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BAB II

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PT ANGKASA

PURA I (PERSERO) PADA BANDARA INTERNASIONAL

AHMAD YANI SEMARANG

2.1 LATAR BELAKANG PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

SEMARANG

PT Angkasa Pura merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang

bergerak dibidang jasa pengelolaan dan pengusahaan kebandarudaraan

satu-satunya di Indonesia. PT Angkasa Pura terbagi menjadi dua yakni PT

Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II dimana keduanya dibedakan

sesuai dengan pembagian wilayah yang sudah ditetapkan. PT Angkasa

Pura I sendiri memiliki area pengelolaan bandara mulai dari Indonesia

bagian Tengah dan Indonesia bagian Timur, kemudian PT Angkasa Pura

II memiliki area pengelolaan bandara yakni Indonesia bagian Barat

dimana keduanya sama-sama mengelola 13 Bandara yang berada di

wilayah tersebut. Dewasa ini, PT Angkasa Pura I sudah melakukan

pengembangan anak perusahaan yakni PT Angkasa Pura Hotel, PT

Angkasa Pura Logistic, PT Angkasa Pura Supports, PT Angkasa Pura

Retail serta PT Angkasa Pura Property, sedangkan PT Angkasa Pura II

hanya memiliki satu anak perusahaan yakni PT Angkasa Pura Solusi.

PT Angkasa Pura I merupakan pelopor pengusahaan

kebandarudaraan secara komersial di Indonesia bermula dari kunjungan
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kenegaraan Presiden Soekarno ke Amerika Serikat pada saat itu untuk

bertemu deengan Presiden John F Kennedy. Setibanya di tanah air,

Presiden Soekarno menegaskan keinginannya kepada Menteri

Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum agar dapat menjadikan

lapangan terbang di Indonesia setara dengan lapangan terbang yang

berada di negara-negara maju.

Tak lama berselang, pada 15 November 1962 diterbitkan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan

Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Tugas pokoknya adalah untuk

mengelola dan mengusahakan Pelabuhan Udara Kemayoran di Jakarta

yang mana pada saat itu merupakan satu-satunya bandar udara

internasional yang melayani penerbangan dari dan ke luar negeri selain

melayani penerbangan domestik. Setelah memalui masa transisi selama

kurang lebih dua tahun, terhitung sejak 20 Februari 1964 PN Angkasa

Pura Kemayoran resmi mengambil alih secara penuh seluruh aset dan

operasional Pelabuhan Udara Kemayoran Jakarta dari Pemerintah dimana

pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Angkasa Pura Airports.

Berdasarkan PP Nomor 21 tahun 1965 tentang Perubahan dan

Tambahan PP Nomor 33 Tahun 1962, pada tanggal 17 Mei 1965 PN

Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi PN Angkasa Pura, hal

ini dilakukan dengan maksud untuk lebih membuka peluang untuk

mengelola bandar udara lain yang berada di Indonesia. Kemudian

berdasarkan PP Nomor 37 tahun 1974 status badan hukun perusahaan
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berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). Berdasarkan PP Nomor 5

Tahun 1992, status Perum yang disandang Angkasa Pura diubah kembali

menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya

oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga membuat namanya

berubah menjadi PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Akta Notaris

Muhani Salim, SH tanggal 3 Januari 1993 dan telah memperoleh

persetujuan Menteri Kehakiman dengan keputusan Nomor C2-

470.HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 24 April 1993 serta diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor2914/1993.

PT Angkasa Pura I memiliki visi yang diberlakukan juga diseluruh

kantor cabang yakni “Menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan

pengelola bandar udara terbaik di Asia”. dan dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai pemangku kepentingan

2. Menjadi mitra pemerintah dan pendorong pertumbuhan ekonomi

3. Mengusahakan jasa kebandarudaraan melalui pelayanan prima

yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kenyamanan

4. Meningkatkan daya saing perusahaan melalui kreatifitas dan

inovasi

5. Memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan hidup

PT. Angkasa Pura I memiliki budaya kerja tersendiri yakni cara

berpikir, bersikap dan berperilaku insan PT Angkasa Pura I (Persero)

yang mendasarkan pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, berorientasi
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pada kepuasan pelanggan serta tampil dengan keteladanan. Setiap Insan

PT Angkasa Pura I (Persero) senantiasa mempunyai tanggung jawab

melakukan perbaikan guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan

dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan stakeholders

lainnya guna mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan. Nilai Budaya

Perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) yang dianut yaitu :

A. SINERGI. Definisi Nilai : Cara insan PT Angkasa Pura I (Persero)

menghargai keragaman dan keunikan setiap elemen untuk memberi

nilai tambah bagi perusahaan, pembangunan ekonomi dan

lingkungan dimana kami berada.

B. ADAPTIF. Definisi Nilai : Daya, semangat dan hasrat insan PT

Angkasa Pura I (Persero) yang pantang menyerah, proaktif

merespon perubahan dan kaya akan inovasi.

C. TERPERCAYA. Definisi Nilai : Karakter insan PT Angkasa Pura I

(Persero) yang senantiasa selaras antara kata dengan perbuatan,

jujur dalam menjalankan tugas serta kewajiban , dan dapat

diandalkan.

D. UNGGUL. Definisi Nilai : Komitmen insan PT Angkasa Pura I

(Persero) memberikan layanan prima dengan profesional dan

bertanggung jawab untuk memuaskan pelanggan secara

berkelanjutan (Sumber : www.angkasapura1.co.id)
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Gambar 2.1 Arah Strategis Angkasa Pura Airports

Sumber : www.angkasapura1.co.id

PT Angkasa Pura I memiliki 5 Arah Strategis menuju The Best 10

Airport Operators in Asia, berikut kelima arah strategis tersebut :

A. Service Excellence

 Peningkatan CSI

 Peremajaan Alat-alat Produksi

 Pelaksanaan Pembangunan Bandara DPS,BPN,T2 SUB

 Pemenuhan Jumlah SDM dan Fasilitas Produksi

B. Revenue Enhancement

Optimalisasi sistem kerjasama dengan mitra/konsesioner

 Peningkatan Pendapatan Aeronautika dan Non Aeronautika

 Pembentukan anak perusahaan

C. Reasonable Cost

Efektifitas penggunaan anggaran

Menjaga keseimbangan peningkatan pendapatan terhadap



53

peningkatan biaya

D. Environment

 Penyaluran program Kemitraan

 Pemberian Dana Program Bina Lingkungan

 Penerapan Eco Green Airport

Dampak sosial&ekonomi serta penyerapan tenaga kerja lokal

E. Sound Organization

Restrukturisasi organisasi

Workshop budaya baru perusahaan

 Pencanangan Center For Excelent

Management training melalui strategic patnership

 Penetapan Master Plan IT

Reaktivasi training untuk berbagai level

Dewasa ini, PT Angkasa Pura I mengelola sebanyak 13 bandar

udara yang berada di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Salah

satunya yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Ahmad

Yani Semarang. Pada tahun 1995 Bandara Ahmad Yani merupakan

pangkalan udara TNI Angkatan Darat, yang kemudian dibentuk

Perwakilan Direktorat Jendral Perhubungan Udara di Puad Ahmad Yani

Semarang sebagai perwujudan atas perubahan status pelabuhan udara

Kalibanteng dengan Surat Keputusan Bersama Panglima Angkatan Udara,

Menteri Perhubungan dan Menteri Angkatan Darat Nomor: KEP-

932/9/1966.83/1966 dan S2/1/-PHB tanggal 31 tahun 1966 tentang status
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penerbangan sipil, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan,

pengelola Bandar Udara Ahmad Yani diserahkan kepada PT Angkasa

Pura I (Persero) terhitung per tanggal 1 Oktober 1995, kepemilikan dan

pengoperasian Bandar Udara Ahmad Yani diserahkan kepada PT Angkasa

Pura I (Persero) dengan pembinaan teknis tetap dilakukan oleh Direktorat

Jendral Perhubungan Udara.

Seiring perkembangan arus global, pengguna jasa Bandara Ahmad

Yani menghendaki untuk diadakannya penerbangan Internasional.

Dengan demikian, pada tanggal 10 Agustus 2004 dikeluarkan Surat

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2004 yang

mengatur pelayanan Angkatan Udara ke atau dari Luar Negeri melalui

Bandara Ahmad Yani Semarang. Perubahan status pelayanan yang

sebelumnya hanya melayani penerbangan domestik saja dan kini berubah

status pelayanan menjadi bandara dengan penerbangan domestik dan

Internasional ini diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah

pada selasa 31 Agustus 2004.

Bidang usaha PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara

Internasional Achmad Yani Semarang adalah jasa kebandarudaraan

(Airport Services) yang terbagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu Jasa

Aeronautika dan Jasa Non-Aeronautika.

A. Jasa Aeronautika

Jasa aeronautika adalah jasa layanan yang diberikan kepada

perusahaan penerbangan dan penumpang yang terdiri dari:
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- Aircraft Parking, Aircraft Parking yakni jasa penempatan dan

penyimpanan pesawat dalam bandar udara. Untuk itu, PT Angkasa

Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Achmad Yani

Semarang memberikan fasilitas apron yang dapat menampung

sampai dengan 8 (delapan) pesawat dari berbagai jenis. Selain

apron, bekerja sama dengan berbagai instansi, disediakan pula

fasilitas pengisian bahan bakar, perawatan pesawat dan kebutuhan

pendukung operasional perusahaan penerbangan.

- Passenger Processing, Passenger Processing yaitu jasa layanan

penumpang dalam bandar udara. PT Angkasa Pura I (Persero)

Bandar Udara Internasional Achmad Yani Semarang memberikan

fasilitas terminal penumpang yang nyaman dan dapat menampung

sampai dengan 2 (dua) juta penumpang pertahun. Dalam terminal

penumpang tersebut diberikan fasilitas check-in, transit, serta

boarding penumpang.

B. Jasa Non-Aeronautika

Jasa non-aeronautika adalah jasa layanan pendukung kebutuhan

perusahaan penerbangan dan penumpang dengan bekerjasama dengan

berbagai pihak yang terdiri dari:

- Food and Beverages, layanan makanan dan minuman didalam

maupun diluar terminal bandar udara.

- Retail, layanan perbelanjaan untuk kebutuhan penumpang dimana

didalamnya termasuk dutyfree,
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- Advertising, sebagai fasilitas umum yang strategis, bandar udara

menyediakan ruang bagi iklan yang dapat digunakan oleh berbagai

perusahaan.

- Property, bandar udara menyewakan ruang (space) dalam maupun

diluar terminal penumpang yang dapat disewa untuk berbagai

kebutuhan.

- Parkir Kendaraan, layanan parkir kendaraan penumpang

maupun penjemput termasuk didalamnya layanan taxy dan

lainnya.

- Cargo Service, layanan pengelolaan kargo pesawat termasuk

didalamnya pemeriksaan dan penyimpanan kargo. (Sumber :

www.achmadyani-airport.com)

2.2 SPESIFIKASI BANDARA INTERNASIONAL AHMAD YANI

SEMARANG

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang adalah salah satu

bandara dengan kelas B yang di kelola PT Angkasa Pura I (Persero).

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang terletak pada koordinat 06 ̊

. 58 ̍ . 35 ̎ LS – 110 ̊ . 22 ̍ . 38 ̎ BT dengan luas area 38,5687 Ha, Bandara 

Internasional Ahmad Yani Semarang memiliki Airport Sertificate No.

030/SBU-DBU/XI/2015. Jarak Bandara Internasional Ahmad Yani

Semarang dari Kota adalah 2,7 NM NE atau setara dengan 5 KM dengan

indikator lokasi WAHS/SRG. Bandara Internasional Ahmad Yani

Semarang beroperasi selama 15 Jam (23.00 - 14.00 UTC). Bandara
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Internasional Ahmad Yani Semarang memiliki 3 terminal penumpang dan

2 terminal kargo dengan luas masing – masing adalah sebagai berikut :

1. Terminal Penumpang Internasional dengan luas 801 m² dan

memiliki kapasitas sebesar 116.073 juta penumpang pertahun.

2. Terminal Penumpang Domestik dengan luas 5907 m² dan

memiliki kapasitas sebesar 2.890.512 juta penumpang

pertahun.

3. Terminal Penumpang VIP dengan luas 458 m² dan memiliki

kapasitas 40 orang.

4. Terminal Kargo Internasional dengan luas 99 m².

5. Terminal Kargo Domestik dengan luas 675 m².

Pada Bandara ini, terdapat 18 counter check-in (15 CUCS) dengan

luas area sebesar 915,75 m². Selain itu, ada pun terdapat fasilitas-fasilitas

yang diberikan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai pengelola

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang untuk kenyamanan

penumpang yakni sebagai berikut :

1. Kursi

a. Pada area Departure – Arrival Hall : 306 seat

b. Pada area Waiting Room Domestik : 526 seat

c. Pada area Waiting Room Internasional : 135 seat

2. Air Conditioner

a. Pada Check-in area :
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- 5 PK : 8 Unit

- 8 PK : 1 Unit

- 10 PK : 1 Unit

b. Pada area Waiting Room Domestik :

- 3 PK : 5 Unit

- 5 PK : 19 Unit

- 8 PK : 1 Unit

- 10 PK : 6 Unik

3. Tenant

a. Pada area Departure – Arrival Hall : 9 tenant

b. Pada area Waiting Room : 12 tenant

4. Baggage Conveyor Belt

a. Pada area Domestik : 2 Unit (1 bentuk U dan 1 bentuk I)

b. Pada area Internasional: 1 Unit bentuk I

5. TV Hiburan

a. Pada area Departure : 7 Unit

b. Pada area Arrival : 1 Unit

6. Internet Corner

a. Pada area Departure : 2 Unit

b. Pada area Arrival : NIL

Sumber:

- http://achmadyani-airport.com/spesifikasi-bandara#sthash.keqjCfoP.dpuf

- PPT PAPARAN KUNKER MENTERI PERHUBUNGAN RI 2016
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2.3 PROSEDUR YANG BERLAKU DI BANDARA

INERTNASIONAL AHMAD YANI SEMARANG

Adapun dijelaskan dibawah ini mengenai beberapa prosedur tentang

penerbangan yang dibagi menjadi tiga, yaitu (1) Prosedur pemeriksaan

keamanan di bandara. (2) Penertiban penumpang, barang dan kargo yang

diangkut pesawat udara sipil. (3) Pemeriksaan calon jemaah haji dan

bagasi kabinnya.

I. PROSEDUR PEMERIKSAAN KEAMANAN DI BANDARA

- Setiap orang, barang, kendaraan yang memasuki sisi udara, wajib

melalui pemeriksaan keamanan (PP 3/2001 Ps.52).

- Personil pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos yang

diangkut dengan pesawat udara wajib melalui pemeriksaan

keamanan (PP 3/2001 Ps.53).

- Pemeriksaaan keamanan dapat digunakan dengan atau tanpa

menggunakan alat bantu (PP 3/2001 Ps.53 ayat 2)

- Terhadap bagasi dari penumpang yang batal berangkat atau bagasi

yang tidak bersama pemiliknya, wajib dilakukan pemeriksaaan

keamanan ulang untuk diangkut dengan pesawat udara (PP

3/2001 Ps.55).

- Kargo dan pos yang belum dapat diangkut oleh pesawat udara

disimpan ditempat khusus yang disediakan di bandara (PP 3/2001

Ps.56 ayat 1).



60

- Tempat penyimpanan kargo dan pos harus aman dari gangguan

yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan (PP

3/2001 Ps.56 ayat 2).

- Kantong diplomatik yang bersegel diplomatik, tidak boleh dibuka

(PP 3/2001 ps. 57 ayat 1)

- Pelaksaaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP

3/2001 Ps.57 ayat 3).

- Dalam hal terdapat dugaan yang kuat kantong diplomatik dapat

membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan,

perusahaan angkutan udara dapat menolak untuk mengangkut

kantong diplomatik (PP 3/2001 Ps. 57 ayat 2).

- Bahan atau barang yang berbahaya belum dapat diangkut,

disimpan pada tempat yang disediakan khusus untuk menyimpan

barang berbahaya (PP 3/2001 Ps. 58 ayat 1).

- Perusahaan angkutan udara wajib memberitahukan kepada kapten

penerbangan bilamana terdapat bahan dan barang berbahaya yang

diangkut dengan pernebangan pesawat udara (PP 3/2001 Ps. 58

ayat 2).

- Bahan atau barang berbahaya yang belum dapat diangkut,

disimpan pada tempat penyimpanan barang berbahaya (PP 3/2001

Ps. 58 ayat 3).
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- Apabila pada waktu penempatan di pesawat udara terjadi

kerusakan pada kemasan, label atau marka, maka bahan atau

barang berbahaya dimaksud harus diturunkan dari pesawat udara

(PP 3/2001 Ps. 59 ayat 1).

- Agen pengangkut, harus melakukan pemeriksaan , pengemasan,

pelabelan dan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(PP 3/2001 Ps. 59 ayat 3).

- Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib

melaporkan dan menyerahkan kepada perusahaan angkutan udara

(PP 3/2001 Ps. 60 ayat 1).

- Senjata yang diterima oleh perusahaan angkutan udara untuk

diangkut, disimpan pada tempat tertentu di pesawat udara yang

tidak dapat dijangkau oleh penumpang pesawat udara (PP 3/2001

Ps. 60 ayat 2).

- Pemilik senjata diberi tanda terima sebagai bukti penerimaan

senjata oleh perusaan angkutan udara (PP 3/2001 Ps. 60 ayat 3).

- Perusahaan angkutan udara bertanggung jawab atas keamanan

senjata yang diterima sampai dengan diserahkan kembali kepada

pemiliknya di bandar udara tujuan (PP 3/2001 Ps. 60 ayat 3).

- Penyelenggara bandar udara atau perusahaan angkutan wajib

melaporkan kepada kepolisian dalam mengetahui adanya barang

tidak dikenal yang patut diduga dapat membahayakan keamanan

dan keselamatan penerbangan (PP 3/2001 Ps. 61 ayat 1).
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1. PENERTIBAN PENUMPANG, BARANG DAN KARGO YANG

DIANGKUT PESAWAT UDARA SIPIL

- Penumpang, awak pesawat udara dan bagasi harus diperiksa

sebelum memasuki daerah steril sisi udara.

- Penumpang harus melapor kepada perusahaan angkutan udara.

- Nama dalam tiket harus sama dengan identitas penumpang.

- Penumpang transit dan transfer dilakukan pemeriksaan.

- Kepala Bandara atau Administrator Bandara dapat melakukan

pemeriksaan di dalam pesawat udara.

- Batas waktu check-in 30 menit sebelum jadwal keberangkatan.

- Daerah check-in merupakan daerah terbatas yang harus dijaga

petugas.

- Jalur yang menghubungkan daerah check-in degan sisi bandara

harus dilengkapi dengan pintu dan dikunci saat tidak digunakan.

- Pintu lalu lintas petugas harus dijaga petugas sekuriti bandara.

- Petugas lain turut mengawasi dibawah koordinasi petugas sekuriti

bandara.

- Perusahaan angkutan udara dapat menolak mengangkut

penumoang yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.

- Bagasi harus diperiksa sebelum diserahkan di tempat check-in

(KM 14/1989 Ps. 3).

- Bagasi harus dilengkapi dengan identitas pemilik (KM 14/1989

Ps. 4).
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- Bagasi yang ditolak dengan alasan keamanan penerbangan tidak

dibenarkan untuk diangkut (KM 14/1989 Ps. 5).

- Senjata api, senjata tajam serta benda lain yang dapat dipakai

sebagai alat untuk mengancam atau memaksakan kehendak

dilarang dimasukkan atau ditempatkan di dalam kabin pesawat

udara (KM 14/1989 Ps. 6).

- Kargo dan kiriman pos harus diperiksa sebelum dimasukkan ke

gudang atau pesawat udara (KM 14/1989 Ps. 7).

- Pemeriksaan pos harus memperlihatkan kelancaran pengirimnya

(KM 14/1989 Ps. 7 ayat 2).

- Pemeriksaan pengangkutan barang-barang berbahaya harus

memperlihatkan ketentuan yang berlaku (KM 14/1989 Ps.8).

- Nama dan alamat calon penumpang wajib dicatat oleh pengangkut

atau agennya.

- Hanya calon penumpang yang mempunyai tiket dan pemegang

izin yang sah diizinkan masuk daerah check-in.

- Tiket dan izin masuk di cocokkan dengan orang yang

bersangkutan.

- Hanya petugas sekuriti yang berhak melakukan pemeriksaan.

- Pemeriksaan oleh petugas lain atas persetujuan Kepala Bandara

atau Administrator Bandara.

- Tiket dicocokkan dengan bukti kenal diri.

- Check-in counter dibuka 2 jam sebelum jadwal penerbangan.
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- Apabila pemeriksaan di sekuriti dilakukan secara manual waktu

pelaporan pelaporan dapat diajukan.

- Batas waktu check-in 30 menit.

- Pemeriksaan secara fisik atau menggunakan alat bantu.

- Pemeriksaan dengan alat bantu harus diselingi pemeriksaan fisik

secara acak.

- Setiap yang dicurigai harus diperiksa secara fisik.

- Bagasi yang telah diperiksa harus disegel dan diberi label.

- Petugas sekuriti berhak melarang keberangkatan calon penumpang

yang menolak untuk diperiksa.

- Pengangkut harus menolak bagasi yang tidak disegel atau segel

rusak.

- Kondisi bagasi yang kurang baik harus diberitahukan untuk

diperbaiki.

- Pengangkut harus menyediakan blanko identitas bagasi kabin.

- Semua awak pesawat harus diperiksa.

- Penumpang transfer harus diperiksa ulang sebelum memasuki

ruang tunggu.

- Penumpang transit yang keluar dan kembali ke ruang tunggu harus

diperiksa.

- Pengangkut harus menempatkan petugas sekuriti dan bekerjasama

dengan petugas sekuriti bandara untuk melaksanan pemeriksaan

penumpang, bagasi dan kargo.



65

- Pengangkut harus menempatkan petugas di ruang tunggu untuk

diperiksa boarding pass.

- Bagasi kabin yang termasuk jenis barang berbahaya dapat

diangkut sepanjang

- memenuhi peraturan pengangkutan barang berbahaya yang

berlaku.

- Barang berbahaya dilarang disimpan dalam bagasi atau bagasi

kabin maupun dipakai pada badan.

- Senjata api, senjata tajam berukuran lebih dari 5cm atau benda lain

yang dapat dipergunakan sebagai senjata harus diserahkan kepada

pengangkut dengan bukti tanda terima.

- Pertugas sekuriti yang menemukan barang tersebut harus

diberitahukan kepada pengangkut.

- Barang tersebut disimpan diruang kargo pesawat.

- Ditempat tujuan diserahkan kembali kepada pemiliknya dengan

meminta kembali bukti tanda terima di sisi darat.

- Pengangkut harus diberi tanda bukti terima bagasi.

- Label bagasi (stiker) harus terbuat dari bahan yang kuat dan tidak

mudah lepas.

- Bagasi milik calon penumpang yang batal berangkat atau tidak

melanjutkan penerbangan dan tidak memberitahukan kepada

pengangkut dilarang diangkut kecuali atas persetujauan PIC.
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- Bagasi milik penumpang yang batal berangkat dilarang diangkut

kecuali telah diperksa dengan disertai bukti kebal diri.

- Bagasi yang tidak diangkut dengan pemiliknya dapat diangkut

apabila telah diperiksa.

- Bagasi kabin maksimal 2 koli.

- Ukuran, berat bagasi serta kebutuhan penumpang selama

penerbangan ditentukan pengangkut.

- Pengawasan bagasi kabin dilakukan pengangkut.

- Bagasi kabin yang melampaui ukuran dan berat harus diangkut

sebagai bagasi.

- Anak dibawah umur 8 tahun harus disertai pengantar atau orang

yang bertanggungjawab baik awak pesawat atau orang dewasa

lain.

- Wanita hamil tua (8 bulan) harus disertai surat keterangan dokter.

- Jenasah harus disertai surat keterangan dari instansi kesehatan.

- Orang gila harus dikawal.

- Tahanan atau deporte harus dikawal.

- Pengangkut harus menolak calon penumpang yang tidak

memenuhi ketentuan.

- Pengangkut harus menolak calon penumpang yang mabuk, buron

atau dicurigai berdasarkan informasi pertugas berwenang.

III. PEMERIKSAAN CALON JEMAAH HAJI DAN BAGASI

KABINNYA
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- Calon jemaah haji dan bagasinya harus diperiksa.

- Pemerksaan dapat dilakukan di asram ahaji oleh petugas sekuriti.

- Kendaraan yang mengangkut calon jemaah haji harus steril.

- Kendaraan yang mengangkut calon jemaah haji harus dinyatakan

steril oleh petugas.

- Kendaraan harus dikawal dan dilarang berhubungan dengan orang

yang belum diperiksa.

- Calon jemaah haji dilarag menerima titipan tanpa melalui

pemeriksaan.

- Pemeriksaan bagasi oleh petugas sekuriti bandara.

- Bagasi yang sudah diperiksa harus disegel dan pengawasannya

dilakukan pertugas sekuriti pengangkut.

- Label sekuriti yang rusak harus diperiksa ulang.

- Ketentuan lain diberlakukan sama penumpang lainnya.

Sumber:

http://achmadyani-airport.com/peraturan-penerbangan#sthash.b4B6jEeL.dpuf

DANGEROUS GOODS (BARANG-BARANG BERBAHAYA)

Sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh International Air Transport

Association (IATA), bahwa ada barang yang tidak boleh dibawa demi

keselamatan dan keamanan penumpang karena dianggap dapat

membahayakan penerbangan, yang disebut sebagai barang berbahaya dan

dalam dunia penerbangan biasa disebut Dangerous Goods. Seperti yang
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tertera di dalam tiket pesawat, bahwa barang-barang yang dikategorikan

sebagai barang berbahaya (dangerous goods) tersebut adalah:

- Koper yang menggunakan alarm (alarm devices).

- Benda-benda berisi gas (compressed gases).

- Benda-benda yang mudah korosi (corrosives).

- Benda-benda yang bisa beroksidasi (oxidizing materials).

- Barang yang mengandung bakteri, virus (etiologic agent).

- Barang-barang yang mudah meledak (explosives).

- Barang-barang yang mudah terbakar (flammable liquids & solids).

- Barang-barang yang mengandung radio aktif (radio-active

materials).

- Barang-barang beracun (poisons).

- Barang-barang yang mengandung merkuri, magnet, dll. (mercury,

magnetized materials,etc.).

Meskipun demikian karena adanya kebutuhan penumpang di dalam

penerbangan, maka ada beberapa barang yang termasuk dalam daftar

barang berbahaya (dangerous goods), tetapi boleh dibawa selama

penerbangan dengan jumlah yang terbatas. Untuk barang-barang tersebut

harus ada ijin/persetujuan dari perusahan penerbangan (airlines operator).

Sumber:

http://achmadyani-airport.com/barang-berbahaya#sthash.NfWO2udW.dpuf
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2.4 LAYANAN INFORMASI

Pada layanan informasi, PT Angkasa Pura I (Persero) Semarang

menggunakan beberapa media yang dapat digunakan oleh pengguna jasa

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Berikut adalah media-

media yang digunakan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Semarang yang

dapat diakses oleh pengguna jasa yang ingin mencari informasi seputar

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang :

Tabel 2.1

Media Informasi Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang

TWITTER
INSTAGRAM

@srg_ap1
@srg_ap1

WEBSITE http://achmadyani-airport.com/
FIDS
http://achmadyani-
airport.com/prosedure-
penggunaan-fids)
Flight Schedule Mobile
http://achmadyani-
airport.com/jadwal-
penerbangan-mobile)
Hotel
http://achmadyani-
airport.com/akomodasi)

No telepon hunting (024) 7608735
Ext. 245, 326 CSO & AIO

Sumber : PPT Paparan Kunker Menteri Perhubungan RI 2016

Tak hanya menggunakan media itu saja, PT Angkasa Pura I

(Persero) menyiapkan sebuah perangkat komputer yang di tempatkan

pada area waiting room domestik yang mana dapat digunakan oleh

penumpang untuk menuliskan saran dan keluhannya yang akan masuk
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pada sistem tertentu yang nantinya langsung disampaikan kepada pihak

yang terkait dengan saran dan keluhan tersebut.

Gambar 2.2 Perangkat Untuk Input Kelugan dan Saran

Sumber : Dokumentasi Penulis

PT Angkasa Pura I (Persero) Semarang juga menyiapkan sebuah

kotak saran pada area waiting room domestik yang dapat digunakan oleh

penumpang untuk menuliskan saran yang ingin disampaikan kepada pihak

manajemen Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

Gambar 2.3 Kotak Saran

Sumber : Dokumentasi Penulis
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Selain media-media diatas, penumpang juga dapat menghubungi

langsung petugas-petugas yang berada di bandara dan/atau langsung

menghubungi pihak costumer service yang berada di area luar terminal

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Untuk melakukan

komplain, memberikan saran atau kritik, pengguna jasa bandara dapat

menghubungi official account twitter dari PT Angkasa Pura I (Persero)

Semarang yakni @srg_ap1 tanpa menggunakan format apapun. Selain itu,

PT Angkasa Pura I (Persero) menyiapkan layanan Bandara | 172 dimana

ini merupakan layanan contact center PT Angkasa Pura I (Persero) agar

lebih memudahkan pengguna jasa melaporkan keluhan, saran, masukan

dan kritik untuk pelayanan pada bandara-bandara yang berada dibawah

naungan PT Angkasa Pura I (Persero) yang mana nantinya akan

diteruskan langsung kepada pihak-pihak terkaitkan dengan masukan,

keluhan, saran dan kritik yang disampaikan oleh pengguna jasa bandara.



72

Gambar 2.4 Layanan Contact Center Bandara | 172

Sumber : twitter.com/angkasapura172

Tak hanya itu saja, layanan tersebut juga memberikan berbagai

informasi seputar bandara kepada pengguna jasa bandara. Hal ini

bertujuan agar para pengguna jasa mengetahui informasi-informasi

penting yang berkaitan dengan kenyamanan, ketertiban dan kelangsungan

penerbangan di bandara. Berikut beberapa informasi yang disampaikan

oleh official account twitter layanan contact center Angkasa Pura Airport:
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Gambar 2.5 Himbauan Tidak Bergurau Mengenai Bom

Sumber : twitter.com/angkasapura172

Pada Gambar 2.5 dijelaskan bahwa pengguna jasa bandara dilarang

keras bergurau mengenai “bom” baik itu menyampaikan informasi palsu,

bergurau atau mengaku membawa “bom” di bandara dan di pesawat maka

dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan UU No. 1 TAHUN 2009

TENTANG PENERBANGAN.
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Gambar 2.6 Tips Sebelum Melakukan Penerbangan

Sumber : twitter.com/angkasapura172

Pada Gambar 2.6 diatas dijelaskan bahwa ada beberapa tips yang

diberikan oleh pihak Angkasa Pura Airports agar aktivitas di bandara

sebelum penerbangan berjalan dengan lancar. Yang pertama pengguna

jasa harus menyiapkan tiket dan dokumen identitas diri (KTP, Paspor,

Visa, dsb) yang manan nantinya akan diperiksa oleh petugas bandara

keabsahan dan kesesuaian tiket dengan identitas diri.

Yang kedua, pengguina jasa harus menyiapkan waktu yang cukup

hal ini dikarenakan penggunan jasa harus melalui proses check-in,

pemeriksaan keamanan dan kegiatan lain di bandara. Diharapkan

pengguna jasa datang lebih awal sekurang-kurangnya 2 jam sebelum

jadwal keberangkatan karena lebih baik mnunggu daripada tergesa-gesa

dan tertinggal pesawat.
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Yang ketiga, pengguna jasa harus mengantisipasi pemeriksaan

keamanan dimana pengguna jasa akan diperiksan oleh petugas nantinya.

Diharapkan pengguna jasa mempersiapkan diri agar pemeriksaan berjalan

lancar dan tidak menghambat perjalanan dengan cara (1) Jangan

membawa barang yang dilarang dalam penerbangan. (2) Masukkan benda

yang mengandung logam (Arloji, ikat pinggang) handphone dan dompet

kedalam tas sebelum masuk gate pemeriksaan. (3) Batasi jumlah dan

ukuran bagasi yang akan dibawa masuk ke dalam kabin.

Gambar 2.7 Himbauan Agar Tidak Mudah Tertipu Saat di Bandara

Sumber : twitter.com/angkasapura172

Pada Gambar 2.7 diatas dijelaskan bahwa pengguna jasa dihimbau

untuk berhati-hati ketika berada di dalam terminal keberangkatan maupun

terminal kedatangan dengan memperhatikan beberapa point dibawah ini :
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1. Jangan menerima titipan bagasi apapun dari orang yang tidak

dikenal.

2. Pastikan bagasi kabin dan bagasi tercatat yang diangkut dalam

pesawat udara merupakan milik anda sendiri.

3. Penumpang wajib mengawasi barang bawaannya masing-masing

Sumber Informasi :

- http://www.angkasapura1.co.id/

- http://achmadyani-airport.com/

- https://twitter.com/angkasapura172

- https://twitter.com/srg_ap1

- PPT Paparan Kunker Menteri Perhubungan RI 2016


