimalis seperti yang 
kami gunakan. Selain menggunakan 
klotok, Tanjung Puting juga bisa 
dicapai menggunakan 
speedboat. Akan tetapi, 
pemandangan di 
Tanjung Puting lebih 
“syahdu” dinikmati 
perlahan-lahan 
menggunakan klotok. 
Klotok kami mulai 
berangkat menyusuri 
Sungai Sekonyer.

Kami berangkat dengan 
sekitar delapan Anak 
Buah Kapal (ABK) yang 
melayani seluruh urusan 
kami selama di Tanjung 
Puting, mulai dari 
memasakkan makanan, 
menyiapkan kasur dan 
kelambu untuk tidur, 
membersihkan kapal, 
menimba air, hingga 
membawakan air mineral 
selama tur darat. Full 
service!

Sebagai gambaran, rata-rata menu 
makan kami selama di klotok 
biasanya terdiri dari nasi, ayam/
ikan, tempe/tahu, sayur, dan buah. 
Bahkan untuk sarapan kami disiapkan 
roti panggang, jus, telor dadar, dan 
nasi goreng. Benar-benar makmur 
sentosa.

Memasuki wilayah dalam Tanjung 
Puting, sinyal ponsel perlahan-
lahan menghilang. Kami banyak 
menghabiskan waktu dengan 
mengobrol, tidur, dan menikmati 
pemandangan.

Pemberhentian pertama kami adalah 
Tanjung Harapan, yang ditempuh 
1,5 jam dari Kumai. Tanjung Harapan 
merupakan zona yang dikembangkan 
untuk pelestarian orangutan.

Pejantan dominan di Tanjung 
Harapan adalah si Gundul. Di Tanjung 
Harapan, kami melihat proses feeding 
si Gundul dan teman-temannya. 
Sekedar saran, untuk menjelajahi 
Taman Nasional Tanjung Puting 
paling nyaman menggunakan sepatu 
kets (saya sendiri menggunakan 

Perjalanan ke Tanjung Puting ini 
sebenarnya sudah saya dan teman 
lama saya rencanakan berbulan-bulan 

lamanya. Dalam trip kali ini, total peserta 
adalah 13 orang, saya dan teman saya plus 
11 orang lain yang baru saya kenal dalam 
trip ini.  

HARI PERTAMA
Kami berangkat dari Jakarta ke Pangkalan 
Bun jam 09.30 WIB. Perjalanan CGK-PKN 

ditempuh selama 60 menit dengan Trigana 
Air. Hanya ada dua maskapai yang melayani 
penerbangan Jakarta-Pangkalan Bun, yaitu 
Trigana Air dan Kalstar.

Sesampainya di Bandara Iskandar, Pangkalan 
Bun, kami dijemput oleh Mas Arie, tour 
guide kami. Mas Arie segera membawa kami 
menuju Pelabuhan Kumai. Jarak antara 
bandara dan Pelabuhan Kumai tidak terlalu 
jauh dan dapat ditempuh dalam waktu 30 

DESTINASI

TIGA HARI TANPA SINYAL
DI TANJUNG PUTING

Menuju Tanjung Puting dengan menyusuri Sungai Sekonyer. Pemandangan yang sungguh “syahdu”.

Contoh menu makanan kami selama di klotok. Papan peringatan di  Camp Leakey, Tanjung Puting.
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Menyaksikan bekantan berkejaran dan bergelayut diantara dahan-dahan pohon. 

Aksi Tom, “the famous” orangutan. Melewati “Black River” menuju habitat Tom si raja hutan.

TIPS

•	 Bawa sunblock dan sunglass.
•	 Pangkalan Bun itu panas 

sekali.
•	 Selalu pakai lotion anti 

nyamuk.
•	 Minum obat anti malaria 

sebelum, selama, dan 
setelah trip.

•	 Bawa baju secukupnya saja. 
Bakal jarang mandi.

•	 Harus siap mental menahan 
“pup“ kalau tidak biasa 
“pup” di alam liar.

•	 Harus siap mental tidak 
mandi kalau kapal sandar 
di air payau (airnya lengket 
dan bau).

•	 Bawa tisu basah yang 
banyak untuk ‘mandi’.

•	 Bawa uang tunai yang 
cukup untuk membeli oleh-
oleh. Di Pelabuhan Kumai 
dijual boneka, kaos, badge, 
gantungan kunci, dan tas 
orangutan sebagai kenang-
kenangan:)

running shoes), karena jalan setapak 
cukup berlumpur dan licin. Sepatu 
tertutup juga diperlukan untuk 
menghindari serangga-serangga 
hutan dan pacet.

Selesai dari Tanjung Harapan, 
kami menyusuri sisi sungai untuk 
melihat bekantan. Bekantan adalah 
sejenis monyet yang menjadi ikon 
Dunia Fantasi Ancol. Mereka hidup 
berkelompok di pucuk-pucuk pohon. 
Melihat mereka berkejaran dan 
bergelayut diantara dahan-dahan 
pohon adalah pengalaman yang 
tidak mungkin saya dapatkan di 
Jakarta.

Hari mulai gelap, dan kami kembali ke 
Tanjung Harapan untuk sandar kapal. 
ABK menyiapkan makan malam, 
yaitu candle light dinner di pinggir 
dermaga. Menu yang disajikan enak 
banget! Ada cumi, ayam, ikan, sayur 
kangkung, sambil melihat gugusan 
bintang. The best dinner in the middle 
of nowhere!

Saat kami 
kembali ke 
klotok, kasur-
kasur untuk 
tidur sudah 
siap. Masing-
masing dari 
kami diberikan 
sebuah kasur, 
satu bantal, 
dan  kelambu 
yang digunakan 
dua orang. 
Kedua klotok 
kami diikat 
dan ditutupi 
semacam terpal 
di sisi luar. Voila! 
Jadilah kamar 
ala kadarnya.

O iya, air yang 
digunakan di 
kamar mandi 
klotok dipompa 
langsung 
dari Sungai 

Sekonyer. Jadi ya 
warnanya coklat. Ketika 
buang air atau cuci muka 
pun saya berusaha tidak 
memperhatikan warna 
coklat air tersebut. 

Malam itu, kami tidur 
dengan nyenyak 
diombang-ambing arus 
sungai.

HARI KEDUA
Setelah sarapan, kami 
menuju feeding station 
kedua, yaitu Pondok 
Tanggui.

Sayang sekali, di Pondok 
Tanggui kami tidak 
menemui satu orangutan 
pun. Pawang berkali-
kali mengeluarkan 
suara khusus untuk 
memanggil orangutan. 
Hingga satu jam berlalu, 
kami memutuskan untuk 
bertolak ke lokasi lain.

Dari Pondok Tanggui kami menuju 
Camp Leakey. Di tengah jalan, kami 
melewati persimpangan Sungai 
Sekonyer yang berair cokelat dan 
hitam. Walaupun hitam, tetapi 
airnya sangat jernih. Mungkin 
warna hitam tersebut disebabkan 
oleh warna tanah. Ini merupakan 
lokasi paling epic untuk berfoto-foto 
sambil memandangi orangutan dan 
bekantan liar. 

Setelah tiga jam ber-klotok, kami 
sampai di Camp Leakey. Camp Leakey 
merupakan rumah dari Tom, “the 
famous” orangutan. Semenjak kecil, 
Tom sudah menjadi sorotan dunia. 
Ia merupakan pejantan dominan di 
Camp Leakey. Tom juga sudah pernah 
menjadi cover Majalah National 
Geographic dan digendong aktris 
Julia Roberts ketika kecil.
Saat Tom muncul, tidak ada 
orangutan lain yang berani 
mendekat. Menurut cerita Mas Anas 
dan Mas Arie, Tom memiliki pasangan 
yang bernama Siswi. Siswi ini cukup 

posesif dan menyerang orangutan 
betina yang mencoba mendekati 
Tom. Hehe..

Sore hari tiba. Kami menunggu klotok 
yang tak kunjung datang. Ternyata, 
mesin klotok kami rusak sehingga 
harus ditarik oleh kapal lain. Kami 
pun menikmati senja di klotok yang 
mogok sambil bercengkrama. 

Hari mulai gelap. Bintang-bintang 
mulai tampak. Kami semua tidur 
rebahan di dek depan klotok sambil 
mengamati bintang-bintang. Sesekali 
terlihat meteor yang jatuh. Romantis. 
Samar-samar terdengar lagu “Sky Full 
of Stars”-nya Coldplay.

HARI KETIGA
Ini merupakan hari terakhir kami di 
Tanjung Puting. Sarapan pagi itu 
rasanya nikmat sekali.

Di sepanjang perjalanan pulang, 
kami banyak mengobrol, tertawa, 
dan bermain permainan-permainan 
bodoh. Yang kalah mukanya dicoret-
coret dengan pinsil alis. Ada yang 
digambar pegunungan, kembang, 
burung, jambang, jenggot, dan 
lain-lain. Ada pula yang didandani 
dengan lipstik merah. Peraturan 
bersama memutuskan kami untuk 
tidak menghapus coretan tersebut 
sampai tiba di Bandara Soekarno-
Hatta nanti. Sepasang turis asing pun 

sampai meminta foto bersama kami 
di kapal.

Sampai di Bandara Iskandar 
Pangkalan Bun, kami menjadi pusat 
perhatian turis dan petugas airline. 
Ya udah lah, malunya rame-rame. 
Lagipula biar ada kenangannya.

Tiba di Cengkareng, trip kami pun 
usai. Begitu besar arti kealpaan 
sinyal ponsel dan perasaan senasib 
sepenanggungan di tengah hutan 
antah berantah. Kami yang tidak 
saling kenal ketika berangkat, 
pulang-pulang menjadi sahabat. 

Trip kali ini sangat berarti dan tidak 
mungkin saya lupakan.  [][]  

diani.sejati@angkasapura1.co.id
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Pada hari Selasa, 23 Juni 2015 
yang lalu, terbit berita yang 
cukup mengagetkan dari 

Kementerian BUMN. Direktur Utama 
Angkasa Pura Airports diganti. 
Berdasarkan Keputusan Menteri 
BUMN No. SK-98/MBU/06/2015 
tanggal 22 Juni 2015, Tommy 
Soetomo digantikan oleh Sulistyo 
Wimbo Hardjito, yang sebelumnya 
menjabat sebagai Direktur Utama 
Pelni. Sebenarnya itu adalah proses 
yang biasa dan wajar sesuai periode 
lima tahunan jabatan direksi BUMN.

Saya mengenal lebih dekat Pak Tom-
my ketika beliau masih menjabat 
sebagai Direktur Keuangan Angkasa 
Pura II. Pada waktu itu Menteri BUMN 
meminta agar Angkasa Pura Airports  
dan Angkasa Pura II mempersiapkan 
diri membangun bandara atau me-
nambah kapasitas bandara, karena 
meningkatnya jumlah penumpang. 

Untuk mendapat gambaran yang 
lebih nyata, maka diadakan bench-
mark ke Asia dan Eropa meninjau 
bandara-bandara seukuran bandara 
di Indonesia. Bandara Ngurah Rai 
adalah salah satu bandara yang 
mendapat prioritas untuk pengem-
bangan. Saya yang pada waktu 
menjadi GM Bandara Ngurah Rai ikut 
dalam tim benchmark tersebut bersa-
ma-sama dengan Direksi Angkasa 
Pura Airports dan Angkasa Pura II.

Tim benchmark ini mengunjungi 
beberapa bandara di Asia dan Eropa. 
Dan saya yakin bahwa hasilnya san-
gat menginspirasi Pak Tommy dalam 
membangun beberapa bandara, 

seperti di Makassar, Lombok, Bali, 
Balikpapan, dan yang sedang diker-
jakan Banjarmasin, Semarang, dan 
Yogyakarta. Dan dengan kecerdasan, 
semangat, dan keberaniannya, be-
liau mampu mengimplementasikan 
hasil benchmark itu dengan sangat 
baik. Beberapa bandara dibangun, 
dipercantik, dan mendapat pering-
kat yang bagus dalam penilaian ACI 
(Airport Council International).

Salah satu peristiwa yang mem-
berikan kesan saya yang mendalam 
adalah ketika kami mengadakan 
perjalanan dari Madrid ke Barcelona. 
Segmen itu kami tempuh dengan 
perjalanan kereta api cepat Renve. 
Karena sesuatu hal, kami harus mem-
bayar biaya tiket itu sendiri-sendiri. 
Sebagai konsekuensinya, saya serah-
kan biaya tiket kereta kepada Pak 
Tommy yang kebetulan mengkoor-
dinir perjalanan kereta itu. 

Beberapa bulan berselang, 
dan saya pun sudah lupa 
peristiwa itu. Tiba-tiba suatu 
ketika, sekretaris beliau 
mengirimkan kembali am-
plop yang berisi biaya kereta 
api Renve tersebut kepada 
saya. Menurut sekretaris 
beliau, biaya kereta sudah 
diganti oleh perusahaan, 
oleh karenanya biaya tiket 
yang saya serahkan dulu 
lalu dikembalikan. Saya 
tertegun, ternyata beliau be-
gitu teliti dan apik menjaga 
sesuatu dan mengemba-
likan kembali seperti semula. 
Saya kagum dan hormat, 

ditengah kesibukan yang luar biasa 
sebagai Direktur Keuangan Angkasa 
Pura II, hal yang kecil semacam itu 
ternyata tidak lepas dari perhatian 
beliau. Pantas saja beliau mampu 
menangani hal-hal yang lebih besar 
dan strategis.

Dalam beberapa hari perjalanan 
benchmarking, saya mulai mengenal 
pribadi beliau. Pasti yang pernah 
bergaul dengan beliau mengerti 
penjelasan ini. Saya merasa beliau 
orang yang rendah hati, bahkan 
sangat rendah hati. Tidak tampak 
ingin kelihatan menonjol atau tampil 
melebihi yang lain. 

Pernah suatu saat pada kunjungan 
kerja ke Bali - ketika dalam tahap 
mempersiapkan pengembangan 
Bandara Ngurah Rai - beliau men-
injau langsung ke lapangan. Dan 

HERU LEGOWO

TOMMY SOETOMO
YANG SAYA KENAL

ketika berada di lapangan bola 
yang dulu di depan rumah GM, 
beliau langsung duduk “ndeprok” 
di atas rumput di bawah pohon 
yang teduh. Lalu dengan santai 
menyalakan rokoknya. Tentu saja 
semua yang mengikuti beliau, 
langsung ikut duduk di rumput. 

Dari sisi lain, cara berpikir beliau 
melompat jauh, melampaui 
pemikiran staf dan koleganya. 
Saya yang mengikuti sering 
dibuat terkejut dengan alternatif 
yang disebutkan beliau, apalagi 
jika membayangkan biayanya 
sungguh sangat besar dalam 
pengembangan bandara. Tapi 
beliau selalu mampu menje-
laskan pemikirannya dengan 
rinci dan masuk akal. Selain 
pemikirannya yang “over the 
horizon”, beliau ternyata juga lucu. 
Seringkali celetukan-celetukannya 
membuat yang mendengar sontak 
tertawa. Beliau selalu mampu melihat 
sesuatu yang berbeda daripada 
orang lain. Misalnya: kalau ekor 
lambang Burung Garuda cuma satu, 
mungkin kita akan memperingati 
Hari Kemerdekaan bukan tanggal 17 
Agustus, tetapi 17 Januari 1945. Ha?

Satu hal yang membuat saya respek, 
beliau sangat religius dan saleh. Jika 
memberi sambutan pada peringatan 

hari-hari besar Islam, lafaz ayat-ayat 
Al Qur’an yang diucapkan terdengar 
sangat fasih. Beliau juga mampu 
menguraikan dan menjelaskan kon-
teksnya dengan pas dan uraiannya 
enak diikuti. Kadangkala justru yang 
diuraikan beliau justru lebih mudah 
dicerna daripada yang disampaikan 
oleh sang ustaz penceramah. Saya 
tidak sedang melebih-lebihkan, teta-
pi itu hal yang benar saya rasakan. 

Tiba masanya untuk berpisah. Suatu 
yang tidak dapat dihindarkan. Selama 
kita semua masih menjadi mahluk 
Sang Khalik, itu pasti akan terjadi. Se-

mua ada masanya dan ada waktunya. 
Silih datang dan pergi. Yang terting-
gal hanyalah kenangan dan memori. 
Tommy Soetomo meninggalkan jejak 
yang jelas dan tegas. Begitu banyak 
kenangan yang berkesan berupa fisik 
dan non-fisik. 

Yang bersifat non-fisik akan terus 
tinggal dan dikenang sepanjang 
masa. Seorang pemimpin yang 
rendah hati, saleh, memiliki perhatian 
tinggi kepada stafnya dan orang-
orang di luar lingkungannya. Para 
pensiunan pasti merasakan hal itu. 
Bagaimana mereka memperoleh 
kenaikan uang pensiun, mendapat 
uang lebaran, dan menerima bing-
kisan lebaran. Mereka, para pensiu-
nan yang sudah tidak lagi kelihatan di 
depan kantor Angkasa Pura Airports, 
saya yakin akan mendoakan dengan 
tulus pemimpin yang begitu perha-
tian ini.

Selamat menjalani masa pensiun, Pak 
Tommy. Semoga Allah Swt merid-
hai dan memberikan balasan yang 
berlipat, dari apa yang sudah bapak 
dedikasikan kepada Angkasa Pura 
Airports.  Salam hormat dari kami.  [][]

NO BANDARA LOKASI TANGGAL KETERANGAN

1. BANDARA LOMBOK PRAYA LOMBOK 20 Okt 2011 Bandara Baru

2. BANDARA I GUSTI NGURAH RAI BALI 19 Sep 2013 Term Int’l Baru

3. BANDARA I GUSTI NGURAH RAI BALI 17 Sep 2014 Term Domestik

4. BANDARA JUANDA SURABAYA 14 Feb 2014 Terminal 2

5. BANDARA SAMS SEPINGGAN BALIKPAPAN 22 Mar 2014 Terminal Baru

6. BANDARA AHMAD YANI SEMARANG 17 Jun 2014 Groundbreaking

7. BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN 18 Mei 2015 Groundbreaking

KOLOM
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BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN

Data Bandara

Nama  : Bandara Internasional Syamsudin Noor
Alamat  : Jl. Landasan Ulin, Banjarmasin 
      Kalimantan Selatan
Kode ICAO / IATA : WAOO/BDJ
Klasifikasi  : Klas IB
Koordinat  : 03° 26’ 23’’ S / 114° 45’ 10’’ E
Elevasi  : 66 ft (20 m)
Zona Waktu  : UTC +8
Jam Operasi   : 14 jam 
Runway  :  2.500 m x 45 m
Parking Stand  :  16

Fasilitas Kapasitas
Luas Terminal

•	 Domestik 9.043 m2

•	 Internasional -

Daya Tampung Terminal

•	 Domestik 1 juta penumpang/thn

•	 Internasional -

Lapangan Terbang Ulin pada saat 
itu dikelola oleh pemerintah 
daerah setempat - khususnya 

Dinas Pekerjaan Umum - dan 
Departemen Pertahanan Udara (TNI-
AU). Lalu selanjutnya pengelolaan 
lapangan terbang ini diserahkan 
kepada Jawatan Penerbangan 
Sipil Kementerian Perhubungan. 
Lapangan Terbang Ulin sebagai satu-
satunya lapangan terbang di wilayah 
Kalimantan Selatan memiliki peran 
yang signifikan dalam mendukung 
berbagai kegiatan operasional daerah. 

Mengingat pentingnya peran Lapa-
ngan Terbang Ulin di Kalimantan Se-
latan, pemerintah setempat meng-
inginkan agar nama pejuang daerah 
diabadikan dalam nama lapangan ter-
bang tersebut. 

Pemda Kalimantan Selatan akhirnya 
memilih nama Syamsudin Noor. Nama 
Bandara Syamsudin Noor resmi meng-
gantikan nama Lapangan Terbang Ulin 
berdasarkan surat keputusan Kepala 
Staf Angkatan Udara No.29 tanggal 21 
Maret 1970 dan berlaku mulai tanggal 
9 April 1970.

Tahun 1975, Bandara Syamsudin Noor 
secara resmi diakui sebagai lapangan 
terbang sipil, yang pengelolaannya 
diserahkan kepada Departemen Per-
hubungan melalui keputusan bersama 
Menteri Pertahanan dan Keamanan, 
Menteri Perhubungan, dan Menteri 
Keuangan. 

Untuk pengelolaan yang lebih baik, 
tahun 1992 Bandara Syamsudin 
Noor diserahkan kepada Perum 

Angkasa Pura I. Pada tahun 2003, PT 
Angkasa Pura I (Persero) membuka 
embarkasi haji Banjarmasin yang 
melayani jamaah dari Kalimantan 
Tengah dan Kalimantan Selatan 
untuk penerbangan langsung ke 
Jeddah.  Saat ini, Angkasa Pura 
Airports berencana untuk melakukan 
pengembangan bandara dengan 
memperpanjang landasan pacu dari 
2.500 meter menjadi 3.000 meter 
serta  melakukan pengembangan 
terminal. Pengembangan tersebut 
ditujukan agar Bandara Syamsudin 
Noor dapat mengakomodir pesawat 
widebody dan melayani lebih 
banyak penumpang, selain untuk 
meningkatkan kepuasan pengguna 
jasa bandara.   [][]     

arif.haryanto@angkasapura1.co.id

JEPANG MEMBANGUN LAPANGAN TERBANG DI WILAYAH BANJARBARU, BANJARMASIN, KALIMAN-
TAN SELATAN PADA TAHUN 1944 SEBAGAI PENGGANTI LANDASAN YANG RUSAK AKIBAT PEM-
BOMAN OLEH TENTARA SEKUTU. TAHUN 1948 SETELAH KEKUASAAN JATUH KE TANGAN BELAN-
DA, PIHAK BELANDA MELAKUKAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR. WILAYAH TERSEBUT AKHIRNYA 
JATUH KE TANGAN INDONESIA (REPUBLIK INDONESIA SERIKAT) PADA TAHUN 1961 DAN DINAMA-
KAN LAPANGAN TERBANG ULIN.

DARI LANDASAN ULIN KE
SYAMSUDIN NOOR Letnan Udara 

Muhammad 
Syamsudin 

Noor lahir di Alabio, 
Hulu Sungai Utara, 
Kalimantan Selatan, 
5 November 1924. 
Ayahnya H. Abdul 
Gaffar Noor, adalah 
seorang ulama yang 
aktif di pergerakan 
nasional, sedangkan 
ibunya Hj. Putri Ratna 
Wilis juga aktif di 

pergerakan berbasis keagaamaan. Aktivitas sang ayah yang 
aktif di pergerakan membawa keluarga ini hijrah ke Batavia. 
Maka jadilah Syamsudin Noor menempuh pendidikannya 
di Batavia. Tahun 1932, putra ketiga dari enam bersaudara 
ini menempuh pendidikan HIS di Batavia dan lulus 1939. 
Setelah itu , dilanjutkan MULO di Bogor (lulus 1942), lalu 
melanjutkan ke AMS di Yogyakarta dan lulus tahun 1945.

Setelah menyelesaikan pendidikan umumnya, Syamsudin 
Noor terpanggil untuk masuk ke dunia militer, khususnya 
bagian udara. Tahun 1945, ia masuk Akademi Militer 
Yogyakarta. Setahun kemudian, Syamsudin Noor 
melanjutkannya pendidikannya dengan menempuh 
Sekolah Kejuruan Penerbang Yogyakarta dan lulus tahun 
1947.

Untuk lebih meningkatkan kemampuannya di dunia 
penerbangan, Syamsudin Noor mengikuti pendidikan dan 
latihan penerbangan pesawat udara di India dan Burma 
(1947-1950). Di Burma, ia menjadi pilot pesawat Indonesian 
Airways.

Lulus dari situ, Syamsudin Noor dipercaya untuk 
menerbangkan pesawat angkut dan pesawat tempur AURI. 
Bergabungnya Syamsudin Noor ke barisan pilot pesawat 
tempur AURI menambah kekuatan militer Indonesia kala itu, 
mengingat masih langkanya tenaga pilot pesawat tempur.

Minggu, 26 November 1950, Syamsudin Noor menjalankan 
tugas negara untuk menerbangkan pesawat Dakota T-446 
milik AURI dari Lapangan Andir Bandung (sekarang Bandara 
Husin Sastranegara) menuju Tasikmalaya. Sekitar pukul 
17.00, di tengah perjalanan, badai dan cuaca buruk di 
sekitar Gunung Galunggung menjadi kendala. Kondisi ini 
diperparah dengan rusaknya mesin pesawat, yang membuat 
pesawat yang sedang berbelok tiba-tiba menabrak cadas 
dinding lereng Gunung Galunggung. Seluruh awak pesawat 
termasuk Syamsudin Noor gugur. 

Prosesi pemakaman dilakukan secara militer di Taman 
Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, 26 November 1950. 
Indonesia kehilangan salah satu penerbang muda terbaik 
bangsa, yang gugur di usia relatif muda, 26 tahun. Sebagai 
jasanya, beliau dianugerahi gelar sebagai pelopor bagi 
kelahiran Indonesia Airways. 

Untuk pengingat jasanya, 13 Januari 1970 Pemerintah 
Daerah Kalimantan Selatan dan Pimpinan Pangkalan 
Udara mengusulkan agar Lapangan Udara Ulin diganti 
menjadi Pangkalan Udara Syamsudin Noor. Dipilihnya nama 
Syamsudin Noor sebagai nama untuk Lanud Landasan Ulin 
ini melalui proses panjang. Setidaknya ada tiga pilihan nama 
pahlawan baik sipil maupun militer yang diusulkan kala 
itu, yaitu Komodor Udara Supadio, Pangeran Antasari, dan 
Letnan Udara Satu Anumerta Syamsudin Noor. 
Melalui SK DPRD Kalsel, akhirnya diputuskan nama 
Syamsudin Noor sebagai bandar udara di Banjarmasin. [][]    
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Maskapai KLM milik Belanda mendarat di Landasan Udara Ulin tahun 1936.

HISTORIA
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PT ANGKASA PURA RETAIL (APR) BERUSAHA MENYAJIKAN KONSEP RITEL YANG UNIK DENGAN 
MENAWARKAN BERBAGAI PRODUK DAN JASA DI BANDARA, MULAI DARI MAKANAN-MINUMAN, 
FESYEN, PRODUK KECANTIKAN, GADGET, HINGGA DUTY FREE. DIHARAPKAN, PENGUNJUNG 
AKAN MERASA SENANG MELIHAT KERAGAMAN RITEL YANG BELUM PERNAH ADA DI BANDARA 
SEBELUMNYA. 

Direktur PT Angkasa Pura Retail (APR) Teges Prita Soraya 
mengatakan, salah satu tujuan transformasi Angkasa 
Pura Airports adalah menaikkan pendapatan non- 

aeronautika. Salah satu langkah paling cepat adalah dengan 
mengoptimalkan lahan ritel bandara. Pada 2015, APR siap 
mengoperasikan ritel pertamanya di Bandara Sultan Aji 
Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, yang disusul 
dengan Bandara Juanda Surabaya dan Bandara I Gusti Ngurah 
Rai Bali.

“Kami juga bertugas menaikkan customer satisfaction index 
perusahaan. Sebab, pengunjung bandara akan merasa senang 
melihat keragaman ritel, seperti yang terjadi di Bandara Changi 

Singapura. Kami akan hadirkan gerai-gerai yang belum pernah 
ada di bandara sebelumnya. Jadi, tidak itu-itu lagi,” papar 
Teges.

Dengan konsep ritel yang unik, APR menawarkan berbagai 
produk dan jasa, antara lain makanan-minuman, fesyen, 
produk kecantikan, gadget, hingga duty free. Sebagian besar 
produk dan jasa yang dijual dikembangkan sendiri oleh APR. 
Sebagian kecilnya merupakan kerja sama dengan merek lain 
yang telah eksis di pasaran.

Adapun beberapa merek inhouse yang dikelola sendiri olehnya 
antara lain Onde Mande Masakan Padang, Neng Geulis, C+ 

UBAH BANDARA 
LAYAKNYA MAL
ANGKASA PURA RETAIL

Fruits & Juicery, RePublik Space Coffee, Raja Tubruk, Chux, 
Rosiepao, Desserts, dan Macaron. Sedangkan merek lain yang 
telah menjadi mitra APR antara lain My Tulisan, Richfields, 
kosmetik Baci, dan gerai ayam BonChon.

Khusus Raja Tubruk, APR akan menyajikan minuman kopi 
tubruk asli Indonesia yang disajikan secara tradisional, ber-
modalkan kopi, gula, dan susu kental manis. Teges mengata-
kan, kopi yang digunakan adalah kopi yang terkenal di daerah 
bandara itu berada.

“Bali terkenal dengan Kopi Cap Kupu-Kupu. Kami akan 
membawa kopi itu ke Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kami 
juga menyakinkan cara minum kopi yang unik sesuai de-
ngan budaya setempat. Misalnya, di Nusa Tenggara Timur, 
masyarakatnya minum kopi dengan air kelapa. Di Padang, 
mereka minum kopi dengan kuning telur,” tutur perempuan 
yang telah lama berkecimpung di dunia public relation itu.

Tak hanya itu, lanjut Teges, APR juga menjalin kemitraan 
dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) untuk 
memasok produk suvenir karya UMKM ke gerai “My Indone-
sia”. Begitu juga dengan tenant-tenant food court yang akan 
diisi oleh pelaku UMKM setempat. “Namun, kami memilih dan 
mengkurasi makanan mana yang boleh masuk dan mana 
yang tidak. Karena kami ingin makanan terbaik masing-ma-
sing daerah ada di food court kami,” kata Teges.

Hingga tahun 2015, APR bertekad mampu membuka ritelnya 
seluas 4.000 m2, yang tersebar di beberapa bandara utama  
Angkasa Pura Airports. Masing-masing bandara memiliki uku-
ran ritel yang berbeda. Khusus di Bandara Sultan Aji Muham-
mad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, APR akan mengelola 
pusat perbelanjaan luas sekitar 33 ribu m2 di bandara berkon-
sep boutique mall airport tersebut. 

“Di sana akan ada department store dari berbagai merek. 
Pemain ritel besar seperti Metrox Group juga akan masuk 
ke sana. Saya juga akan menandatangani kontrak dengan 
pengelola merchandise National Geographic di Madrid. Jadi, di 
setiap bandara kami, akan ada toko merchandise NatGeo. Dan, 
ini menjadi gerai NatGeo pertama di Indonesia,” jelas Teges.

Meski baru berdiri sejak Oktober 2014 lalu, APR mengaku siap 
untuk ikut kemana pun sang induk Angkasa Pura Airports 
melebarkan lokasi bandaranya. Bahkan, Teges mengaku, 
sudah ditawari untuk membuka ritelnya di salah satu bandara 
di Myanmar. Padahal, ekspansi ke kawasan regional tersebut 
ditargetkan diraih APR pada tahun 2017 mendatang.

“Kami akan coba approach tawaran itu akhir tahun ini. Kami 
ingin tahu apakah kami kuat atau tidak untuk mulai ekspansi 
tahun depan,” ucap mantan Senior Marketing & Communica-
tions Manager Grand Indonesia ini.

Sebagai orang yang pernah mengelola pusat perbelanjaan 
prestisus Tanah Air, Teges akan menerapkan marketing services 
ala mal ke dalam bandara. Misalnya, dengan membuat event 
tematik yang didesain dan diproduksi sendiri, seperti imlek, 
natal, tahun baru, dan liburan sekolah. “Ya, seperti mal saja. 
Bandara luar negeri ‘kan sudah melakukan itu. Kami pun kini 
tengah menggalakkan kampanye #belanjadibandara, guna 
mempromosikan bahwa belanja di bandara itu sesuatu yang 
menyenangkan dan tidak mahal,” cerita Teges.

Harga di Bandara Tidak Mahal
Di sisi lain, Director Marketing & Business Development Robert 
D Waloni optimistis APR mencapai milestone-nya dalam 
mengelola minimal 15 persen area komersial di bandara milik 
Angkasa Pura Airports hingga tahun 2020. Untuk meningkat-
kan trafik pengunjung, Angkasa Pura Airports pun member-
lakukan kebijakan harga yang melarang para tenant-nya untuk 
menjual produk lebih mahal dari produk yang dijual di lokasi 
sejenis.

“Misalnya, harga Starbucks di Bandara Juanda Surabaya tidak 
boleh lebih mahal dari harga Starbucks di Ciputra World 
Surabaya. Alasannya, kalau satu tenant sudah mahal, image se-
muanya menjadi mahal di mata konsumen. Soalnya, pasarnya 
mayoritas adalah konsumen domestik,” paparnya.

Angkasa Pura Airports optimistis dapat mencapai target 
kontribusi non-aeronautika sebesar 60 persen jauh lebih cepat 
dari tenggat waktu yang direncanakan, yaitu dari tahun 2020 
menjadi tahun 2017. Sepanjang 2014 saja, kontribusi non aer-
onautika - termasuk ritel, hotel, properti, logistik, dan supports 
- telah mencapai 40 persen dari total pendapatan perseroan. 
Pendapatan anak usaha terbesar berasal dari logistik, disusul 
supports, hotel, properti, dan ritel.  [][]    [MARKETEERS/AH]

ADVER
TORIAL

Keterangan foto:
Kiri: Direktur APR Teges Prita Soraya bersama petugas aviation security (avsec) yang bertindak sebagai live mannequin berbusana 
brand “Richfield” dalam ajang peragaan busana yang digelar APR di Terminal 2 (T2) Bandara Juanda, Surabaya (19/12/2014).
Kanan atas: Gerai “Rosiepao” di T2 Bandara Juanda Surabaya.
Kanan bawah: Contoh produk “My Tulisan” yang ditawarkan APR di gerai-gerainya.
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INFO MUTASI INFO MUTASI

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

1 Trikora Harjo 8598/P General Manager Bandara Juanda Surabaya General Manager Bandara I Gusti Ngurah 
Rai Bali

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

2 Yanus Suprayogi, S.T. 8962852-Y General Manager Bandara Sultan 
Hasanudin Makassar

General Manager Bandara Juanda Surabaya SKEP. 702 /KP.07.03/2015    
23 April 2015

3 A.Munir, S.H.,S.Si.T.,M.M. 9563047-A General Manager Bandara Syamsudin Noor 
Banjarmasin

General Manager Bandara Sultan 
Hasanudin Makassar

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

4 Handy Heryudhitiawan, S,Sos. 9776292-H Corporate Communication Department 
Head Kantor Pusat Jakarta

General Manager Bandara Syamsudin 
Noor Banjarmasin

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

5 Pipin Yusuf Arifin 8760148-P General Manager Bandara Sam Ratulangi 
Manado

Corporate Expert Level II Unit Technical 
Director Kantor Pusat Jakarta

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

6 Ahmad Syaugi Shahab, SE,MM 9776258-A Sales Department Head Bandara 
Syamsudin Noor Banjarmasin

General Manager Bandara Sam Ratulangi 
Manado

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

7 R. Sujiastono, Ir.,M.Si. 9466036-R Civil Landside Department Head Kantor 
Pusat Jakarta

Project Manager Proyek Pembangunan 
Bandar Udara Yogyakarta

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

8 Taochid Purnomo Hadi, S.T. 9669093-T Human Capital Support Expert Kantor 
Pusat Jakarta

Project Manager Proyek Pembangunan 
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

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

9 Eddy Triyanto, Drs. 9860063-E Head of Risk Management & Compliance 
Kantor Pusat Jakarta

Corporate Expert Level II Unit Technical 
Director Kantor Pusat Jakarta

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

10 Tommy Meilitza. Drs., SH., MM. 9164026-T Project Program Analyst Kantor Pusat 
Jakarta

Head of Risk Management & Compliance 
Kantor Pusat Jakarta

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

11 Chadik Wibowo, S.Si.T. 9060166-C Airport Security Group Head Kantor Pusat 
Jakarta

Corporate Expert Level II Unit Technical 
Director Kantor Pusat Jakarta

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

12 Dony Subardono 9676021-D Screening Check Point Department Kantor 
Pusat Jakarta

Airport Security Group Head Kantor Pusat 
Jakarta

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

13 Imam Pramono, S.Kom., MM. 8160229-I Information Tecnology Group Head Kantor 
Pusat Jakarta

Corporate Expert Level II Unit Finance & IT 
Director Kantor Pusat Jakarta

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

14 Wisnu Waskito, SH.           9063020-W Office Facilities Officer Kantor Pusat 
Jakarta

Corporate Expert Level IV Proyek Persiapan 
Bandar Udara Yogyakarta

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

15 Hadiyanto, ST. 9061016-H Office Facilities Officer Kantor Pusat 
Jakarta

Corporate Expert Level IV Proyek Persiapan 
Bandar Udara Yogyakarta

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

16 I B Kt Juliadnyana, SE. 9369095-I Training Facilities Department Head Kantor 
Pusat Jakarta

Corporate Communication Department 
Head Kantor Pusat Jakarta

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

17 I Gusti Made N., S.Kom. 0678074-I Corporate Expert Level IV Kantor Pusat 
Jakarta

Training Facilities Department Head Kantor 
Pusat Jakarta

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

18 Wahyudi 0171004-W Project Program Department Head Kantor 
Pusat Jakarta

Project Portofolio Department Head 
Kantor Pusat Jakarta

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

19 Didik Suryanto, ST. 8965612-D Project Portofolio Department Head Kantor 
Pusat Jakarta

Project Program Department Head Kantor 
Pusat Jakarta

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

20 Abdul Kholiq, ST. 8561550-A Corporate Expert Level IV Kantor Pusat 
Jakarta

Corporate Expert Level IV Unit General 
Manager Bandara Juanda Surabaya

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

21 Hery Ismianto, S.T. 8961832-A Corporate Expert Level IV Kantor Pusat 
Jakarta

Corporate Expert Level IV Unit General 
Manager Bandara Juanda Surabaya

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

22 Andrias Yustinian, S.T., M.M 9774017-A Communication & Legal Section Head 
Bandara Juanda Surabaya

Corporate Expert Level IV IT Group Kantor 
Pusat Jakarta

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

23 Liza Anindya Rahmadiani, S.H. 0682167-I Legal Officer Kantor Pusat Jakarta Communication & Legal Section Head 
Bandara Juanda Surabaya

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

24 Eni Suharyanti, S.E. 8461004-E General Affair & Communication Section 
Head Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Human Capital Support Expert Kantor 
Pusat Jakarta

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

25 Frandi Nugroho, S.H. 1289103-F Legal Officer Kantor Pusat Jakarta General Affair & Communication Section 
Head Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

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

26 I Made Sudiarta 8966536-I Screening Check Point Security Section 
Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

Screening Check Point Department Head 
Kantor Pusat Jakarta

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

27 I Made Darmawan 9979142-I Screening Check Point Security Section 
Head Bandara Sultan Hasanudin Makassar

Screening Check Point Security Section 
Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

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

28 Purwanto, S.E. 9263106-P Terminal & Airside Security Section Head 
Bandara Juanda Surabaya

Corporate Expert Level IV Unit General 
Manager Bandara Adi Sujipto Yogyakarta

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

29 Suratno 0061046-S Public Area & Perimeter Security Section 
Head Bandara Sepinggan Balikpapan

Terminal & Airside Security Section Head 
Bandara Juanda Surabaya

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

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

30 Achmad Chotim 9978126-A Airport Security Section Head Bandara 
Internasional Lombok Praya

Public Area & Perimeter Security Section 
Head Bandara Sepinggan Balikpapan

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

31 I Gede Ketut Oka. S.E. 9163030-I Sales & Shared Service Department Head 
Bandara Adi Soemarmo Surakarta

Shared Service Department Head Proyek  
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

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

32 Hari Habiyanto, S.T. 9770334-H Project Management Office Analyst Kantor 
Pusat Jakarta

Contract Specialist Proyek Pengembangan 
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

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

33 Iwan Novi Hantoro 9875028-I Corporate Expert Level IV Kantor Pusat 
Jakarta

Operation Section Head Proyek  Bandara 
Syamsudin Noor Banjarmasin

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

34 Bambang Tjahjono, S.T. 0676046-B Project Management Office Analyst Kantor 
Pusat Jakarta

Non Terminal Section Head Proyek 
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

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

35 I Ketut Krismanata, S.E. 8960484-I Corporate Expert Level IV Kantor Pusat 
Jakarta

Finance Section Head Proyek Bandara 
Syamsudin Noor Banjarmasin

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

36 Junius F. Walenta, S.E. 9368082-J Finance & IT Department Head Bandara 
Sam Ratulangi Manado

Sales & Shared Service Dept. Head Proyek 
Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

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

37 Minggus S.T. Gandeguai, S.E. 0373014-M Sales & Shared Service Department Head 
Bandara Pattimura Ambon

Finance & IT Department Head Bandara 
Sam Ratulangi Manado

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

38 Irvan Jihad, S.E. 9779052-I Accounting Section Head Bandara Adi 
Sujipto Yogyakarta

Sales & Shared Service Department Head 
Bandara Pattimura Ambon

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

39 Minda Aviani , S.E. 0677061-M Finance Accounting Analyst Kantor Pusat 
Jakarta

Accounting Section Head Bandara Adi 
Sujipto Yogyakarta

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

40 Mashudi Sulaeman, S.E. 9266016-M Finance & IT Section Head Bandara Sam 
Ratulangi Manado

Corporate Expert Level IV Finance Group 
Kantor Pusat Jakarta

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

41 Fadlan Waluyono, S.E. 0683177-F Budget Management Officer Kantor Pusat 
Jakarta

Finance & IT Section Head Bandara Sam 
Ratulangi Manado

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

42 Nunik Niken S., S.E. 9262299-N Finance & IT Section Head Bandara Adi 
Soemarmo Surakarta

Treasury Section Head Bandara Ahmad 
Yani Semarang

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

43 Rianda Wahju Ardiningtyas 9672079-R Treasury Section Head Bandara Ahmad 
Yani Semarang

Finance & IT Section Head Bandara Adi 
Soemarmo Surakarta

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

44 Rismantori, S.H,M.M. 9163023-R Shared Service Department Head Bandara 
I Gusti Ngurah Rai Bali 

Human Capital Support Expert Kantor 
Pusat Jakarta

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

45 Iswahyudianto Nopa, S.Kom. 9469054-I Human Capital & GA Audit Department 
Head Kantor Pusat Jakarta

Shared Service Department Head Bandara 
I Gusti Ngurah Rai Bali 

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

46 Tris Gunarso, S.E.,M.M. 9867066-T Shared Service Department Head Bandara 
Sepinggan Balikpapan

Human Capital & GA Audit Department 
Head Kantor Pusat Jakarta

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

47 Dewa Putu Sudarma, S.E.,M.M. 9066198-D Shared Service Department Head Bandara 
Internasional Lombok Praya

Shared Service Department Head Bandara 
Sepinggan Balikpapan

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

48 Heru Purwowibowo, S.E. 9776038-H Office Facilities, Operation & Maintenance 
Department Head Kantor Pusat Jakarta

Shared Service Department Head Bandara 
Internasional Lombok Praya

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

49 Delyuzar, S.E. 8963021-D Project Portofolio Analyst Kantor Pusat 
Jakarta

Office Facilities, Operation & Maintenance 
Department Head Kantor Pusat Jakarta

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

50 Lucyana Siagian, S.H. 9672082-L Procurement Planning And Administration 
Depatment Head Kantor Pusat Jakarta

Business Legal & Regulation Department 
Head Kantor Pusat Jakarta

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

51 Aidhil Philip Julian, S.H. 0682165-A Legal Department Head Kantor Pusat 
Jakarta

Legal Affairs Department Head Kantor 
Pusat Jakarta

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

52 Nani Rochaeni, S.E. 9671068-N Material Procurement Department Head 
Kantor Pusat Jakarta

Procurement Planning And Administration 
Depatment Head Kantor Pusat Jakarta

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

53 Sri Sugiarti, S.Sos.,M.M. 8673161-S Procurement  Section Head Bandara I 
Gusti Ngurah Rai Bali

Material Procurement Department Head 
Kantor Pusat Jakarta

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

54 Dewa Putu Kramas Arya Putra, S.H. 9369040-D Procurement  Section Head Bandara 
Syamsudin Noor Banjarmasin

Procurement  Section Head Bandara I 
Gusti Ngurah Rai Bali

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

55 Akhmad Zaenuri 9260201-A Human Capital  Section Head Bandara 
Syamsudin Noor Banjarmasin

Corporate Expert Level IV Unit Project 
ManagerPoyek Bandara Syamsudin Noor

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

56 Neny Timbayo 9775144-N Human Capital  Administration Officer 
Bandara Sam Ratulangi Manado

Human Capital  Section Head Bandara 
Syamsudin Noor Banjarmasin

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

57 Arens Matheis Usmay, ST. 9560239-A SMS and Health Environment Section 
Head Bandara Sam Ratulangi Manado

Corporate Expert Level IV Unit Project 
Manager Bandara Pattimura Ambon

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

58 Andi Ridwan, ST. 8760393-A Safety Health Environment Section Head 
Bandara Sultan Hasanudin Makassar

Corporate Expert Level IV Unit Project 
Manager Bandara Sultan Hasanudin

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

angkasapuramagazine   EDISI MEI-JUNI 201538 angkasapuramagazine  EDISI MEI-JUNI 2015 39



Suasana khas terlihat di 
Dusun Bobung, Desa Putat, 
Kecamatan Patuk, Gunung 

Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dusun yang dikenal juga sebagai 
Desa Wisata Bobung itu terlihat 
beberapa pria tengah sibuk dengan 
pekerjaan seperti menghaluskan 
ukiran topeng kayu, mengamplas, 
membatik dan merendam topeng 
yang telah selesai dibatik ke 
dalam pewarna. Sementara kaum 
perempuannya sibuk berkutat 
dengan canting dan larutan malam, 
mengikuti pola batik di atas topeng 

kayu. Memang, Bobung kini sudah 
mulai terkenal di seantero nusantara 
sebagai desa penghasil topeng batik 
kayu.

Sebelumnya warga di desa ini lebih 
mengandalkan pertanian sebagai 
mata pencaharian pokok. Bermula 
dari kebutuhan topeng kayu untuk 
lakon-lakon dalam seni tari Topeng 
Panji yang berkembang di dusun 
ini sekitar tahun 1960-an. Tarian ini 
konon diciptakan Sunan Kalijaga 
sebagai media dakwah. Berkem-
bangnya tarian ini membuat kebutu-

han topeng juga bertambah. Bentuk 
topeng khas karena mirip dengan 
penggambaran tokoh wayang 
purwa yang matanya tertarik ke atas 
dengan hidung lancip. Motif batik 
yang mendasari pewarnaan topeng 
menambah nilai keindahan topeng. 
Warga yang semula menjadi petani 
sejak pertengahan 1980-an mulai 
bergeser menjadi perajin topeng 
kayu.  

Pembuatan topeng kayu di Bobung 
ini menggunakan bahan dasar kayu 
sengon dan pule yang berasal dari 

wilayah setempat. Setelah kayu 
dipotong sesuai dengan kebutuhan, 
lantas dibuat sketsa untuk kemudian 
diukir menjadi bentuk yang diin-
ginkan. Sebelum dibatik, kayu-kayu 
yang telah berbentuk tersebut 
(dinamakan putihan)   direndam 
dalam cairan khusus supaya tidak 
berjamur dan lebih awet, lantas 
dikeringkan. Sketsa batik dibuat di 
atas putihan tersebut untuk kemu-
dian diwarnai lewat proses pembati-
kan pada umumnya, yaitu mulai dari 

pemberian malam, 
pewarnaan, lorod, 
dan diulang lagi 
hingga diperoleh 
warna yang diingin-
kan. Proses finishing 
dilakukan dengan 
menghaluskan 
permukaan poduk, 
dan mengolesi 
cairan finishing yang 
ramah lingkungan, 
penjemuran. Proses 
tersebut diulang 
beberapa kali supaya 
hasilnya lebih indah 

dan berkualitas. 

Salah satu pengrajin topeng kayu 
ini adalah Wagimin, seorang penari 
topeng terkenal pada masanya. 
Demi pementasan tarinya, Wagimin 
pun membuat bermacam topeng, 
mulai dari yang berukuran kecil 
sampai yang besar. Dalam setiap 
pementasan tari topeng ini, ternyata 
banyak pengunjung yang tertarik 
dengan topeng karya Wagimin ini. 
Karena banyaknya permintaan, 

Wagimin lantas mencoba 
memulai usaha pembuatan 
topeng serta kerajinan batik 
kayu dengan mendirikan 
usaha yang dinamainya “Bina 
Karya” di tahun 1980.

Seiring berjalannya waktu, Bina 
Karya semakin berkembang dengan 
semakin banyaknya pesanan. Hal ini 
membuat Wagimin mulai kesulitan 
dalam hal permodalan untuk meme-
nuhi permintaan konsumen. 

Tahun 2004, Wagimin mengikuti 
pertemuan yang diadakan oleh 
Dinas Perindustrian, Perdagangan 
dan Koperasi Kabupaten Gunung 
Kidul, dimana salah satu narasumber 
dalam acara tersebut adalah Dinas 
PKBL PT Angkasa Pura I (Persero) 
Cabang Bandara Internasional 
Adisutjipto Yogyakarta. Gayung pun 
bersambut. Wagimin yang kebetu-
lan tengah membutuhkan modal, 
mendapatkan akses permodalan 
melalui Program Kemitraan PKBL 
Angkasa Pura Airports. Pada tahap 
awal, Bina Karya mendapat bantuan 
pinjaman lunak sebagai pengusaha 
kecil dengan nilai pinjaman Rp 20 
juta. Pinjaman ini digunakan untuk 
pembelian bahan baku dan pera-
latan usaha. Namun, tahun 2005 
Wagimin meninggal dunia. Bina 
Karya yang dirintisnya dari nol ini 

MITRA CSR

TOPENG KAYU YANG

MITRA CSR

MELAMBUNGKAN BOBUNG

BINA KARYA

Mewarisi usaha pembuatan topeng batik kayu dari orang tuanya, Slamet Riyadi terus fokus 
mengembangkan“Bina Karya”. Kini, pemasaran produk Bina Karya pun makin meluas, mulai dari 
Jakarta, Surabaya, Bali, Tiongkok, Amerika Serikat, Malaysia, India, Timur Tengah, hingga Rusia.  

Nama Usaha : Bina Karya

Sektor Industri : Kerajinan Batik Kayu

Pemilik : Slamet Riyadi

Alamat : Dusun Bobung RT.008/
RW.004, Putat, Patuk, 
Gunung Kidul, Yogyakarta 
08122779871
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pun diteruskan oleh sang 
anak, Slamet Riyadi. 

Dengan semakin banya-
knya pesanan, Bina Karya 
kembali menghadapi 
masalah permodalan. Di 
tahun 2009, Bina Karya 
kembali mengajukan pin-
jaman kemitraan lanjutan 
(tahap II), dan disetujui 
sebesar Rp 60 juta. Tahun 
2012, Bina Karya kembali 
mengajukan pinjaman 
kemitraan dan mendapat-
kan bantuan sebesar Rp 
50 juta. 

Di tangan Slamet, Bina 
Karya semakin berkem-
bang. Pemasarannya 
makin meluas, mulai dari Jakarta, 
Surabaya, hingga Bali, yang meru-
pakan pasar terbesar. Pasar ekspor 
pun terbuka hingga ke Tiongkok, 
Amerika Serikat, Malaysia, India, dan 
beberapa negara di Timur Tengah. 
Bahkan tahun ini produk Bina Karya 
mulai menembus Rusia.  

Produk yang dihasilkan Bina Karya 
tidak hanya topeng batik saja, ada 
pula souvenir dan produk fungsional 
batik kayu, seperti mangkuk buah, 
nampan, gelang, hingga patung 
raksasa ‘Loro Blonyo’. Produk-produk 
tersebut dijual mulai dari harga Rp 5 
ribu hingga puluhan juta rupiah. 

Berkat pembinaan dari Angkasa Pura 
Airports, usaha Bina Karya semakin 
berkembang, bahkan memiliki be-
berapa pengrajin kecil di bawahnya. 
Selain pelatihan manajemen dan 
pengelolaan usaha, Bina Karya juga 
mendapatkan kesempatan untuk 
studi banding dan magang di mitra 
binaan Angkasa Pura Airports di 
Bali dan Lombok. Selain itu, Bina 
Karya juga diberikan fasilitas untuk 
mempromosikan produknya dalam 
bentuk display produk di terminal 
kedatangan Bandara Adisutjipto 
Yogyakarta serta diikutkan dalam 
pameran Crafina 2012 di Jakarta.

Melalui program kemitraan ini, 
Slamet Riyadi merasakan banyak 
manfaat yang diperoleh. Dia pun 
aktif memperkenalkan program ini 
kepada masyarakat Bobung dan 
sekitarnya, yang mayoritas adalah 
pengrajin batik kayu. Sebagian 
dari mereka pun tertarik untuk 
mengembangkan usahanya dengan 
menjadi mitra binaan. Hingga saat 
ini, mitra binaan Bandara Adisutjipto 
Yogyakarta di Desa Wisata Bobung 
dan sekitarnya mencapai 48 mitra, 
dengan total dana pinjaman sebesar 
Rp 2 miliar.  [][]    

citra.mahesa@angkasapura1.co.id
arif.haryanto@angkasapura1.co.id

MITRA CSR
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Perusahaan-perusahaan BUMN 
di tiga tahun terakhir terus 
berpacu atas kinerja  yang 

digunakan sebagai acuan penilaian 
kinerja unggulnya. Sebuah BUMN 
dikatakan berkinerja “unggul” jika 
menjalankan proses yang unggul, 
dengan bukti pencapaian hasil 
kinerja yang juga unggul dari proses 
tersebut. 

Surat Kementerian BUMN Nomor: 
269/MBU/S/2012 tanggal 12 
Juni 2012 tentang Program 
Pemeringkatan Badan Usaha Milik 
Negara mengamanatkan bahwa 
mulai tahun 2012 perusahaan BUMN 
dinilai kinerjanya berdasarkan 
pemeringkatan perusahaan 
(corporate rating) dengan menunjuk 

lembaga rating independen yang 
ada di Indonesia. Untuk penilaian 
kinerja unggulnya, menggunakan 
kriteria yang diadopsi dan 
diadaptasi dari Malcolm Baldrige 
Criteria. Di samping itu juga 
telah ditetapkan pula perihal 
penetapan indikator kinerja utama 
di lingkungan Kementerian BUMN 
(berdasarakn SK-436/MBU/2012 
tanggal 14 Desember 2012).

Pedoman yang dipakai oleh 
perusahaan BUMN adalah Surat 
Sekretaris Kementeriaan BUMN 
Nomor: S-08/S.MBU/2013 tanggal 
16 Januari 2013 tentang Kriteria 
Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). 
Dalam pelaksanaan manajemen 
di perusahaan BUMN di tahun 

2015 ini telah ditargetkan bagi 
manajemen untuk mengikuti 
ketetapan dalam membuat RKAP 
BUMN Tahun 2015 sesuai surat Wakil 
Menteri BUMN kepada Direksi dan 
Dewan Komisaris/Pengawas (BUMN 
Tertutup) serta Dewan Komisaris 
Wakil Negara RI (BUMN Terbuka), 
sesuai suratnya Nomor: S-441/MBU/
WK/08/2014 tanggal 25 Agustus 
2014 tentang Penyampaian Aspirasi 
Pemegang Saham/Pemilik Modal 
(Shareholder Aspiration) untuk 
Penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan Tahun 2015. 
Perlu menjadi perhatian khusus ada 
pada lampiran paragraf (b) tentang 
Sasaran Kinerja, yaitu skor KPKU, 
yang bunyinya:

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

•	 Untuk BUMN yang skor KPKU 
pada tahun sebelumnya 
berada di bawah kelas good 
performance, maka target skor 
KPKU pada tahun 2015 adalah 
minimal naik 10% dari skor 
tahun sebelumnya

•	 Untuk BUMN yang skor KPKU 
pada tahun sebelumnya berada 
dalam kelas good performance 
dan kelas di atasnya, maka target 
skor KPKU pada tahun 2015 
adalah minimal naik 5% dari skor 
tahun sebelumnya.

•	 Untuk BUMN yang belum pernah 
dilakukan asesmen KPKU, maka 
target pada tahun 2015 harus 
sudah dilakukan asesmen KPKU. 
Dalam hal tidak dilakukannya 
asesmen KPKU karena alasan 
keterbatasan kemampuan 
keuangan BUMN tersebut, 
maka Deputi Teknis diharapkan 
dapat membantu dengan DIPA 
Kementerian BUMN.

Skor KPKU Angkasa Pura Airports 
tahun 2014 berada pada kelas “good 
performance”, dengan skor 500,5. 
Artinya, di tahun 2015 ini perusahaan 
harus meraih skor minimal 5% dari 
nilai sebelumnya, yaitu minimal 
menjadi 525 (masih berada di kelas 
good performance). Keberhasilan 
pencapaian skor ini menjadi 
tanggung jawab seluruh insan 
perusahaan ini. Lho kok? 

Mari mengenal KPKU lebih 
mendalam. Diharapkan setelah 
memahami interpretasi KPKU 
ini semua insan Angkasa Pura 
Airports dapat bersinergi agar 
bisa  mencapai skor KPKU yang 
ditetapkan Kementerian BUMN. 
Sehingga tahun 2015 skor KPKU 
Angkasa Pura Airports bisa mencapai 
576 (emerging industry leader). 
Mungkinkah? Mungkin saja!

Untuk mencapai kinerja tersebut 
bukanlah suatu proses yang sesaat 
atau instan tetapi memerlukan 
upaya berkesinambungan dan selalu 

dipantau maupun diukur tahapan 
pencapaian skor maturitasnya. Lihat 
grafik maturitas berikut ini:

Mengenal Baldrige sebagai 
referensi KPKU
Berikut kata sambutan Presiden AS 
Barack Obama pada penyerahan 
Baldrige Awards yang ke-25 pada 
bulan April 2013: 
“Jalan menuju kebesaran di Amerika 
telah dan akan selalu menjadi, 
kecepatan  oleh semangat kuat 
mereka untuk berinovasi, gigih 
mengejar keunggulan, dan komitmen 
yang teguh untuk kualitas. The 
Baldrige National Quality Program 
menyediakan banyak organisasi 
yang mempunyai peta jalan dalam 
perjalanan ekonominya dan yang 
mencerahkan masa depan ekonomi 
untuk semua orang.”

Tujuan implementasi Malcolm 
Baldrige adalah untuk mendorong 
daya saing perusahaan-perusahaan 
dan pada akhirnya diharapkan akan 
mampu mendorong daya saing 
negara.

Tujuan dari kerangka Baldrige 
adalah untuk membantu organisasi 
menjawab beberapa pertanyaan 
kritis: Apakah organisasi Anda 
sudah dan sedang melakukan yang 
terbaik? Seberapa bagus kinerjanya? 
Apakah lebih baik dari pesaing atau 
benchmark? Bagaimana Anda tahu? 

Apa dan bagaimana organisasi Anda 
harus diperbaiki atau diubah? 

Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut secara bersama-
sama merupakan satu 
kesatuan yang unik 
dalam suatu kerangka 
kinerja manajemen yang 
terintegrasi.

Dari pertanyaan tersebut 
dapat dibagi ke dalam 
enam kategori proses 
yang saling terkait dan 
satu kategori hasil, yang 
merepresentasikan 
tujuh aspek kritikal 
dalam pengelolaan dan 
menjalankan organisasi, 

yaitu:
1. Kepemimpinan
2. Strategi
3. Pelanggan
4. Pengukuran, Analisa dan 

Manajemen Pengetahuan
5. Tenaga Kerja
6. Operasi
7. Hasil

Dengan menjawab pertanyaan 
tersebut juga akan membantu 
untuk menyelaraskan sumber daya, 
mengidentifikasi kekuatan dan 
peluang perbaikan, memperbaiki 
komunikasi, produktivitas, dan 
mencapai tujuan-tujuan strategis. 
Hasilnya adalah organisasi akan 
bergerak menuju kinerja ekselen, 
yaitu:
•	 Memberikan nilai terbaik yang 

selalu dapat diperbaiki kepada 
pelanggan dan stakeholder 
yang berkontribusi dalam 
keberlanjutan organisasi;

•	 Memperbaiki efektivitas dan 
kapabilitas menyeluruh;

•	 Memperbaiki proses belajar dan 
terus tumbuh;

•	 Menumbuhkan  tenaga kerja 
dalam proses belajar. [][]  

OPINI

BAGIAN PERTAMA Urutan  Band Rentang Nilai Global Image

8 World Class Leader 876 – 1000

Excellence7 Benchmark Leader 776 – 875

6 Industry Leader 676 – 775

5 Emerging Industry Leader 576 – 675

Average4 Good Performance 476 – 575

3 Early Improvement 376 – 475

2 Early Result 276 – 375
Poor

1 Early Development 0 – 275

Semakin tinggi band berarti semakin ekselen. Perusahaan dikategorikan 
berkinerja “POOR” bila nilai skornya berada dari band “Early Development” 
sampai “Early Result”, dan berkinerja “AVERAGE” bila skornya berada dari 
band “Early Improvement” sampai “Emerging Industy Leader” dan berkinerja 
“EXCELLENCE” bila skornya berada dari band “Industry Leader” sampai “World 
Class Leader”.  

Bersambung.
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SEHAT

Cara Mudah
Menjaga Ginjal

Tetap Sehat
Ginjal merupakan suatu bagian 

tubuh yang vital. Ginjal 
berfungsi membersihkan 

kotoran-kotoran dari tubuh Anda dan 
membuangnya melalui urin. Tanpa 
adanya ginjal yang berfungsi baik, 
tubuh Anda akan dipenuhi racun 
yang akan merusak tubuh Anda. 
Berikut ini cara mudah untuk menjaga 
ginjal Anda tetap sehat dan berfungsi 
baik:

1. Sarapan 
Sarapan atau makan pagi sering 
dilupakan oleh sebagian orang. 
Mungkin karena sempitnya 
waktu antara bangun pagi dan 

mulai beraktivitas, entah itu pergi 
belajar atau bekerja. Untuk itu, 
bangun pagi, sediakan waktu 
untuk diri Anda sarapan. Peneli-
tian menunjukkan sarapan sehat 
di pagi hari mengurangi kemung-
kinan Anda makan berlebihan 
selama satu hari. Bahkan sarapan 
dapat mencegah terjadinya peny-
akit diabetes melitus.

2. Hindari penggunaan obat 
penghilang nyeri secara berle-
bihan
Pekerjaan sehari-hari dapat me-
nyebabkan segala bentuk nyeri, 
mulai dari nyeri kepala, nyeri 

pinggang, nyeri leher, hingga 
rasa nyeri di di tangan maupun 
kaki. Hal itu bukan berarti Anda 
membutuhkan obat penghilang 
nyeri. Cobalah mengkompres 
bagian tubuh Anda yang nyeri 
dengan handuk yang dicelup-
kan ke air hangat dan lakukan 
relaksasi seperti stretching. Bila 
Anda telah melakukan hal-hal 
tersebut namun tetap merasa-
kan nyeri yang tak tertahankan, 
segeralah datang ke dokter untuk 
mendapatkan obat dalam jumlah 
dan dosis yang tepat. Konsumsi 
obat penghilang nyeri yang 
berlebihan akan membahayakan 

SEHAT
lambung, ginjal, dan liver Anda.

3. Olahraga
Olahraga, olahraga, olahraga! 
Olahraga memberikan manfaat 
yang luar biasa bagi tubuh. Se-
lain menjaga tubuh Anda tetap 
bugar, olahraga rutin mampu 
menurunkan tekanan darah, 
menurunkan kolesterol, memu-
dahkan Anda untuk tidur malam, 
meningkatkan sensitivitas tubuh 
terhadap insulin, mengontrol 
berat badan serta bentuk tubuh 
Anda tetap ideal. Olahraga juga 
memperbaiki fungsi ginjal, 
terbukti dari penelitian yang 
dilakukan pada pasien dengan 
gangguan ginjal yang berolah-
raga mengalami hasil dialisis dan 
tranplantasi yang baik. Olahraga 
yang baik adalah 
yang dilaku-
kan secara 
rutin, cukup 
30 menit 
sehari se-

lama 5 
hari dalam 

seminggu.

4. Teratur
Aturlah 
obat-
obatan pri-
badi Anda 
dalam satu 
ko-

tak, 
buanglah 

obat yang sudah 

lewat masa pakainya, dan catat 
obat-obatan apa saja yang Anda 
konsumsi saat ini serta obat-obat 
apa saja yang menyebabkan 
Anda alergi. Rapikan dan simpan 
catatan medis yang Anda punya 
dalam suatu arsip sehingga Anda 
mengetahui masalah kesehatan 
yang harus Anda perhatikan.

5. Berhenti merokok
Berhenti merokok memang sulit, 
namun tetap harus dilakukan 
untuk kualitas kesehatan yang 
lebih baik. Rokok menyebabkan 
aliran darah di ginjal berjalan 
lambat dan menyebabkan teka-
nan darah menjadi tinggi. 

6. Kurangi duduk, perbanyaklah 
bergerak
Bila pekerjaan Anda mengharu-
skan duduk dalam waktu yang 
lama, sempatkanlah berdiri dan 
berjalan tiap 30-60 menit. Peneli-
tian membuktikan duduk selama 

delapan jam atau lebih sehari 
berhubungan dengan pen-
yakit ginjal. Hal ini mungkin 
berkaitan dengan urin yang 

menumpuk di dalam saluran 
kemih selama berjam-jam dan 
meningkatkan keasaman di urin 
sehingga menjadi tempat yang 
baik bagi kuman untuk berkem-
bang biak dan menyebabkan 
penyakit.

7. Lakukan pemeriksaan ginjal 
tahunan
Pemeriksaan tahunan seperti tes 
protein urin dapat menunjuk-
kan ada tidaknya penyakit ginjal 
sejak dini. Ureum dan kreatinin 
darah menunjukkan fungsi 
ginjal Anda dalam membuang 
racun dari tubuh. Deteksi dini 
penyakit ginjal akan mencegah 

terjadinya keparahan.

8. Kurangi berat badan
Berat badan berlebih menyebab-
kan kerja ginjal untuk menyaring 
darah menjadi lebih berat, aki-
batnya ginjal menjadi kelela-
han dan tidak dapat berfungsi 
optimal. Kurangi berat badan 
Anda dengan memperbaiki pola 
makan dan olahraga. Bila perlu, 
kunjungi dokter untuk menda-
patkan saran diet yang baik dan 
benar.

9. Tidur cukup
Pekerjaan, kelelahan, dan stres 
seringkali menjadi alasan kurang 
tidur. Pola tidur yang tidak tera-
tur, makan sebelum tidur, dan 
tidur yang kurang terbukti ber-
hubungan dengan obesitas. Dan 
seperti yang telah Anda baca di 
atas, obesitas berkaitan dengan 
penyakit ginjal. Atur jadwal tidur 
Anda, matikan lampu, lupakan 
segala urusan, dan pergilah tidur. 
Umumnya orang membutuhkan 
waktu 7 jam untuk tidur.

10. Kurangi garam
Jika Anda pecinta makanan asin, 
kurangilah sedikit demi sedikit. 
Dan kurangi juga produk maka-
nan olahan yang mengandung 
banyak garam. Seperti yang 
telah diketahui umum, garam 
dapat menyebabkan terjadinya 
tekanan darah yang tinggi. Teka-
nan darah tinggi meningkatkan 
risiko penyakit jantung dan gagal 
ginjal.

Sebenarnya, 10 poin di atas tidak han-
ya baik untuk kesehatan ginjal, namun 
juga kesehatan tubuh secara keselu-
ruhan. Jadi, siapkah Anda menjadikan 
kesehatan sebagai prioritas?  [][]   

Sumber: doktersehat.com
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Breather Hole
pada Jendela Pesawat Komersial

Pada setiap jendela pesawat 
komersial terdapat lubang 
kecil yang dinamakan “lubang 

nafas” atau breather hole. Lubang 
itu berfungsi untuk menyamakan 
tekanan udara antara ruang kabin 
dan jendela atau bagian panel luar 
dari kabin pesawat.

Bila pesawat sedang terbang di ke-
tinggian 35 ribu kaki, maka tekanan 
atmosfer di luar pesawat hanya 3,4 
pon per inci persegi. Tekanan di 
bagian luar pesawat akan lebih ren-
dah dibanding dibagian dalam. Bila 
ditutup akan menimbulkan tekanan 
keluar. Ketika pesawat berada di ke-
tinggian 7 ribu kaki, maka perbedaan 
tekanan dari luar dan dalam pasawat 
ikut berubah.

Tekanan udara dari luar akan mene-
kan bagian jendela pesawat. Panel 
luar sebagai struktur utama akan 

menanggung beban paling besar 
karena perbedaan tekanan. Bila dibi-
arkan dapat menyebabkan keretakan 
pada kaca jendela pesawat. Lubang 
kecil tersebut memberikan dorongan 
udara keluar masuk.

Lubang tersebut juga berfungsi 
untuk menghindari kabut atau pem-
bekuan dari dinginnya udara atmos-
fer dari luar udara. Marlowe Moncur 
seorang ahli aerospace mengatakan 
ini adalah bagian dari fitur ke-
selamatan pesawat. Lubang kecil itu 
bertanggung jawab untuk mengatur 
tekanan dalam kabin.

Pada jendela akan dijumpai tiga 
panel yang terbuka dari bahan akrilik. 
Tujuan dari panel terdalam, yang 
biasa disebut panel gores, berfungsi 
untuk melindungi panel berikutnya. 
Sedangkan panel tengah (yang 
punya lubang nafas) dan panel luar 

berfungsi lebih penting.

Ketika pesawat menanjak naik, te-
kanan udara turun di kabin pesawat 
dan di udara luar, tapi jauh lebih 
banyak di luar. Sistem pesawat pun 
membuat tekanan kabin pada level 
yang nyaman dan aman. Ini berarti, 
tekanan di dalam pesawat selama 
penerbangannya biasanya jauh lebih 
besar dari tekanan antara kabin dan 
udara luar.

Panel tengah dan panel luar punya 
cukup kekuatan untuk menahan 
perbedaan tekanan udara ini, tetapi 
dalam keadaan normal, panel luarlah 
yang paling mampu menahan te-
kanan udara tersebut, berkat lubang 
nafas kecil ini. Selain itu, lubang 
nafas ini juga menghangatkan udara 
diantara panel-panel untuk men-
jaga udara dingin di luar panel tidak 
masuk ke dalam kabin pesawat, dan 

supaya jendela tidak berembun.

Bisa dikatakan, saluran nafas ini be-
kerja layaknya sebuah katup. Menurut 
paten yang diajukan oleh Daimler 
Chrysler Aerospace Airbus pada tahun 
1997, saluran udara dapat memper-
tahankan tekanan atmosfer eksternal 
dalam panel. Tekanan udara yang 
dihasilkan oleh mesin menciptakan 
daya dorong dan untuk mencipta-
kan kestabilan tekanan udara ketika 
berada di ketinggian tertentu maka 
dibuatlah lubang kecil di bawah jen-
dela sebagai katup untuk mengatur 
saluran udara di dalam kabin karena 
tekanan udara di angkasa sangat 
rendah sehingga bisa membahayakan 
keselamatan penumpang.

“Di dataran tinggi tidak ada molekul 
oksigen yang cukup untuk proses per-
nafasan manusia dalam memperta-
hankan hidup. Tekanan rendah udara 
ini bisa menurunkan titik tertentu 
pada tubuh manusia yang dapat me-
nyebabkan darah dan air mata men-
jadi mendidih,” ujar Kepala Advanced 
Struktural Pengujian Pusat di Universi-
tas Sheffield Advanced Manufacturing 
Researh Centre (AMRC) Boeing Philip 
Spiers.

Cara kerja katup pengatur tekanan 
udara yang berada di bawah jendela 
ini bekerja secara sistematis dan ter-
letak di area kokpit pesawat tempat 
pilot berada, bentuknya seperti panel 
yang bisa di-setting otomatis dan 
manual.

Cara kerja panel ma-
nual ini mengingatkan 
kita pada salah satu 
kecelakaan pesawat 
terbang misterius 
yang menyebabkan 
semua penumpang 
termasuk awak pesa-
wat beserta pilotnya 
pingsan terlebih dahulu 
sebelum pesawat jatuh. 
Bertahun-tahun penye-
lidikan dilakukan untuk 
mengungkap kejadian 
tersebut. Akhirnya dite-
mukan penyebab utama 

kecelakaan ini, yaitu bermula dari 
kelalaian kru lupa mengembalikan 
posisi panel ke kondisi semula (posisi 
otomatis). Sebelumnya, sewaktu pesa-
wat masih di bandara, kru pemeriksa 
sempat melakukan pengecekan 
tekanan udara di dalam kabin, ketika 
mendapati laporan pintu pesawat 
mengalami sedikit kebocoran. Kru ini 
melakukan pemerikasaan pada panel 
tersebut dan diaktifkan secara manual 
untuk melihat tekanan udara beker-
ja optimal. Namun ternyata ia lupa 
mengembalikan lagi ke posisi 
otomatis. Kejadian inilah yang 
tidak disadari oleh semua 
pihak, termasuk sang pilot.

Jendela tak bersudut
Selain itu, kecelakaan pesa-
wat juga pernah terjadi pada 
saat desain jendela pesawat 
berbentuk kotak. Seperti 
pada desain awal, pesawat 
komersial memiliki jendela 
berbentuk segiempat karena 
desain yang mudah.

Kecelakaan yang terkenal 
adalah yang terjadi pada 
pesawat De Havillad DH-106 
Comet 1 dengan nomor 
penerbangan 781 milik British 
Overseas Airways Corpora-
tion. Pesawat tersebut me-
ledak di atas laut Mediterania, 
10 Januari 1954. Seluruh 
penumpang (57 orang) me-
ninggal. Hasil penyelidikan 

menunjukan bahwa desain jendela 
yang berbentuk segi empat sebagai 
penyebab  terjadinya kecelakaan.

Lubang jendela pada badan pesawat 
yang berbentuk segi empat meng-
hasilkan konstraksi tekanan (stress) 
yang sangat besar pada sudut lubang 
(karena runcing). Tekanan dalam 
kabin yang lebih besar daripada te-
kanan udara luar mendorong dinding 
pesawat ke arah luar. Akibat dorongan 
tersebut maka terjadi konsentrasi 
(peningkatan) tekanan pada lubang-
lubang yang ada di badan pesawat 
(termasuk lubang jendela atau retak-
an pada badan pesawat).

Pada penghitungan matematika 
ditemukan bahwa benda berben-
tuk kotak akan menciptakan empat 
sudut lemah yang apabila menerima 
tekanan tertentu akan mudah hancur. 
Hal ini yang disebut para ilmuwan se-
bagai “stress concentration”.  Akibatnya, 
retakan dapat merambat dengan 
cepat dan badan pesawat akan pecah 
akibat kegagalan struktur.  [][]    

Sumber: Aviasi, Edisi 88 Tahun VIII/2015Meski kecil, lubang pada jendela pesawat ini ternyata sangat berpengaruh bagi keselamatan 
penumpang pesawat terbang. Mengapa?
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Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda 
Surabaya, dan Bandara Ahmad Yani Semarang 
berhasil meraih penghargaan Service Quality 

(SQ) Award 2015. Acara penganugerahan pemenang SQ 
Award 2015 digelar di Hotel Mulia, Jakarta (22/05).

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mendapat 
penghargaan untuk kategori domestic airport dan 
international airport, sedangkan Bandara Juanda dan 
Bandara Ahmad Yani untuk kategori domestic airport. 
SQ Award 2015 ini diberikan berdasarkan hasil survei 
yang dilakukan yang dilakukan oleh konsultan Carre 
CCSL (Carre Center for Customer Satisfaction & Loyalty) 
pada periode Januari - Maret 2015.

“Penghargaan ini diberikan kepada service provider dari 
berbagai industri. Meskipun teknologi pelayanan saat 
ini sudah semakin maju, yang membuat hubungan 
antara pelanggan dengan perusahaan bisa dilakukan 
dalam bentuk virtual dan wireless, namun peranan 

service center sebagai physical contact point tak bisa 
diabaikan,” ujar Hesti Hastuti, Ketua Panitia Service 
Quality Award 2015.
 
Penghargaan ini didasarkan pada serangkaian riset 
kepada lebih dari 3.000 responden di Jakarta, Surabaya, 
Medan, dan Semarang, dengan tujuan mengukur 
persepsi pelanggan. Para responden diwawancarai 
langsung dengan menggunakan metode riset 
interview face to face. Hasil dari riset disebut Service 
Quality Index (SQI), sebagai acuan benchmarking 
terhadap standar kualitas pelayanan di Indonesia.

“Ini merupakan sebuah pencapaian yang cukup 
prestisius untuk mengukur kinerja perusahaan, 
dalam hal ini bandara-bandara di bawah pengelolaan 
Angkasa Pura Airports. Hasil dari penilaian ini kami 
gunakan untuk meningkatkan pelayanan kami menuju 
world class company,” kata I Gusti Ngurah Ardhita, Co 
General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.  [][]    

Tiga Bandara Raih Penghargaan 
Service Quality Award 2015

SERVICE QUALITY (SQ) AWARD 2015

AWARDS

Rubrik ini hasil kerjasama dengan:

10TEKNOLOGI TINGGI
KARYA NENEK MOYANG BANGSA INDONESIA

INDONESIANA
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Kata-kata dengan nada tidak 
percaya, cacian, kritikan, 
cemoohan dan sindiran 

adalah upaya-upaya orang untuk 
mematikan semangat, kreativitas 
dan motivasi utnuk berkarya. 
Dengan sudut pandang yang positif 
maka itu akan menjadi energi 
yang luar biasa memotivasi untuk 
menguatkan bahwa kita tidaklah 
seperti yang mereka tuduhkan atau 
perkirakan.

Cabang dari 
sebuah batang 
pohon akan 
keluar getahnya 
ketika dipotong. 
Namun setelah itu 
pohon tersebut akan mengeluarkan 
cabang baru yang lebih banyak, den-
gan daun yang lebih banyak pula 
dan banyak buah. Kita tidak perlu 
bercerita kepada orang tentang ke-
mampuan kita dalam surat dengan 
untaian kata-kata. Cukup  tunjukkan 
bukti dengan aksi. Kita sebaiknya 
memberikan bukti dan bukan sek-
edar janji atau omong kosong.

Kalimat “sulit tetapi bisa” dengan 
“bisa tetapi sulit” mempunyai unsur 
kata yang sama, namun memberi 
pengaruh yang berbeda. Kalimat 
“sulit tetapi bisa” memberi pengaruh 
sikap yang positif, sikap optimis, 
dan berlanjut pada keinginan juga 
gerakan untuk mencoba melaku-
kan. Sedangkan kalimat “bisa tetapi 
sulit” cenderung mendorong sikap 
pesimis dan menyerah sebelum 
ada usaha untuk mencoba. Kekeli-
ruan dalam memilih kosa kata akan 
berpengaruh pada mandegnya daya 
kreativitas otak bawah sadar kita. 

Ketika kita mengeluarkan kata-
kata dengan konotasi negatif maka 
tubuh akan segera membenarkan 
dan mendukung 100% dengan ba-
hasa tubuh yang cocok. Contohnya, 
ketika kita berbicara di depan orang 
banyak dan kita menyatakan tidak 
percaya diri, maka kaki akan mer-
espon dengan gemetar, 
jantung berdenyut 
dengan 

kencang, 
tangan tak 

terkon-
trol, 
dan lain-
lain.

Emosi akan 
memben- tuk sikap 
tubuh dan 
sikap tu- buh 
dipen-
garuhi 
oleh 
emo- si. 
Bagaimana sikap mampu 
mengubah emosi? Bayangkan suatu 
masalah kita yang berat, kemu-
dian angkat wajah dan menatap 
ke depan dengan fokus dan tegas. 
Kepalkan tangan lalu bayangkan 
peristiwa bahagia yang sangat 
berkesan dalam hidup kita. Mu-
lailah untuk tersenyum, bayangkan 
keinginan-keinginan kita yang akan 
segera terwujud. Lalu melompatlah 
sambil teriaklah katakan “aku pasti 
bisa!” Maka gairah baru akan kita 
rasakan. 

Rencanakan diri kita sebelum diren-
canakan oleh orang lain. Semua ber-
muara pada pilihan kita dan jangan 
membatasi kemampuan diri untuk 
mengekspresikan kemampuan.

Ada sepuluh pola pikir salah 
yang harus dihindari, yang 

dapat menghambat 
proses pencar-

ian jati diri untuk 
mencapai keberhasi-

lan, yaitu:
1. takut mengambil risikok
2. kurang tekun
3. ingin memperoleh hasil dengan 

cepat
4. tidak ada prioritas
5. mementingkan diri sendiri (ego 

dan tamak)
6. tidak ber-

pendirian
7. tidak pu-
nya rencana dan 
kurang persiapan

8. mencari 
pembenaran terha-

dap kesalahan diri
9. tidak belajar dari kesalahan 

masa lalu
10. tidak punya tujuan

Adalah sebuah kenyataan dan kebe-
naran bahwa kita memproyeksikan 
siapa diri kita dalam sebuah karya. 
Tanpa disadari bahwa kita seringkali 
suka memandang sesuatu hal lebih 
sulit daripada yang sebenarnya. 
Apabila ingin mendapatkan sekum-
tum bunga mawar yang cantik nan 
menawan dari sebatang pohon yang 
penuh duri, maka fokuslah pada 
bunga mawar tersebut dan lupakan 
durinya.  [][]  

Sulit, Tetapi Bisa!

ETOS

Ida Bagus Kt. Juliadnyana
Pemimpin Redaksi Angkasa Pura Magazine

INTERMEZO

Seni Membuka Pikiran

DO DON’T

Sinergi Intensif dalam menjalin koordinasi antar individu, unit 
kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk men-
ciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan lingkungan.

Bagaimana Anda bisa mengetahui seberapa berbudayanya seseorang? Kita bisa tahu dari cara ia mengatasi keadaan yang dihadapinya. Jika 
seseorang kehilangan kesabaran ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginannya, itu berarti pembinaannya kurang memadai. 
Dia harus berusaha keras membina pikiran menjadi lembut dan lapang, sehingga tindakan dan perkataannya bisa menyejukkan layaknya 
hembusan angin musim semi.

Jika pikiran seseorang tercemar keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan, orang ini tidak dapat menjaga kemurnian 
pikiran. Membina pikiran adalah seni bertobat dan membersihkan ketidakmurnian dari pikiran kita. Sebenarnya, kebiasaan dan bentuk pikiran 
tidak berwujud dan tidak terlihat, jadi bagaimana itu dapat mencemari pikiran kita? Jika kita secara terus-menerus mengingatkan diri sendiri 
untuk tidak serakah, mudah marah, egois, dan sombong, maka kita bisa menjaga hati yang penuh welas asih dan memperlakukan semua 
orang dengan penuh cinta kasih yang lembut. Jika hati ini selalu dipenuhi dengan cinta kasih yang lembut dan baik hati, bagaimana mungkin 
ia bisa ternoda?

Kunci utamanya adalah bagaimana kita membina kebiasaan baik ini. Jika semua orang bisa sepenuh hati dalam setiap langkah, bukan 
melangkahi aturan atau melakukan kesalahan, kita dapat secara terus-menerus belajar agar bermanfaat bagi orang lain dan bisa harmonis 
dengan orang lain. Cinta dan penghargaan yang timbal balik adalah pembinaan dari kebiasaan baik. Bersikap perhitungan dan menyimpan 
dendam juga adalah kebiasaan buruk yang harus kita buang secepatnya. Ada orang yang baik, tapi suka menyimpan dendam. Atau orang 
yang berhati baik, tetapi temperamental. Menyimpan dendam dan memiliki temperamen yang buruk, kesan apakah yang akan ditinggalkan? 
Ketika Anda kehilangan kesabaran, Anda telah merusak citra diri sendiri. Salam santun. 

I Wayan Sutawijaya

REFLEKSI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAHUN PESAWAT PENUMPANG KARGO 
(ton)

2010 489.190 49.194.157 289.555

2011  559.029 56.485.881 311.598

2012 642.446 65.572.292 334.642

2013 689.526 71.908.039 327.886

2014 685.913 73.228.093 348.361

PERGERAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA

TAHUN PESAWAT PENUMPANG KARGO 

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

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

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

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

PERTUMBUHAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA (%)

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

www.angkasapura1.co.id

humas@angkasapura1.co.id     

angkasapura.airports

@AP_Airports

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

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