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DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN ELFI AMIR

APRESIASI PRESTASI PETUGAS AVSEC
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Direktur Keamanan Penerbangan
Elfi Amir
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BANDARA KUALA KURUN

SUSI AIR TERBANGI
GUNUNG MAS-BANJARMASIN
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Kabandara Kuala Kurun,
Darsono



10 Edisi 02 | Februari 2021BANDARA

BANDARA TUMBANG SAMBA

OVERLAY LANDASAN PACU



11Edisi 02 | Februari 2021 BANDARA

Kabandara Tumbang Samba,
Huntal Purba
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HOTEL PARKSIDE GAYO

ICON BARU TAKENGON
ACEH TENGAH
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General Manager Hotel Parkside,
Iwan Wahyudi
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Ditkampen Elfi Amir, Rudi Richardo dan Erwin Nurdin. Bersama Alma Rosto Guna & Rudi Iwan Tarun, 
Kominfo Lampung.

CEO Bandara Erwin Nurdin, Wita Anggraini, Puti, 
Nadia bersama Direktur Poltekbang Palembang 
I Gusti Agung Ayu Mas Oka.

DPD, POLTEKBANG, DIRKAMPEN & 
VILLA JONGGI By BANDARA  DI  TEGAL MAS ISLAND

Pembaca Budiman,
Ketika majalah Bandara edisi 

Februari 2021 ini hadir, nama-
nama dan judul diatas, baik secara 
lembaga maupun personal, sering 
hadir di majalah ini.

Majalah Bandara yang 
mengambil tagline sebagai media 
yang fokus pada bidang bandara, 
pariwisata, penerbangan dan 
navigasi tidak hanya di dominasi 
tentang bandar udara, tetapi 
beragam komunitas terkait. 

Edisi ini kami memuat pendapat 
Ketua DPD-RI La Nyalla Mattalitti 
dan senator Alirman Sori bagaimana 
vitalnya bandara berperan dalam 
percepatan roda ekonomi di tengah 
pandemi Covid 19.

Sejak terbit kami rutin menulis 
Poltekbang Palembang,  Politeknik 
Penerbangan Indonesia - Curug 
(PPI-C, nama baru STPI), Poltekbang 
Medan dan lembaga pendidikan 

Checkin

spesifik yang ada dilingkungan 
Kemenhub.

Liputan teknis dari pejabat di 
lingkungan DJU seperti Direktorat 
Keamanan Penerbangan dan 
beragam  liputan kami tulis di edisi 
Februari ini.

Lalu apa hubungannya dengan 
Villa Jonggi di Pulau Tegal Mas, 
Lampung ?

Majalah Bandara dulu  memiliki 
Villa Jonggi di Megamendung 
Puncak.

Agar ada suasana baru dan atas 
‘kebaikan’ Thomas Azis Riska, owner 
Tegal Mas Island, kini kami memiliki 
Villa Jonggi by BANDARA di pulau 
itu.

Selain dipakai untuk ‘istirahat 
dan menggali inspirasi baru’, juga 
dikomersialkan untuk umum.

Selamat membaca. Semoga 
majalah ini membawa berkah dan 
manfaat. B
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Alirman Sori

Firdaus Nurdin
Maifrizal Datuk Tamaruhun

Pemimpin Umum & Redaksi
Erwin Nurdin 

Pemimpin Perusahaan
Wita Anggraini

General Manager 
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Erwin Nurdin & Desri di 
Pulau Tegal Mas Lampung

Tim Bandara dijamu Sekdis Pemberdayaan 
Wanita Kota Palembang Wati Purnamasari 
menikmati kuliner khas Palembang

Kadis Sosial Muba Ahmad Nasuhi, Sekdis 
Putra, Syamsuri Datuk Bagindo, Erwin 
Nurdin bersama  
Wita Anggraini.
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Dua satuan kerja (Satker) Kementerian 
Perhubungan meraih penghargaan 
sebagai satuan kerja (Satker) terbaik 
untuk pemrakasa proyek SBSN tahun 

2020. Penghargaan ini diberikan dalam Forum 
Kebi jakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur 
melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang 
diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian 
Keuangan pada Rabu, 20 Januari 2021.

Satker yang menerima penghargaan tersebut 
yaitu Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 
Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat untuk proyek Pengembangan Bandara 
Muhammad Salahuddin Bima dan Balai Teknik 
Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara, Provinsi 
Sumatera Utara dalam proyek Pembangunan Jalur 
Kereta Api Trans Sumatera Rantau Prapat-Kota 
Pinang Segmen I.

Menhub mengatakan dengan terbatasnya rupiah 
murni untuk melakukan pembangunan infrastruktur 
transportasi, SBSN menjadi alternatif yang sangat 

membantu. Penggunaan SBSN ini telah dilakukan sejak 
tahun 2013.

N i l a i  p e m b i a y a a n  S B S N  d i  K e m e n t e r i a n 
Perhubungan kian meningkat setiap tahunnya. Pada 
tahun 2013, pembiayaan SBSN untuk Kementerian 
Perhubungan mencapai Rp 800 Miliar. Di tahun 2020, 
angka itu menjadi Rp 6,91 triliun.

Di  tahun 2021 ini ,  a lokasi  anggaran SBSN 
Kemenhub sebesar Rp.5,67 T dengan rincian Rp. 
4,1 T di Ditjen Perkeretaapian, Rp167,4 M di Ditjen 
Perhubungan Darat, Rp. 225,1 M Ditjen Perhubungan 
Laut dan Rp. 1,2 T di Ditjen Perhubungan Udara.

Kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi 
yang dibiayai SBSN di antaranya meliputi Jalur KA 
Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Jalur 
KA Makassar-Parepare, Jalur Ka Araskabu-Siantar, 
Fasilitas Perkeretaapian Manggarai-Jatinegara, 
Terminal Anak Air Padang,

Pelabuhan Penyeberangan Tomia dan Binongko, 
Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Kambuno, Bandara 
Marinda Raja Ampat, Bandara Nabire. B

HEADLINE

Menteri Perhubungan 
Budi Karyadi Sumadi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RAIH PENGHARGAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

Teks: Istimewa, Foto: Istimewa
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HEADLINE

Pulau Belitung terkenal sebagai Negeri Laskar 
Pelangi. Di balik itu, masih banyak daya tarik 
wisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengajak 
wisatawan nusantara untuk berkunjung dan berwisata 
ke destinasi-destinasi yang ada di Belitung.

“Saya ingin mengajak wisatawan domestik untuk 
datang ke Belitung. Karena begitu banyak atraksi wisata 
yang ditawarkan di Negeri Laskar Pelangi ini. Kita harus 
bangga berwisata di Indonesia.

Sehingga, tahun 2021 ini kita bisa bangkit dan kita 
bisa pulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif bangsa 
kita,” kata Sandiaga di Waroeng Kopi Ake, Tanjung 
Pandan, Belitung pada hari Jumat, 5 Februari 2021.

Di Waroeng Kopi Ake, Sandiaga mencicipi berbagai 

kuliner khas Belitung seperti nasi gemuk dan nasi tim 
ayam. Tidak lupa kopi susu khas kopi ake yang mana kopi 
Belitung sudah mendunia.

Menurut Sandiaga, jika Belitung ingin menjadi 
destinasi super prioritas nomor enam maka harus 
menyiapkan secara 360 derajat yaitu the side, the sound, 
the feel, the taste, the vibration, the resonance. Karena 
begitu wisatawan menginjakkan kaki di Belitung, mulai 
dari musik, aroma, hingga kuliner khas Belitung harus 
dimunculkan.

Selain kuliner, Sandiaga kemudian mengunjungi Bukit 
Peramun yang terletak di Desa Air Selumar, Belitung. 
Di sini , terdapat primata endemik langka yaitu tarsius. 
Hewan ini memiliki mata besar dengan ukuran tubuh 
sebesar telapak tangan. Diperkirakan tarsius yang ada 
saat ini tinggal 80 ekor. (PUT)

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DORONG PARIWISATA BELITUNG
Teks: Puti Mauli Nadia, Foto: Istimewa

 Sumber:  Istimewa
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HEADLINE

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RAIH PENGHARGAAN MERIT ASN

Teks: Puti Mauli Nadia, Foto: Istimewa

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
menerima Penghargaan Penerapan Sistem 
Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan 
Instansi Pemerintah Pada Tahun 2020 dari 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Kategori 
Sangat Baik Penghargaan tersebut diberikan oleh 
MenPAB-RB Tjahjo Kumolo kepada Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori pada Kamis, 
28 Januari 2021.

“Alhamdulillah tadi penghargaan diterima Bapak 
Sekjen. Penghargaan ini tentu sebagai bukti keseriusan 
Kemendagri dalam melakukan manajemen Sumber 
Daya Manusia (SDM) Aparatur untuk mewujudkan 
ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja 
tinggi,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, 
Benni Irwan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 
s istem merit  diart ikan sebagai  kebi jakan dan 
manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara 
adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Dengan adanya sistem merit, orang-orang yang 
mempunyai jabatan dijamin sebagai orang yang 
profesional dan kompeten dalam menjalankan 
tugasnya berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode 
perilaku ASN. 

Selain itu, sistem merit memberikan kesempatan 
bagi semua orang untuk berkarir sesuai dengan 
komptensi masing-masing apapun itu suku, ras, 
gender, maupun latar belakang lainnya. Dengan 
begitu, orang-orang terbaiklah yang akan bekerja.

“ S e m o ga  i n i  d a p a t  d i p e r t a h a n ka n  s e c a ra 
konsisten, bahkan ke depannya lebih ditingkatkan 
untuk pengelolaan SDM agar lebih baik lagi. Tentu 
Kemendagri  akan terus berupaya melakukan 
p e m b e n a h a n  d a l a m  m a n a j a m e n  A S N  g u n a 
mewujudkan SDM Aparatur yang profesional,” lanjut 
Benni. B
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Meskipun saat ini sedang di tengah 
pandemi COVID-19, 
tetapi Politeknik 
Penerbangan 

P a l e m b a n g  m a s i h 
m e n y e l e n g g a r a k a n 
p e n d i d i k a n  d a n 
pelatihan bagi taruna 
dan taruninya melalui) 
p e m b e l a j a r a n 
d a r i n g  ( o n l i n e ) . 
Hal ini mengingat 
kondisi yang tidak 
memungkinkan untuk 
diadakannya kegiatan 
b e l a j a r  m e n g a j a r 
tatap m u k a .  D e n g a n 
menggunakan beberapa 

sistem pembelajaran yang ada seperti Learning 
Management  System yang dapat 

diakses melaluli link https://
lms.poltekbangplg .ac . id/ 

penggunaan aplikasi Zoom, 
Google Classroom, Quizizz 

d a n  m e m a n fa a t ka n 
m e d i a  W h a t s a p p 
Group. 

D i r e k t u r 
P o l t e k b a n g 
Palembang I Gusti 
Agung Ayu Mas Oka 

mengatakan bahwa 
pembelajaran daring 

sudah dilakukan sejak 
awal  Desember 2020. 

Kegiatan praktikum masih 
b i s a  d i l a k s a n a k a n  s e c a ra 

POLTEKBANG PALEMBANG 
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

TETAP JALAN DI TENGAH PANDEMI 
Teks: Puti Nadhira, Foto: Puti Mauli Nadia 

Direktur Poltekbang Palembang
I Gusti Agung Ayu Mas Oka

Jajaran Poltekbang Palembang 

Spesial Repor t
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daring (online), namun belum dapat dilaksanakan 
secara maksimal karena sebagian besar fasilitas praktik 
tersedia di kampus. Wanita asal Bali ini juga menjelaskan 
dengan pembelajaran secara daring, dosen diharuskan 
beradaptasi dengan teknologi saat ini.

“Secara keseluruhan, kegiatan belajar online sudah 
berjalan dengan maksimal, namun menjadi tantangan 
tersendiri bagi dosen supaya lebih kreatif ketika 
mengajar,” ujar Direktur Poltekbang Ayu didampingi oleh 
Kabag Adm. Akademik dan Ketarunaan Yanti Daryanti. 

Yanti juga menjelaskan bahwa beberapa mata 

kuliah praktikum seperti Airport Emergency Planning, 
Fire Fighting, Radiotelephony, Menggambar Teknik, 
Aviation English, Dasar Teknologi Informasi &  Airport 
Familiarization masih dapat dilaksanakan secara daring 
walau belum secara maksimal, Poltekbang Palembang 
juga memberikan bantuan kuota internet untuk para 
taruna-taruni selama mengikuti pembelajaran daring. 
”kata wanita yang sudah bertugas lebih dari tiga dekade ini.

Selain belajar mengajar, kegiatan lain seperti apel 
pagi hingga apel malam tetap dilaksanakan secara 
daring oleh Pusat Pengembangan Karakter Poltekbang 

Palembang dan evaluasi kegiatan pembelajaran 
daring setiap harinya dilakukan oleh masing-
masing Program Studi. 

Walaupun pembelajaran daring, protokol 
kesehatan tetap dijalankan, terutama bagi 
pengajar maupun staf di lingkungan Poltekbang 
Palembang. Para civitas akademika diwajibkan 
untuk selalu mematuhi prokes dengan memakai 
masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 
menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. 
Gedung disemprot disinfektan setiap hari Jumat 
serta disediakan tempat cuci tangan dan hand 
sanitizer di setiap tempat. B

Kegiatan Pembelajaran Daring Poltekbang Palembang.

Kegiatan Belajar Mengajar Melalui Zoom 

Spesial Repor t
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POLTEKBANG PALEMBANG 

KONTRIBUSI TERHADAP PENERBANGAN 
Teks: Puti Nadhira, Foto: Puti Mauli Nadia 

Salah satu kontribusi Politeknik Penerbangan 
Palembang sebagai lembaga pendidikan 
Vokasi di Bidang Penerbangan adalah dengan 
menghasilkan lulusan yang kompeten, prima, 

profesional, serta beretika sesuai standar nasional 
maupun internasional. 

Direktur Poltekbang Palembang I Gusti Agung Ayu 
Mas Oka mengatakan bahwa taruna - taruni Poltekbang 

Palembang dididik agar siap kerja dan dapat menjadi ahli 
di bidang penerbangan, khususnya di tiga program studi 
yang ditawarkan yaitu Prodi Diploma III Manajemen 
Bandar Udara (MBU), Prodi Diploma III Penyelamatan 
Pemadaman Kebakaran Penerbangan (PPKP), dan Prodi 
Diploma IV Teknologi Rekayasa Bandar Udara (TRBU). 

“Kami ingin mencetak taruna-taruni yang sadar 
akan keselamatan, terutama pada hal-hal yang dapat 

Kegiatan Pendidikan di Poltekbang 
Palembang Sebelum Pembelajaran 
Daring.

Laboratorium Terpadu Mock-Up Pesawat di Poltekbang Palembang.

Spesial Repor t
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dihindari seperti human error atau hal yang sering 
diabaikan,” ujar Direktur Poltekbang Ayu didampingi 
oleh Kabag Keuangan, Umum dan Kerjasama Rinto 
Astutik. 

Maka dari itu, Poltekbang Palembang semaksimal 
mungkin membekali  para anak didiknya bukan 
hanya dengan materi teori maupun praktik. Selain 
itu, Poltekbang Palembang juga melakukan diklat ke 
komunitas bandara tentang keselamatan dan keamanan, 
seperti meningkatkan security awareness kepada ground 
handling. 

“Yang tidak kalah pentingnya adalah Poltekbang 
Palembang tetap ikut terlibat pada teknologi maupun 
perkembangan penerbangan yang terbaru. Karena 
tuntutan jaman yang bergerak cepat, kita juga jangan 
sampai tertinggal,” lanjut Ayu. 

Saat ini, Poltekbang Palembang memiliki sekitar 
120 taruna yang dibagi menjadi Prodi MBU dua kelas, 
Prodi PPKP satu kelas, dan Prodi TRBU dua kelas. 
Sementara itu, ada 10 dosen tetap dan sembilan tenaga 
pengajar non dosen yang ahli dibidangnya sebagai 
tenaga pendidik.

Berbagai fasilitas disiapkan untuk menunjang 

k e g i a t a n  p e n d i d i k a n ,  s e p e r t i  l a b  t e r p a d u  
mock-up pesawat, laboratorium TBU, fire station PPKP, 
poliklinik, dan asrama. 

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Perhubungan, Politeknik Penerbangan 
Palembang telah mendapatkan sertifikasi  ISO 
9001:2015 dari British Standard Institute untuk 
institusi pelatihan. B

Direktur Poltekbang Palembang I Gusti Agung Ayu Mas Oka

I Gusti Agung Ayu Mas Oka, Yanti Daryanti, Rinto Astutik, 
Ganda Rusmana & Catra Indra Cahyadi.

Spesial Repor t
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Rinto Astutik
Panggil Saja RintoWanita kelahiran Tulungagung, 

46 tahun silam ini memiliki 
nama lengkap Rinto Astutik, 

namun lebih dikenal dengan panggilan 
Rinto .  Dalam dunia  penerbangan 
namanya juga dipakai sebagai ATS Route/
Reporting Point di W37 pada jarak 150 
NM dari MKS VOR,” ujar Rinto. 

Wanita yang memulai karirnya 
sebagai Air Traffic Controller di Bandara 
Mutiara Sis Al Jufri Palu, Sulawesi 
Tengah pada tahun 1996 sd 2003 dalam 

melaksanakan tugasnya, Rinto memiliki prinsip 
selama seseorang memiliki kemauan pasti 
akan ada jalan untuk mencapainya. Prinsip ini 
juga diterapkan Rinto dalam kehidupan sehari 
-harinya,baik dalam kehidupan berkeluarga 
maupun dalam lingkungan kerja sebagai Kepala 
Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama di 
Politeknik Penerbangan Palembang. Dalam 
melaksanakan tugas saya tekadkan niat dan 
berserah diri kepada Yang Maha Kuasa agar 
diberikan jalan yang terbaik,” ujar wanita yang 
hobby jalan-jalan ini.  (PN)

Figure

Wahyudi Saputra
Menyesuaikan 
Selama Pandemi

Ganda Rusmana
Selalu Positif

Dalam menghadapi setiap 
p e r m a s a l a h a n ,  G a n d a 
R u s m a n a  a k a n  s e l a l u 

bisa melihat hal positif yang bisa 
dijadikan acuan. Dengan hal positif 
ini, Pria kelahiran 14 Maret 1971 
ini dapat mengambil keputusan dan 
kesempatan untuk menyelesaikan 
berbagai rintangan pekerjaan.

A c u a n  p o s i t i f  i n i  j u g a 
y a n g  m e m b u a t  G a n d a  t e t a p 
semangat  dalam berakt i f i tas . 
Karena menurutnya,  j ika pria 
kelahiran Tangerang ini tidak bisa 
mengumpulkan semangatnya, sulit 
ia dapat menyelesaikan kewajiban-
kewajibannya sebagai insan PNS di 
Politeknik Penerbangan Palembang.

“ S e t i a p  p a g i  s a y a  c o b a 

mengumpulkan semangat agar 
bisa menjalani kegiatan di hari itu. 
Kalau tidak, produktifitas saya bisa 
menurun,” ujar Ganda.

Ganda juga rutin melakukan 
hobinya yaitu berolahraga serta 
bermain sepak bola agar bisa 
menghilangkan penat dan bisa 
menjernihkan pikirannya. (JA)

Jika ingin berhasil, kita harus mau bekerja keras 
dan pantang menyerah dalam menjalankan 
hidup. Agar tidak stagnan, seseorang harus 

terus belajar dan jangan pernah berhenti mencari 
ilmu,” ucap Yanti Daryanti atau yang biasa dipanggil 
Yanti ketika ditanya moto hidupnya.

Walau berada jauh dari keluarga tersayang, 
wanita kelahiran Tangerang ini pantang 
menyerah. Karena menurutnya, kerja keras yang ia lakukan ini juga 
merupakan untuk kebahagian keluarga.

Yanti menambahkan,banyak hikmah dan manfaat yang didapatkan dari 
bekerja di Poltekbang Palembang. Sebagai Kabag Administrasi Akademik 
dan Ketarunaan, wanita yang hobi membaca ini bersyukur dapat bekerja 
dan bertemu dengan rekan kerja dan teman-teman yang baik dan selalu siap 
membantunya selama bertugas. (JA)

Yanti Daryanti
Rahasia Berhasil

Sebagai Kasubag Administrasi 
A k a d e m i k  d i  P o l i t e k n i k 
Pe n e r b a n ga n  Pa l e m b a n g , 

Wahyudi Saputra atau yang biasa 
dipanggil Wahyudi banyak harus 
melakukan penyesuaian selama 
pandemi Covid-19.

Menjalani new normal dalam 
pandemi covid-19 mengharuskan 
di lakukan penyesuaian dalam 
berbagai hal, tidak terkecuali kegiatan 
belajar mengajar Taruna di politeknik 
penerbangan Palembang.

Pembelajaran yang semula 
dilakukan di  dalam kelas kini 
d i l a k s a n a k a n  s e c a r a  d a r i n g , 
Dan pengembangan hardski l l 
yang menyangkut penguasaan 
keterampilan teknis sesuai bidang 
keilmuan dilakukan di laboratorium 
dan simulator dalam lingkungan 
yang terkontrol dengan disiplin 
mengedepankan protokol kesehatan

“Memang kerja ekstra kami, tapi 
semuanya ini kan agar murid serta 
staf bisa tetap beraktivitas. Walau 
pandemi, kita masih harus bisa 
berkontribusi untuk memajukan 
institusi Poltekbang Palembang,” lanjut 
pria yang hobi bersepeda ini. (JA)
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BANDARA BERPERAN DALAM
PEMULIHAN EKONOMI DI TENGAH PANDEMI  

Teks: Nun Fatima, Foto: Istimewa

Bandara menjadi pintu gerbang 
utama masuk suatu wilayah 
melalui moda udara, bahkan 
dapat menjadi salah satu tolak 

ukur pertumbuhan ekonomi daerah. 
Saat seluruh penjuru dunia masih 
dilanda pandemi Covid-19, tentunya para 
pengelola bandara memperketat arus 
keluar masuk penumpang.

Dalam konteks ini, pengelola 
bandara diharapkan bisa menerapkan 
protokol kesehatansesuai dengan aturan 
internasional, namun di sisi lain dengan 
penerapan prokes ini akan memperlancar 
arus penumpang baik ketika datang 
maupun berangkat. Pergerakan 
penumpang yang lancar ini berdampak 
dalam mempercepat pemulihan ekonomi.

Demikian disampaikan La Nyalla 
Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia. Menurut 
pria kelahiran Jakarta pada 10 Mei ini, 
ketegasan pengelola bandara menjadi 
kewajiban, mengingat penerapan protokol 
kesehatan harus diprioritaskan, apalagi 
bandara sebagai salah satu pintu gerbang 
untuk keluar suatu wilayah.

Disisi lain semakin lancar arus 
angkutan udara, ini sangat berpengaruh 
signifikan terhadap pergerakan pesawat 
dan penumpang bepergian dari satu kota 
ke kota lainnya di Indonesia. Kondisi ini 
akan berpengaruh dalam mempercepat 
pemulihan perekonomian di daerah dan 
secara nasional.

“Para pengelola bandara turut 
berperan dalam pemulihan ekonomi 
daerah setempat di tengah pandemi 
melalui penerapan prokes dan lancarnya 
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Ketua DPD RI 
La Nyalla Mattalitti
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arus penumpang udara,” katanya.
La Nyalla menilai membangun 

suatu daerah itu juga harus 
berdampak pada pertumbuhan dan 
pergerakan ekonomi di daerah itu 
sendiri. Bahkan, lanjutnya, peran serta 
pengusaha lokal sangat penting untuk 
menjadikan bandara sebagai salah 
satu pusat perekonomian.

Hal senada disampaikan Anggota 
DPD RI Alirman Sori, senator dari 
wilayah pemilihan Sumatera Barat. 
Menurut pria kelahiran Pesisir Selatan 
ini, dengan lancarnya pergerakan 
pesawat dan penumpang dari satu 
tempat ke tempat lainnya, ekonomi di 
daerah juga ikut bergerak maju.

Alirman mengatakan lancarnya 
arus penerbangan dari ibukota Jakarta 
ke sejumlah kota di Sumatera seperti 
ke Bandar Lampung, Palembang, 
Bengkulu, Jambi, Padang, Pekanbaru,

Medan dan Banda Aceh membuat 
roda ekonomi, bahkan bidang lain 
seperti pariwisata, pertanian di 
daerah tersebut ikut bergerak dan 
mendorong perputaran aktifitas 
ekonomi.

Menurut Alirman dengan jumlah 
bandara di Indonesia lebih 300 
bandara, lebih 25 bandara berada di 
Sumatera, senator muda dan energik 
mengakui roda ekonomi di daerah 
meningkat dan ini ikut berperan dan 
mempercepat pemulihan ekonomi. B
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Anggota DPD RI
Alirman Sori

Membangun suatu 
daerah itu juga 
harus berdampak 
pada pertumbuhan 
dan pergerakan 
ekonomi di daerah 
itu sendiri. 
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DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN ELFI AMIR

APRESIASI PRESTASI PETUGAS AVSEC
Teks - Jonggi Abialdo | Foto - Erwin Nurdin

Indonesia memiliki banyak bandara dimana 
keamanannya tidak mungkin dapat terlaksana 
tanpa adanya bantuan dari Personel Keamanan 
Penerbangan atau Aviation Security yang kini 

berjumlah hingga 26 ribu personel di seluruh pelosok 
bandara Indonesia.

Menurut Elfi Amir, Direktur Keamanan Penerbangan, 

personel Avsec sebagai aparat pencegahan terjadinya 
tindakan melawan hukum di dunia penerbangan telah 
membantu berbagai instansi dalam berbagai upaya 
penegakan hukum di luar UU Penerbangan, dan ini dapat 
disebut juga torehan prestasi yang sangat membanggakan.

Avsec telah dapat membantu dalam pencegahan 
penyelundupan narkoba ke Indonesia melalui bandara. 

Spesial Repor t
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Hasil kerja ini membantu dan memudahkan kerja unit 
Narkoba di Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) 
dalam memberantas narkoba.

Kerja keras ini terlihat dari hasil kerja selama 2020. 
Di Bandara Hang Nadim, Bandara Sultan Syarif Kasim 
II, Bandara Juwata, Bandara Kualanamu dan Bandara 
Soekarno-Hatta, personel Avsec berhasil menangkap 
dan mengamankan penumpang yang membawa dan 
menyelundupkan sabu.

“Kerja keras Avsec setiap hari dapat membuat lelah, 
namun jangan pernah menyerah untuk melakukan 
sesuatu yang luar biasa setiap harinya dalam menjaga 
keamanan bandara” ujar Elfi Amir didampingi Kasubdit 

PPNS Ditkampen Rudi Richardo.
Menurut Elfi Amir, personnel Avsec harus teliti dan 

cekatan dalam bertugas. Selain itu harus profesional 
serta tidak pandang bulu. Baik penumpang umum 
maupun penumpang berseragam, semua harus 
diperiksa seksama dan teliti.

“ J a n g a n  t a k u t  m e s k i p u n  p e n u m p a n g nya 
berseragam. Pernah terjadi di Bandara Hang Nadim, 
seorang penumpang berseragam diperiksa dan 
ternyata tertangkap membawa narkoba. Kerja seperti 
ini harus diapresiasi dan jadi contoh untuk seluruh 
personel Avsec,” ucap pria yang akrab dipanggil Tevi 
ini. B

Spesial Repor t

Direktur Keamanan Penerbangan Elfi Amir.
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PENYIDIK PENERBANGAN SIPIL
TUNTASKAN LIMA JENIS PENEGAKAN HUKUM

KEAMANAN MAUPUN KESELAMATAN PENERBANGAN
Teks - Jonggi Abialdo | Foto - Erwin Nurdin

Selama periode 2020, Penyidik Penerbangan 
Sipil yang berada dalam Unit Kerja Direktorat 
Keamanan Penerbangan (Ditkampen) telah 
menuntaskan lima jenis penegakan hukum 

di bidang keamanan maupun di bidang keselamatan 
penerbangan hingga ke tingkat Tahap 2 (Serah Terima 
Tersangka dan Barang Bukti).

Direktur Keamanan Penerbangan Elf i  Amir 
menjelaskan berbagai kasus penegakan hukum di bidang 
keamanan maupun di bidang keselamatan penerbangan 
telah dilaksanakan oleh jajarannya sehingga memberi 
efek jera agar  timbul kesadaran masyarakat untuk 
tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di masa 
mendatang.

Spesial Repor t

Direktur Keamanan Penerbangan Elfi Amir Bersama Rudi Richardo
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“Lima jenis kasus tersebut berkas perkaranya sudah 
dinyatakan lengkap atau P21 dan tersangka maupun 
barang buktinya telah diserahkan ke Jaksa Penutut 
Umum,” ujar Direktur Keamanan Penerbangan Elfi Amir 
didampingi Kasubdit PPNS Ditkampen Rudi Richardo.

Lebih detail Rudi menjelaskan kelima jenis kasus 
tersebut yaitu berupa kasus balon udara, kasus 
merokok di dalam lavatory, kasus memasuki area 
keamanan terbatas, kasus menaiki pesawat udara tanpa 
tiket, dan kasus memberikan informasi palsu.

Rudi mengatakan bahwa kasus- kasus ini sudah 
melalui tahapan pemberkasan dan penyerahan 
tersangka serta barang bukti ,  dan kini  tengah 

menunggu putusan perkara di pengadilan.
“Jadi walau kegiatan penerbangan terhambat 

oleh wabah Covid-19 yang sedang terjadi, kegiatan 
penegakan hukum di bandar udara ataupun di pesawat 
udara masih bisa terlaksana dan berjalan dengan baik,” 
lanjut Rudi.

Menurut Elfi Amir, prestasi yang telah terlaksana 
di 2020 ini tentu telah mengharumkan nama Penyidik 
Penerbangan Sipil dan patut dibanggakan, tetapi 
jangan lengah pada tahun berikut. Pada 2021, SDM 
dan kompetensi jajaran harus ditingkatkan serta 
lebih bekerja keras agar dapat mencapai hasil yang 
lebih baik. B

“Jadi walau kegiatan 
penerbangan terhambat 
oleh wabah Covid-19 yang 
sedang terjadi ini, kegiatan 
penegakan hukum di bandara 
dan penerbangan masih 
bisa terlaksana dan berjalan 
dengan baik,”

Spesial Repor t



BANDARA KUALA KURUN

SUSI AIR TERBANGI 
GUNUNG MAS-BANJARMASIN

Teks: Puti Mauli Nadia, Foto: Istimewa
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Kementerian Perhubungan membuka 
rute penerbangan perintis dari 
Gunung Mas melalui Bandara Kuala 
Kurun ke Banjarmasin mulai 13 

Januari 2021. Diresmikan oleh Bupati Kabupaten 
Gunung Mas Jaya Samaya Monong, serta turut 
dihadiri oleh Ketua DPRD Gunung Mas, Kajari 
Gunung Mas, Kapolres Gunung Mas, Koramil 
Gunung Mas, Pengadilan Agama, Pengadilan 
Negeri ,  serta Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaten Gunung Mas. 

Kabandara Kuala Kurun Darsono mengatakan 
saat ini penerbangan udara dilayani maskapan 
penerbangan perintis Susi Air dari Banjarmasin 
ke Gunung Mas satu kali dalam seminggu.

Kabandara Kuala Kurun Darsono
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“Penerbangan ini mendapatkan subsidi dari 
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia guna 
membantu masyarakat dalam bepergian melalui moda 
udara,” ujar Kabandara Kuala Kurun Darsono kepada 
Majalah Bandara.

Bupati Jaya Samaya Monong menyambut baik 
penerbangan perintis. Dengan adanya penerbangan rute 
Kuala Kurun – Banjarmasin, banyak keuntungan yang 
dapat diambil oleh Kabupaten Gunung Mas terutama 
dalam pariwisata.

Salah satu keuntungan lainnya yaitu penerbangan ini 
memudahkan akses transportasi. Sebelumnya, perjalanan 
darat dari Kuala Kurun menuju Banjarmasin harus 
ditempuh selama delapan jam, sedangkan menggunakan 
pesawat hanya 1 jam 5 menit (65) menit.

Darsono kemudian menjelaskan bahwa jika ingin 

ke Palangkaraya masih ditempuh dengan jalur darat 
sedangkan menuju Banjarmasih sudah tersedia rute 
penerbangan Susi Air.

“Kalau baik jalur darat waktu tempuh dari 
Palangkaraya sekitar empat jam, namun transportasi 
udara masih ada dari Banjarmasin dilayani Susi,” ujar 
Kabandara Darsono.

Bandara Kuala Kurun memiliki panjang landasan 
1200 x 30 meter. Bandara ini merupakan pintu 
gerbang Kabupaten Gunung Mas yang dikenal sebagai 
Perkebunan sawit, Food estate Kalteng berupa singkong 
dan pertambangan emas. Kabupaten Gunung Mas juga 
menonjol dibidang perkebunan. B

Kabandara Kuala Kurun Darsono bersama Bupati Jaya Samaya Monong

BANDARA KUALA KURUN 
MEMILIKI PANJANG 
LANDASAN 1200 X 30 METER. 
BANDARA INI MERUPAKAN 
PINTU GERBANG KABUPATEN 
GUNUNG MAS YANG 
DIKENAL SEBAGAI LOKASI 
PERTAMBANGAN EMAS.

Spesial Repor t
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BANDARA TUMBANG SAMBA

OVERLAY LANDASAN PACU
Teks: Puti Mauli Nadia, Foto: istimewa

Kementerian Perhubungan berencana 
overlay runway setinggi 5 cm di Bandara 
Tumbang Samba. Bandara yang terletak 
di Katingan, Kalimantan Tengah, ini 

menggenjot pembangunan serta perbaikan fasilitas 
dengan harapan penerbangan komersial dapat mulai 
beroperasi ditahun 2022. 

Kepala Bandara Tumbang Samba, Huntal Purba, 
menyatakan bahwa rencana ini akan dimulai pada 
tahun ini. Overlay ini dilakukan di runway sepanjang 
30 x 750 meter dari 30 x 1200 meter runway yang 
ada. 

“Saat ini bandara belum bisa dipakai karena 
belum layak. Kami sedang menggenjot pembangunan 
supaya bisa dipakai rencana tahun 2022 dengan 
menggunakan pesawat Caravan,” ungkap Kabandara 
Purba. 

Rute yang diperkirakan akan hadir saat bandara 
selesai yaitu Tumbang Samba – Banjarmasin yang 
memiliki jarak 376 kilometer. Bandara Tumbang 

Samba nantinya dapat mengakomodir pesawat jenis 
ATR untuk kedepan. 

Kabandara Huntal Purba kemudian mengungkapkan 
bahwa pembangunan ini langkah utama agar Bandar 
Udara Tumbang Samba dapat beroperasi kembali. 
Dengan adanya transportasi udara tentunya akan 
memberikan semangat baru bagi  ekonomi dan 
pariwisata di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. 

Kabupaten Katingan dengan ibu kota Kasongan 
merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin 
Timur. Diberkahi dengan sumber daya alam yang 
melimpah, sekitar 60% wilayah Kabupaten Katingan 
masih berupa hutan. 

Kabupaten Katingan juga terkenal sebagai salah 
satu penghasil rotan terbesar di Indonesia serta 
kekayaan lainnya seperti perkebunan kelapa sawit, 
kayu, emas, batu bara, sirkon hingga perikanan. 
Kabupaten ini juga dialiri oleh Sungai Katingan yang 
merupakan sungai terbesar kedua di Kalimantan 
Tengah.  B

Spesial Repor t

Huntal Purba, Kabandara Tumbang Samba
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Bandara Teminabuan kini menjadi gerbang 
utama dan akses transportasi udara dari kota 
Sorong ke Kabupaten Sorong Selatan dan 
sejumlah bandara di sekitar kabupaten itu dan 

wilayah selatan Provinsi Papua Barat.
Kepala Bandara Teminabuan Muhammad Yamin 

mengatakan penerbangan dari Kota Sorong ke Kabupaten 
Sorong Selatan dilayani maskapai Susi Air menggunakan 
pesawat jenis Caravan.

Susi Air menerbangi Bandara Teminabuan tiga 
kali seminggu yaitu hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Rute 
yang dilayani yaitu Sorong ke Teminabuan, Sorong 
ke Teminabuan lanjut Inanwatan dan Manokwari ke 
Teminabuan.

“Posisi Bandara Teminabuan menjadi gerbang utama 
ke Kabupaten Sorong Selatan dan wilayah di sekitarnya,” 
ujar Kabandara Teminabuan Muhammad Yamin kepada 
Majalah Bandara.

Bandara Teminabuan terletak di ibu kota Kabupaten 

Sorong Selatan. Kehadiran bandara ini mempersingkat 
jarak perjalanan menuju Sorong yang harusnya ditempuh 
selama empat jam menggunakan jalur darat kini sekitara 
30 menit.

Dengan tingginya permintaan untuk penerbangan dan 
jumlah penumpang yang kian naik, Bandara Teminabuan 
melakukan peningkatan fasilitas. Tahun ini, bandara ini 
akan melakukan renovasi dua unit rumah, pembangunan 
jalan akses, dan pembangunan drainase.

“Kami akan melakukan pembangunan kecil-kecilan 
yaitu renovasi rumah 2 unit, pembangunan jalan akses 
di luar, dan drainase untuk melengkapi dari tahun lalu. 
Semuanya ini tentu untuk meningkatkan safety bandara,” 
ungkap Kabandara Muhammad Yamin.

Teminabuan merupakan ibu kota Kabupaten Sorong 
Selatan. Kota yang sering disebut sebagai kota kecil di 
kepala burung ini memiliki luas wilayah 388,98 km 2 . 
Penduduk asli di Kabupaten Sorong Selatan adalah suku 
Imekko, Tehit, dan Maybrat.

Teminabuan sendiri dikenal dengan wisata airnya 
yang jernih. Seperti Kali Sembra yang dikunjungi tidak 
hanya warga lokal tetapi juga turis baik domestic maupun 
internasional. B

BANDARA TEMINABUAN

GERBANG SORONG SELATAN
Teks: Puti Mauli Nadia, Foto: Istimewa

Kepala Bandara Teminabuan, Muhammad Yamin
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Kabandara Toraja Rasidin
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Kabandara Seko , Semuel T. Duma,
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JEMBATAN AMPERA
DIKALA MALAM
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Walikota Palembang H. Harnokoyo 
& Wakil Walikota Fitriani Agustinda



54 Edisi 02 | Februari 2021BANDARA

Siapa yang tak kenal dengan pempek? Makanan 
asal Palembang ini sudah terkenal hingga 
mancanegara. Terbuat dari adonan berbahan 
dasar tepung sagu dan ikan, pempek biasanya 

disajikan dengan kuah lezat berwarna coklat yang 
terbuat dari gula merah.

Kebanyakan masyarakat mungkin sudah mengenal 
pempek. Tetapi apa sejarah awal pempek? Konon 
pempek telah ada di Palembang sejak masuknya 

perantau Tionghoa ke Palembang. Masuknya perantau 
terjadi pada abad ke 16 pada masa pemerintahan 
Sultan Badaruddin II dari kerajaan Palembang 
Darussalam. Pada masa itu, pempek dikenal dengan 
nama kelesan.

Kelesan merupakan makanan adat di Rumah 
Limas yang mengandung sifat dan kegunaan tertentu. 
Dinamakan kelesan karena makanan ini dapat 
bertahan disimpan untuk waktu yang lama.

PEMPEK
ASAL MULA PEMPEK

Teks - Jonggi Abialdo | Foto - Istimewa

Destinasi
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Awal mulanya, Pempek dibuat 
oleh  asyarakat asli Palembang. 
Pempek tercatat mulai dijajakan 
oleh orang-orang keturunan 
China pada tahun 1916. Mereka 
menjual kelesan berjalan kaki 
dari kampung ke kampung. 
Biasanya, mereka menjual banyak 
di kawasan keraton yang sekarang 
telah menjadi lokasi Masjid Agung 
dan Masjid Lama Palembang.

Nama pempek sendiri berasal dari 
sebutan pembeli ke penjual kelesan. 
Penjual kelesan biasanya dipanggil Empek. 
Dari panggilan ini, lama kelamaan nama 
kelesan berubah menjadi pempek mengikuti nama 
panggilan penjual kelesan.  (JA)

Pempek berasal 
dari sebutan 
pembeli ke 
penjual kelesan, 
biasanya 
dipanggil Empek. 
Dari panggilan 
ini, Kelesan 
berubah menjadi 
pempek.

Destinasi
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Internasional

HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT 

BANDARA BINTANG 5 COVID-19
PERTAMA DI TIMUR TENGAH

Teks - Jonggi Abialdo | Foto - Istimewa

Bandara Internasional 
Hamad menjadi bandara 
Timur Tengah pertama 

yang meraih Bintang 5 COVID-19 
Airport Safety Rating oleh Skytrax. 
Survei dilakukan untuk menilai 
seberapa efektif penanganan 
COVID-19 yang diimplementasikan 
di bandara ini.

Audit dilaksanakan selama 
tiga hari di bulan Oktober dan 
didasarkan pada berbagai 
pengecekan efisiensi prosedur, 
analisis observasi visual, dan 
tes sampling ATP yang menguji 
kontaminasi di permukaan 
kontak. Konsistensi dari standar 
yang diterapkan menjadi kunci 

yang menentukan nilai total yang 
diberikan.

“Kami bangga peraturan dan 
protokol COVID-19 yang telah kami 
terapkan dihargai oleh Skytrax dan 
kami menjadi bandara pertama 
di Timur Tengah serta Asia yang 
menjadi bandara pertama yang 
mendapat penghargaan ini,“ ucap 
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Badr Mohammed Al Meer, Chief 
Operating Office di Bandara 
Internasional Hamad.

Qatar selalu 
memprioritaskan 
kenyamanan 
serta keamanan 
penumpang selama 
di bandara. Untuk 
mewujudkan hal 
ini, otoritas bandara 
telah memasang 15 
vending machine untuk 
PPE di seluruh terminal agar 
penumpang dapat dengan 
mudah mengakses berbagai 
perlengkapan PPE seperti masker, 
sarung tangan, hand sanitizer, dan 
berbagai produk pelindung muka.

Bandara Internasional Hamad 
juga berinvestasi untuk memasang 

Smart Screening Helmet, wearable 
helm pintar yang dapat memantau 
temperatur dengan tanpa kontak 
tubuh. Selain itu, disediakan pula 
robot desinfeksi UV. 

Robot ini bergerak tanpa 

kendali manusia bertugas untuk 
memancarkan cahaya UV-C yang 
terkonsentrasi. Robot ini bertugas 
di area yang rentan dan memiliki 
volume penumpang yasng tinggi.

Bandara Internasional Hamad 
juga ketat dalam melaksanakan 
prosedur kebersihan sesuai dengan 
standar internasional. Bandara 
terus melaksanakan physical 
distancing bagi seluruh penumpang 
di bandara. B
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Internasional

Kuala Lumpur International 
Aiport (KLIA) diberikan 
penghargaan sebagai 

sepuluh bandara terbaik di dunia 
berdasarkan survey global Airport 
Service Quality (ASQ) pada Oktober 
2020. ASQ merupakan program 

KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT

TERBAIK DI DUNIA
Teks: Puti Mauli Nadia, Foto: Istimewa

dari Airport Council International 
(ACI) yang menerapkan standar 
dan kebijakan bagi bandara di 
seluruh dunia.

Meskipun dalam masa yang 
sulit, KLIA dapat naik peringkat 
menjadi ke-9 untuk paruh pertama 

tahun 2020. Sebelumnya, bandara 
ini merupakan peringkat ke-19 
di tahun 2019. Dengan skor 4.94 
dari 5.00, KLIA menunjukkan 
peningkatan yang luar biasa 
dibandingkar skor sebelumnya 
yaitu 4.69.

Protokol di KLIA

Kuala Lumpur International Airport
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Skor baik tersebut merupakan 
refleksi dari performa baik 
KLIA. Hal ini ditunjukkan dari 
skor di beberapa aspek seperti 
skor sempurna 5.00 untuk 
kepuasan penumpang bisnis 
dan wisatawan, 4.99 untuk 
kebersihan terminal bandara, dan 
4.97 untuk ketersediaan kamar 
mandi.

Dato’ Mohd Sukhrie, CEO 
dari Malaysia Airports Group, 

Suasana KLIA selama pandemi

Kuala Lumpur International Airport
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menyatakan bahwa pencapaian 
ini hanya dapat terjadi dengan 
adanya usaha dan komitmen dari 
tim KLIA untuk meningkatkan 
level servis untuk pengalaman 
yang menyenangkan dan aman.

“Saya sangatlah bangga 
dengan performa luar biasa 
KLIA tahun ini. Meskipun 
tantangan muncul dengan adanya 
peraturan untuk new normal 
di operasionalisasi bandara, 

seluruh komunitas bandara 
menunjukkan semangat 
kolaboarasi yang kuat dan 
Bersatu untuk meningkatkan 
performa servis KLIA di mata 
dunia,” tambah Dato’ Shukrie.

Untuk mengatasi tantangan 
tersebut, beberapa solusi 
telah dilakukan seperti 
menempatkan kode QR 
“MYsejahtera” di lebih banyak 
lokasi dan memberi tanda 
physical distancing di tempat-
tempat strategis. Sedangkan 
untuk solusi jangka panjang, 
KLIA menggunakan teknologi 
seperti contactless self check-
in kiosk dan 3D IoT yang 
memberikan informasi secara 
langsung mengenai kepadatan 
kerumunan. 

Dato’ Shukrie menyatakan 
bahwa semua ini dilakukan 
untuk kembali membangun 
kepercayaan dalam 
transportasi udara dan 
meningkatkan kepuasaan 
penumpang. B

Internasional



62 Edisi 02 | Februari 2021BANDARA



63Edisi 02 | Februari 2021 BANDARA



64 Edisi 02 | Februari 2021BANDARA

Apipudin, Hendra, Ghofurun, dan Saiful Security Kemenpar

Syaiful Anwar &Rudi Irawan, Poltekbang Palembang.

Witri Ayu Lestari& Herlina Febiyanti, Dosen Poltekbang 
Palembang

Dewi, Putri Cecillia, dan Yunita Resepsionis Kemenpar

Benny Hartawan dan Rusmana Security Kemenhub

Gallery Foto

Awan Irawan, Dewi, Ferdiansyah, Yunita, Ghofurun Security dan Resepsionis Kemenpar.
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Pemimpin Perusahaan Wita dan Keluarga Besar di Palembang.

Rickyansyah dan Nur Baharudin BPSDM Curug.

Alma Rostow Guna Kominfo Pemprov Lampung.Kadinsos Ahmad Nasuhi.

Gallery Foto
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Lama berkarier di lingkungan 
perhotelan, wanita yang 
akrab dipanggil Nana ini 
memutuskan untuk berkiprah 

di bidang event organizer. Kenapa 
ibu dua anak ini memilih dunia EO? 
Wanita asal Betawi kelahiran 14 
Agustus 1979 merasa dunia EO lebih 
fleksibel. 

EO kami berada di Jakarta dan 
bergerak dalam bidang motivasi. 
Selain itu, saya senang musik, lebih 
spesifik concert musik. Jadi dua hal 
ini digabungkan, sehingga kegiatan 
motivasi yang diberikan melalui 
musik. Hal ini dilakukan agar para 
pesertanya tidak merasa bosan 
dan makna dari konser musik ini 
diharapkan dapat meningkatkan team 
work dalam pekerjaan, ujar wanita 
energik yang suka kerja dan penikmat 
kuliner. (TS)

Nana Liana Johan

Hotel, EO & 
MotivasiMengabdi untuk Negara dan 

masyarakat melalui Bandara 
Teminabuan Ditjen Hubud 

Kementerian Perhubungan merupakan 
suatu pengalaman yang berharga untuk 
Kasmawati. Banyak kegiatan serta 
pengalaman yang berkesan selama 
Kasmawati atau yang biasa dipanggil 
Kasma bertugas.

“Yang sangat berkesan saat saya diberi kesempatan dan 
kepercayaan menjadi PLT kepala kantor bandara Terminabuan 
periode Juni - November 2020 karena saya bisa berkontribusi 
langsung membangun dan mengembangkan daerah kabupaten 
Sorong Selatan,” ujar Kasma.

Kala itu, Kasma membantu penambahan rute baru penerbangan 
perintis Manokwari -Terminabuan. Penerbangan perdana rute baru 
ini dilaksanakan tanggal 7 Januari 2021.

“Dengan rute baru ini, Terminabuan secara konektifitas dan 
aksesibilitas nya sudah semakin mudah dicapai dan lebih terjangkau. 
Semoga dengan ini Sorong Selatan dapat jauh lebih berkembang dan 
ekonomi juga meningkat,” lanjut wanita kelahiran Sorong ini. (TS/JA)

Bagi Naryoko, tempat kerjanya sekarang sudah merupakan tempat 
kerja ternyaman baginya. “Lingkungan kerja nyaman. Atasan saya 
bisa diajak bekerja sama dengan baik dan saling percaya.

Kondisi kerjanya juga memadai,” ujar Naryoko ketika ditanya 
mengapa ia menyukai tempat bekerjanya

“Kerja seperti ini saya jadi bisa mengimbangkan pekerjaan dan 
keluarga. Anak saya sekarang satu sudah kuliah,” lanjut pria yang 
sudah menikah dengan istrinya sejak tahun 1992 ini.

Menurut Naryoko, nikmat yang diterimanya sudah cukup 
hingga sekarang. Ia hanya ingin hidupnya lancar dan keluarganya 
sehat. “Kenikmatan hidup kurang kalau tidak ditambah dengan 
makan makanan favorit,” kata anak ketiga dari tujuh bersaudara 
yang hobi makan masakan Jawa ini. (NW/JA)

Kasmawati
Membangun  
Daerah

Naryoko
Betah Kerja

Figure
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Figure
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Syahrul 
Instruktur 
& Pempek

Sindhu Sundoro
Senang Kerja

Pak Bos, begitu panggilan 
akrab Sindhu Sundoro yang 
juga merupakan master 

produksi di Simply Best. Setiap 
pekerjaan yang diterima pasti akan 
ditekuni dan dilaksanakan dengan 
seksama karena kesenangannya 
akan bekerja.

“Semakin banyak kerjaan, 
semakin senang saya. Karena jika 
ada kerjaan saya bisa fokus dan 
tentunya bisa menghasilkan,” ujar 
Sindhu.

Pria kelahiran Jakarta ini 
sendiri tidak muluk-muluk. 
Menurutnya selama bisnis serta 
hidupnya lancar dan seluruh 
keluarganya sehat sudah 
merupakan nikmat yang cukup 
untuknya.

“Kegiatan saya selain bekerja 
yaitu berenang, karena umur 
saya sekarang senam melakukan 
pernafasan agar selalu sehat,” ujar 
pria kelahiran 1950 ini. (JA)

Apa hubungan intruktur 
dan pempek bagi Syahrul? 
Instruktur atau tenaga 

pengajar adalah profesi yang ditekuni 
anak pertama dari tiga bersaudara,  
kelahiran Kediri, 29 Juni 1984.

Sementara pempek, adalah 
kuliner favorit dosen nan murah 
senyum ini.

Setamat dari  STPI 
Curug jurusan Operasi 
Bandar Udara tahun 2007,  
penggemar pempek dan 
membaca   ini ditempatkan 
di Poltekbang Palembang.

“Klop ya, mengajar 
memang passion saya. 
Kuliner, khususnya pempek 
makanan kesukaan. 
Tinggal belasan tahun di 
Palembang, rasanya jadi  
seperti baru kemarin sore,” 
kata Syahrul. (EN)

Figure

Mengabdi bagi Hadi Ismanto, yang 
murah senyum dan selalu mensyukuri 
nikmat ini, bisa dimana saja.

Anak tertua dari tiga bersaudara 
kelahiran Cirebon, 5 Mei 1974 sejak 22 
tahun lalu memulai karier di lingkungan 

Radinal
Jauh Dari Keluarga

Hadi Ismanto
Kerja Ikhlas

Bekerja sebagai PNS di Kemenhub 
memang harus selalu siap ditempatkan 
dimana saja. Siap jauh dari keluarga 

dan teman untuk mengabdi untuk negara,” 
ujar Radinal atau yang biasa dipanggil Dinal 
ketika ditanya bagaimana suka dan dukanya 
selama bekerja di Bandara Toraja.

Menurut pria kelahiran Ujung Pandang 
ini, berpindah-pindah tempat kerja dan 
berada jauh dari keluarga merupakan tanggung jawab yang harus 
dilaksanakannya ketika menjadi abdi negara.

Walau begitu, Dinal tidak merasa sedih karena menurutnya 
pekerjaan ini merupakan panggilan hati sebagai pemberi pelayanan 
untuk masyarakat.

“Keluarga pun sudah tahu dan merelakan saya berada jauh. Bekerja 
mengabdi untuk bangsa dan negara merupakan kebanggan bukan hanya 
untuk saya tetap juga keluarga,” ujar pria yang hobi mengoleksi uang 
kertas dari negara lain ini. (TS)

Kementerian Perhubungan hingga 
kini dipercaya sebagai staf Tata Usaha 
Direktorat Jendral Perhubungan Udara, 
Kementerian Perhubungan.

Saya jalani semua penugasan dengan 
sepenuh hati dan ikhlas. Alhamdullilah 
kini sudah 22 tahun mengabdi di 
lingkungan Perhubungan Udara, ujar 
ayah tiga anak dan suami Anissa ini 
bersyukur. (TS)
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