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EDITOR’S
Note

Pembaca yang budiman,
Salam sehat,
Tanpa terasa sudah lebih dari 1,5 tahun pandemi COVID-19 menghantam dunia. Pandemi
ini telah memukul bisnis semua lini, termasuk bisnis penerbangan tanah air.
Namun, masih ada bisnis yang moncer di tengah pandemi COVID-19 ini, yakni bisnis
e-commerce yang naik 300 persen di tahun ini. Kenaikan ini seiring dengan permintaan
barang melalui market place yang juga meningkat.
Maskapai penerbangan Citilink juga tidak mau kalah. Melihat ada potensi bisnis
pengiriman barang melalui udara, seiring peningkatan bisnis e-commerce, maka Citilink terus
melakukan ekspansi dengan membuka rute-rute baru.
Beberapa waktu lalu Citilink membuka rute baru, yakni Surabaya - Sampit - Pangkalan Bun
di Kalimantan Tengah. Citilink juga membuka rute baru Jakarta (dari Bandara Internasional
Soekarno-Hatta) menuju Ambon, Maluku. Lalu rute Jakarta - Palangkaraya, Kalimantan
Tengah, serta Jakarta - Palu, Sulawesi Tengah.
Informasi-informasi seputar peningkatan e-commerce hingga ekspansi Citilink ke kawasan
timur Indonesia dapat dibaca di Edisi 10 Tahun 2021 ini.
Kami berharap, melihat kondisi kesehatan nasional yang cenderung membaik, semoga
demikian juga halnya dengan bisnis maskapai tanah air yang akan membaik sampai akhir
tahun ini.
Akhir kata, selamat membaca.
Arista Atmadjati
Pimpinan Majalah CARGO INDONESIA

Board Members
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Ezypolis,

3

Insurance Technology
Penjamin Keamanan
Cargo Citilink

Sejak tahun 2020, perusahaan Insurance
Technology (Insuretech) mendukung
keamanan Cargo Citilink. Saat ini,
produk proteksi perjalanan Ezypolis juga
untuk produk baru Citilink, Royal Green.
Seperti apa?
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udah lebih dari satu tahun,
PT Manggala Artha Sejahtera
(Ezypolis) mendapatkan
kepercayaan untuk mendukung
keamanan Cargo Citilink. Ezypolis
adalah perusahaan Insuretech
(Insurance Technology) yang
memberikan pelayanan end-to-end
dari pembelian hingga proses klaim
asuransi dengan menggunakan
teknologi bagi nasabah korporasi dan
nasabah ritel.
Sejak berdiri pada tahun 2018,
Insuretech Ezypolis menekankan pada
simplifikasi proses serta kemudahan
akses pada produk-produk inovatif
asuransi. Hal tersebut sesuai dengan
visinya, yaitu memberikan pengalaman
belanja asuransi terbaik untuk
pelanggan mitra-mitra.
Kerjasama Ezypolis dan Citilink
yang dimulai sejak tahun 2020
terwujud karena visi kedua perusahaan
yang sama, yaitu meningkatkan
kualitas hidup masyarakat yang lebih
mudah dan terjamin keamanannya.
Ahmad S. Hasibuan, Direktur Utama
Ezypolis mengatakan berusaha
memahami kebutuhan konsumen dan
menyederhanakan proses, sekaligus
memberikan kemudahan akses pada
produk-produk inovatif mereka
merupakan pendekatan Ezypolis
yang selalu menekankan pada sikap
customer-oriented-service.
“Produk proteksi perjalanan dari
Ezypolis untuk produk baru Citilink,
yaitu Royal Green, merupakan bentuk
dari kemudahan akses, inovasi
produk dan proses sederhana melalui
teknologi kami di Ezypolis,” ucap
Ahmad.
Selama periode 2021, Ezypolis
sudah mendukung keamanan dan
proteksi Citilink Cargo hingga 60
juta kilogram. Jenis barang yang
diproteksikan beragam hingga
pengiriman live animal. Selama
pandemi, penerbangan Cargo Citilink
sudah mencapai 240 penerbangan per
hari, yang mana angka tersebut sudah
mendekati jumlah penerbangan pada
kondisi normal sebelum pandemi di
tahun 2019.

Pertumbuhan secara signifikan yang
terjadi pada teknologi di era globalisasi
ini, terutama pada e-commerce, sangat
mendorong tingkat pendistribusian
layanan cargo hingga logistik antar
daerah. Kemudahan fasilitas yang
diberikan oleh e-commerce mendorong

para pelaku pengusaha di berbagai
daerah nusantara untuk terus semangat
berkarya dan membagikan produknya
ke masyarakat luas menggunakan
layanan kargo.
Selama pandemi, momen
pengiriman hantaran sebagai bentuk
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silaturahmi juga mempengaruhi jumlah
pengiriman dan proteksi kargo. Citilink,
sebagai maskapai terpercaya juga
melayani masyarakat dengan layanan
terbaik dalam kualitasnya, dengan
mempercayakan Ezypolis, sebagai
perwujudan visi tersebut yang telah
bersama dijalani.
Berdasarkan data PT Angkasa Pura
I, masa pandemi tidak mempengaruhi
banyak pengiriman udara. Dari 15
bandara PT Angkasa Pura I, pada
tahun 2020 lalu lintas kargo udara
yang dilayani adalah 436.049 ton,
sedangkan pada tahun 2019 sebelum
masuknya pandemi berada di angka
481.180 ton. Pada kuartal 1 tahun 2021
ini, Angkasa Pura I sudah melayani lalu
lintas 105.411 ton kargo udara. Prediksi
pada akhir tahun 2021, jumlah kargo
udara yang dilayani di 15 bandaranya
mencapai 445.049 ton.
Sedangkan perbandingan pada PT
Angkasa Pura II, Direktur Utama AP II
Muhammad Awaluddin menyampaikan
peningkatan volume yang cukup
signifikan pada semester I/2021 di
angka 353.819 ton yaitu sebesar 30,24

persen, dibandingkan dengan semester
I/2020.
Selain asuransi kargo, melalui
beauty contest Ezypolis juga
dipercayakan untuk proteksi
penumpang Citilink. Tidak hanya itu,
dari berbagai fokus produk lainnya,
Ezypolis juga menggarap berbagai
usaha dari berbagai industri lain.
Sebagai pialang asuransi, Ezypolis
mengedepankan kemudahan dan

inovasi untuk menjamin keamanan
berbagai keperluan demi kenyamanan
masyarakat.
Proteksi, sebagai peminimalisir
risiko kadang mungkin terlupakan
tetapi nyatanya secara krusial
dibutuhkan. Melalui peluang tersebut,
Ezypolis juga menyesuaikan sebagai
pialang yang dapat memberikan
penawaran proteksi terbaik sesuai
dengan kebutuhan.
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Langkah Citilink
Meningkatkan Konektivitas dan
Distribusi Logistik Antarpulau

(Foto: IG @bennyrustanto)

Maskapai penerbangan Citilink terus berupaya
meningkatkan konektivitas antarpulau, terutama
di Kawasan Timur Indonesia. Citilink membuka
rute penerbangan Surabaya - Sampit dan
Surabaya - Pangkalan Bun. Citilink juga terbang
dari Jakarta ke Ambon, Palu dan Palangkaraya.
Seperti apa?

K

onektivitas antarpulau diperlukan
untuk menunjang transportasi
dan juga pendistribusian logistik
melalui jalur udara. Oleh karena itu,
Citilink terus membuka rute-rute
baru dari Surabaya-Sampit, SurabayaPangkalan Bun, lalu rute Jakarta ke
Ambon, Palu dan Palangkaraya. Dengan

adanya rute-rute baru, maka Citilink
telah terbang ke-48 destinasi di
Indonesia dengan 258 penerbangan
setiap harinya.
Direktur Utama Citilink, Juliandra
mengatakan, dengan dibukanya rute
baru ini, Citilink berkomitmen untuk
senantiasa memberikan kemudahan

aksesibilitas bagi masyarakat di daerah
yang harus melakukan perjalanan
menggunakan jasa transportasi udara.
Selain itu, Juliandra mengatakan
dibukanya rute-rute baru juga bertujuan
untuk meningkatkan konektivitas
antarpulau guna menunjang kelancaran
pendistribusian logistik, khususnya
melalui jalur udara, terutama di Timur
Indonesia.

Surabaya-Sampit
Untuk itu, maskapai penerbangan
Citilink mengambil langkah dengan
terbang ke Kawasan Timur Indonesia
dan juga Pulau Kalimantan. Citilink
membuka rute penerbangan jalur
baru Surabaya, Jawa Timur - Sampit,
Kalimantan Tengah dan Surabaya -
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Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada
Jumat, 9 Juli 2021.
Penerbangan rute Surabaya –
Sampit dan Surabaya – Pangkalan
Bun ini beroperasi setiap hari dengan
menggunakan pesawat ATR 72-600.
Adapun untuk jadwalnya, pesawat
Citilink berangkat dari Bandara
Internasional Juanda, Surabaya pukul
07.40 WIB, dan tiba di Pangkalan Bun
pukul 09.15 waktu setempat. Kemudian,
pesawat kembali terbang dari Pangkalan
Bun pukul 09.40 dan mendarat di
Surabaya pukul 11.25. Sedangkan
untuk rute dari Surabaya menuju
Sampit diberangkatkan pukul 11.50
dan dijadwalkan tiba jam 13.40. Rute
sebaliknya, berangkat dari Sampit pukul
14.05 dan tiba di Surabaya jam 15.55.
Juliandra mengatakan selain
menghubungkan Surabaya dengan
Sampit dan Pangkalan Bun di
Kalimantan Tengah, pembukaan rute
baru ini juga memungkinkan masyarakat
untuk dapat terhubung dengan kotakota di Indonesia lainnya seperti
Jakarta, Denpasar, Lombok dan Batam.
Sedangkan untuk rute Surabaya – Kota
Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah,
masyarakat juga dapat terhubung
dengan kota-kota di Indonesia lainnya
seperti Jakarta, Semarang, Medan dan
Padang.

(12:50) setiap hari.
3. Cengkareng (02:35) – Palu (06:10)
setiap hari.
4. Palu (06:40) – Cengkareng (08:10)
setiap hari.
5. Cengkareng (01:35) – Ambon (07:05)
setiap hari.
6. Ambon (07:35) – Cengkareng (09:05)
setiap hari.
Dengan rute-rute baru ini, tidak
hanya menghubungkan kota-kota
tersebut dengan Jakarta. Penerbangan
ini juga terhubung dengan kota-kota
pusat perekonomian di Indonesia
Jakarta ke Ambon, Palu dan
lainnya seperti Surabaya, Medan,
Palangkaraya
Selain itu, Citilink juga membuka tiga Denpasar dan Makassar.
Citilink berharap adanya rute
rute baru di Kawasan Timur Indonesia,
baru tersebut dapat berkontribusi
dengan membuka penerbangan
dalam menunjang kegiatan ekonomi
langsung dari Bandara Internasional
masyarakat di daerah, sehingga mampu
Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng,
menggeliatkan kembali ekonomi daerah
menuju Palu (Sulawesi Tengah), Ambon
yang terdampak COVID-19. “Citilink
(Maluku) dan Palangkaraya (Kalimantan
berharap adanya rute baru tersebut
Tengah), mulai Kamis, 2 September
dapat menunjang kegiatan ekonomi
2021.
masyarakat di daerah, sehingga mampu
Penerbangan dari Cengkareng
menggeliatkan kembali ekonomi daerah
menuju Palu, Ambon dan Palangkaraya
yang terdampak Covid-19,” papar
beroperasi setiap hari dengan
Juliandra.
menggunakan pesawat jenis Airbus
A320. Adapun jadwal penerbangannya
adalah sebagai berikut:
Terbang di Masa Pandemi
1. Penerbangan Cengkareng (08.40) –
Bagi masyarakat yang akan
Palangkaraya (10:25) setiap hari.
melakukan perjalanan menggunakan
2. Palangkaraya (10:55) – Cengkareng
transportasi udara, Citilink mengimbau

(Foto: IG @bennyrustanto)

untuk selalu memperhatikan dan
memenuhi ketentuan dokumen
perjalanan yang dibutuhkan untuk
daerah yang akan dituju serta tetap
menerapkan dan mematuhi protokol
kesehatan yang ketat melalui 5M
(memakai masker, mencuci tangan,
menjaga jarak, menjauhi kerumunan
dan membatasi mobilisasi dan interaksi)
selama berada di area bandara maupun
ketika berada di pesawat.
Citilink senantiasa menerapkan
protokol kesehatan yang ketat di seluruh
lini operasional penerbangannya, baik
dari pre, in, hingga post-flight dengan
mengacu pada ketentuan protokol
kesehatan yang telah ditetapkan
pemerintah untuk dapat memastikan
seluruh penerbangan berjalan secara
optimal dengan tetap memprioritaskan
kesehatan dan keamanan bagi seluruh
pelanggan.
Sesuai dengan Surat Edaran
Kementerian Perhubungan No. 45
Tahun 2021, bagi penumpang yang
akan melakukan perjalanan udara
dari dan menuju Pulau Jawa dan Bali
pada tanggal 5-20 Juli 2021 wajib
menunjukkan kartu vaksin (minimal
dosis pertama) dan surat keterangan
hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya
diambil dalam kurun waktu maksimal 2
x 24 jam sebelum jadwal keberangkatan.
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Performa Angkutan
Cargo Udara Indonesia 2021
Di tengah keterpurukan penerbangan penumpang,
maskapai penerbangan mendapat nafas baru melalui
bisnis kargo udara di masa pandemi ini. Bahkan
volume angkutan logistik dari sektor transportasi
udara meningkat. Lantas bagaimana strategi maskapai
seperti Citilink dan Garuda Indonesia?

D

i tengah pandemi COVID-19,
industri penerbangan dunia
mengalami penurunan, tak
terkecuali Indonesia. Di Indonesia
penumpang angkutan udara turun
sampai 91 persen, demikian
berdasarkan data Kementerian
Perhubungan (Kemenhub). Namun,
di tengah keterpurukan penerbangan
penumpang, ada nafas baru bagi
maskapai melalui lini bisnis angkutan
kargo udara. Bisnis kargo udara tidak
banyak terpengaruh oleh pandemi,
karena yang diangkut adalah barangbarang kebutuhan manusia, bukan

penumpang sehingga kargo udara
juga tidak dilarang beroperasi di masa
pandemi ini.
Volume angkutan logistik di
sektor transportasi udara mengalami
peningkatan selama pandemi
COVID-19. Juru Bicara Kementerian
Perhubungan (Kemenhub), Adita
Irawati mengatakan selama pandemi
COVID-19 angkutan kargo udara naik
hingga 28 persen dibandingkan dengan
tahun 2019. “Dengan meningkatnya
pengiriman logistik diharapkan dapat
mengurangi beban maskapai akibat
penurunan angkutan penumpang

(Foto: istimewa)

regular,” kata Adita.
Senada, Direktur Utama
AP II, Muhammad Awaluddin
mengungkapkan kinerja angkutan
kargo di bandara-bandara AP II di tahun
ini mengalami peningkatan cukup
signifikan bila dibandingkan tahun lalu.
Sepanjang semester I/2021, secara
kumulatif total volume angkutan kargo
di seluruh bandara AP II mencapai
353.819 ton atau naik sebesar 30,24
persen dibandingkan semester I/2020.
Volume angkutan kargo terbanyak pada
Januari-Juni 2021 tercatat di Bandara
Soekarno-Hatta dengan 271.769
ton, naik 29,68 persen, dibandingkan
dengan periode yang sama tahun
sebelumnya.
“Di tengah pandemi ini, sejak
Desember 2020 Terminal Kargo
Bandara Soekarno-Hatta juga sukses
menangani kedatangan vaksin untuk
COVID-19 yang membutuhkan caracara dan fasilitas khusus. Sampai Jumat,
16 Juli 2021, total Bandara Soekarno-
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(Foto: twitter @AngkasaPura_2)

Hatta sudah menangani kedatangan
vaksin hingga tahap ke-27,” ujar
Awaluddin.
Awaluddin menjelaskan
meningkatnya volume kargo di bandara
AP II karena tumbuhnya pengiriman
barang yang antara lain didorong dari
aktivitas e-commerce. Volume angkutan
kargo pada periode PPKM Darurat
di Bandara Soekarno-Hatta berkisar
50.000 - 60.000 ton setiap harinya
atau relatif stabil dibandingkan dengan

sebelum PPKM Darurat.
Sementara, data dari 15 bandara PT
Angkasa Pura I (AP I) pada tahun 2020
lalu lintas kargo udara yang dilayani
adalah 436.049 ton, turun sedikit
dari sebelum pandemi di tahun 2019
sebesar 481.180 ton. Pada kuartal 1
tahun 2021, AP I telah melayani lalu
lintas 105.411 ton kargo udara. Prediksi
akhir tahun 2021 untuk 15 bandara AP I
akan mencapai 445.049 ton.

ini karena wilayah Indonesia sangat
membutuhkan pengiriman melalui
jalur udara. Sebagaimana diketahui
Indonesia adalah negara kepulauan.
“Selain itu angkutan logistik kesehatan
juga bisa memberi napas kepada para
maskapai. Walaupun tidak semua
penerbangan bisa menjangkau daerah,”
ucap Adita.
Adita juga menjelaskan, integrasi
infrastruktur dan simpul transportasi
membuat kegiatan pengiriman
logistik semakin mudah dan efisien.
Faktor Pendorong
Menurutnya, integrasi ini tentunya
Pertumbuhan Kargo
sangat dibutuhkan karena bila simpul
Ada beberapa faktor pendorong
transportasi terhubung dengan
pertumbuhan bisnis kargo.
infrastruktur seperti pelabuhan
Kenaikan ini terjadi seiring dengan
dan bandara dapat mempercepat
berkembangnya e-commerce sejalan
pengiriman logistik. “Dengan adanya
dengan perkembangan teknologi
integrasi ini, tentunya pengiriman
telekomunikasi. Di tengah larangan
logistik jadi lebih efisien dan juga
berkerumun dan menimalisasikan
efektif saat melakukan pengiriman,”
mobilitas, sehingga orang tidak
ucap Adita.
berbelanja secara luring, membawa
Kemenhub akan akan melakukan
berkah bagi e-commerce yang bisnisnya
integrasi digital antar kementerian
meningkat. Bisnis ini membutuhkan
dan juga lembaga. Hal ini tentunya
layanan kargo udara agar dapat
mengirimkan barang-barangnya kepada untuk mempermudah izin ekspor
impor yang dilakukan oleh para
konsumsi secara cepat dan aman.
pengirim logistik. Sistem ini juga dapat
Sementara, Adita menilai
membuat pengiriman logistik semakin
pengiriman logistik di sektor
efisien. Melalui penggabungan sistem
transportasi udara ini masih dapat
(Foto: sumberuripcargo.com) meningkat seiring dengan waktu. Hal
platform digital antara Kementerian
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(Foto: istimewa)

Perekonomian, Kementerian Keuangan
yang di dalamnya ada Bea Cukai
dapat mempermudah stakeholder
untuk efisiensi bisnis. “Kemenhub
juga tentunya hingga saat ini terus
mengupayakan untuk memutus rantai
yang membebani pengiriman logistik,
untuk mempercepat pemulihan
ekonomi Indonesia,” ucap Adita.
Sementara Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi menegaskan
angkutan barang tetap berjalan
dengan lancar di tengah pandemi
COVID-19. Menurutnya, kelancaran
angkutan barang ini diharapkan dapat
menjaga ketersediaan logistik nasional,
khususnya kebutuhan dasar dan
penting bagi masyarakat.
Menhub menyakini alur logistik
yang dapat mengurangi beban
keuangan maskapai yang turun akibat
pembatasan mobilitas masyarakat
selama PPKM, dengan mengoptimalkan
penerbangan kargo dari sektor logistik
yang tetap beroperasi selama PPKM
Darurat Jawa-Bali. “Dengan lancarnya
pengiriman logistik diharapkan pula
dapat mengurangi beban maskapai

(Foto: usm-logistic.com)

yang mengalami penurunan angkutan
penumpang regular, akibat adanya
kebijakan pembatasan mobilitas
masyarakat di masa PPKM Darurat
yang sudah dimulai sejak 3 Juli 2021,”
katanya.

Strategi Maskapai
Meningkatkan Bisnis Kargo
1. Citilink
Maskapai penerbangan Citilink
melakukan beberapa langkah demi
memperkuat layanan penerbangan

MAIN ISSUE
kargo domestik Indonesia. Langkah
yang dilakukan Citilink di antaranya
dengan melayani 36 penerbangan
kargo ke-20 rute di Indonesia, di masa
pelarangan mudik Lebaran untuk
yang kedua kalinya. Direktur Utama
Citilink Juliandra mengungkapkan sejak
mulai diberlakukannya hari pertama
peniadaan mudik lebaran, penerbangan
kargo Citilink mengalami peningkatan
dan ini merupakan sebuah berkah
untuk Citilink.
Menurut Juliandra, penerbangan
kargo pada periode ini memiliki peran
yang cukup signifikan di mana pada
periode peniadaan mudik ini banyak
masyarakat yang memilih untuk
mengirimkan barang hantaran sebagai
sarana silaturahmi dengan keluarga
dan kerabat. Pada 6 Mei 2021, Citilink
telah mengangkut total kargo sekitar
250 ton dengan rata-rata kargo yang
diangkut di setiap penerbangan adalah
70 persen.
Produk kargo yang diangkut
sebanyak 95 persen adalah produk
general cargo seperti barang
hantaran dan dokumen. Citilink telah
mengangkut kargo ke berbagai kota
di Indonesia seperti Jakarta, Medan,
Surabaya, Makassar, Balikpapan,
Pekanbaru, Pontianak, Batam dan
berbagai kota lainnya dengan

mencatatkan kinerja positif khususnya
pada lini bisnis kargo. Pendapatan
lini ini juga berhasil mencatat rekor
pendapatan tertinggi sejak Citilink
Citilink
beroperasi pada 2012.
berkomitmen untuk
Maskapai bertarif hemat tersebut
dapat semakin
tetap menyediakan layanan di atas
memperluas jaringan
200 penerbangan per harinya. Hal
tersebut, menurut Resty, bertujuan
penerbangan kargo di
untuk mendukung kegiatan angkutan
kota-kota Indonesia
kargo udara di Indonesia dengan
lainnya.
menyediakan sarana jasa transportasi
khususnya bagi para agen kargo di
Indonesia.
Juliandra
“Citilink akan berupaya dalam
Direktur Utama Citilink
mengembangkan layanan serta
inovasi dalam memberikan kelancaran
pendistribusian logistik antar daerah.
Citilink tetap konsisten untuk terus
menggunakan armada jenis Airbus
melayani penerbangan hingga rata-rata
A320, ATR 72-600 dan Boeing B735
frekuensi penerbangan saat ini yang
(Freighter). Juliandra mengungkapkan
mencapai 240 flights per harinya, di
Citilink berkomitmen untuk dapat
mana angka tersebut telah mendekati
semakin memperluas jaringan
jumlah penerbangan pada kondisi
penerbangan kargo di kota-kota
Indonesia lainnya dengan tujuan untuk normal pada 2019,” ujarnya.
Citilink akan terus melakukan
dapat mempermudah kebutuhan
bongkar pasang strategi supaya tetap
distribusi logistik Indonesia.
berinovasi memberikan layanan
Citilink juga telah meningkatkan
terbaik, khususnya di tengah pandemi
frekuensi penerbangan kargo hingga
Covid-19 serta meningkatkan hasil
240 penerbangan per hari. VP
kerja sama dari berbagai pihak. Resty
Corporate Secretary & CSR Citilink
meyakini dengan komitmen dalam
Resty Kusandarina, pada 12 Juli 2021
memastikan jadwal penerbangan yang
menyampaikan perusahaan berhasil
tidak terganggu pada saat pandemi
serta kualitas pelayanan yang selalu
prima sesuai kebutuhan para agen
kargo Citilink, maka pendapatan dapat
terus stabil bahkan meningkat hingga
akhir 2021.
“Menjadi sebuah berkah di tengah
kondisi pandemi Covid-19 seperti
sekarang ini dimana kargo Citilink pada
hari ini meraih pendapatan tertinggi
sejak pertama beroperasinya Citilink.
Kami melihat secara langsung kondisi
barang yang masuk ke Gudang Citilink
yang Alhamdulillah antriannya terlihat
ramai dan terkendali,” imbuhnya.
Sementara Vice President (VP)
Cargo Citilink I Dewa Dedi Baruna
Yasa, pada Jumat, 16 Juli 2021
mengungkapkan 200-an penerbangan
per hari untuk mendukung kegiatan
(Foto: youtube) angkutan kargo udara dari para agen-
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(Foto: FB Garuda Indonesia)

agen kargo yang dimiliki perusahaan.
Dalam satu hari, penjualan Citilink
Cargo mencapai Rp 6 miliar dengan
total tonase mencapai 342.155 kg atau
342 ton.
Pencapaian ini melampaui ratarata tonase harian sebesar 240 ton
per hari, yang merupakan catatan
rekor penjualan tertinggi yang pernah
dicapai sejak berdirinya Citilink
tahun 2012. Dewa mengatakan, ini
merupakan sebuah pencapaian yang
membanggakan bagi perusahaan
terutama di saat pandemi karena
Citilink Cargo meraih penjualan
tertinggi yang pernah terjadi sejak
berdiri.
Ia memprediksi, ke depan bisnis
kargo terus naik dengan melihat
kondisi trafik barang yang masuk ke
Gudang Citilink yang masih menumpuk.
Sehingga menimbulkan antri untuk
dipersiapkan “prepare” naik ke
pesawat. “Dan kondisi ini masih dapat
teratasi dengan baik sehingga seluruh
barang yang masuk dapat ter-handle
dengan baik,” kata Dewa.
Walaupun dalam kondisi pandemi
Citilink tetap konsisten menyediakan
layanan penerbangan kargo hingga 240
penerbangan per harinya, mendekati
keadaan normal di tahun 2019.

(Foto: FB Garuda Indonesia)

“Tentunya akan mendukung kegiatan
usaha para mitra agen kargo sebagai
partner Citilink Cargo serta mendukung
kelancaran angkutan kargo dan logistik
di tanah air,” jelas dia.
Dewa yakin dengan komitmen
Citilink dalam memastikan jadwal
penerbangan tidak terganggu di
saat pandemi Covid-19 ini, serta
kualitas pelayanan yang prima sesuai
kebutuhan para agen kargo Citilink
yang akan menimbulkan revenue cargo

akan terus stabil bahkan meningkat
hingga akhir tahun 2021.

2. Garuda Indonesia
Demikian pula dengan Garuda
Indonesia yang menggelontorkan
sejumlah strategi. Di antaranya
pada Maret 2021, Garuda kembali
membuka rute penerbangan khusus
untuk mengangkut kargo dengan rute
terbaru, yakni Surabaya – Hongkong.
Sebelumnya, Garuda Indonesia telah
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tren kebutuhan pengangkutan kargo
yang terus tumbuh. Menurut Irfan,
pembukaan layanan penerbangan rute
khusus kargo Surabaya – Hongkong bisa
mendukung peningkatan daya saing
komoditas ekspor unggulan nasional,
khususnya di Provinsi Jawa Timur.
Pada penerbangan perdananya,
Garuda mengangkut komoditas
unggulan dari Jawa Timur yang
terdiri dari produk UMKM Jawa Timur,
komoditas perikanan, dan hasil
produksi lainnya. Penerbangan khusus
kargo Rute Surabaya – Hongkong
melayani penerbangan seminggu
sekali dengan Airbus A330-300 yang
memiliki daya angkut mencapai 30-40
ton di setiap penerbangannya. Rute
khusus kargo Surabaya - Hongkong ini
berangkat dari Bandara Internasional
(Foto: voi.id) Juanda pada pukul 06.00 WITA dan tiba
di Hongkong pada pukul 12.00 waktu
setempat.
melayani penerbangan khusus kargo
Harapan Irfan, kehadiran
Manado – Narita, Makassar – Singapura,
penerbangan kargo ini dapat semakin
dan Denpasar – Hongkong.
meningkatkan daya saing kualitas
Direktur Utama Garuda Indonesia
produk komoditas unggulan di Jawa
Irfan Setiaputra mengatakan
Timur dengan waktu pengiriman yang
penerbangan rute khusus kargo
menjadi salah satu peluang bisnis yang lebih singkat tanpa harus melakukan
transit di beberapa hub penerbangan.
secara berkelanjutan untuk diperkuat.
Penambahan rute tersebut berkaca dari Kecepatan pengiriman ini diyakininya

akan menjaga kualitas produk yang
sejalan dengan biaya logistik yang
lebih kompetitif. Dengan demikian,
harga komoditas ekspor dapat menjadi
lebih bersaing di pasar global.
Sejalan dengan upaya
pengembangan jaringan penerbangan
logistik dari wilayah Jawa Timur, Garuda
Indonesia juga telah menerbangkan
penerbangan khusus kargo dengan rute
Surabaya- Banjarmasin – Balikpapan 6
kali setiap minggunya. Penerbangan
tersebut menggunakan armada B737800NG dengan rata-rata pengangkutan
komoditas telur tetas dan general
cargo hingga 13,5 ton di setiap
penerbangannya.
Garuda berencana memperbesar
porsi pendapatan dari kargo hingga
sebesar 40 persen setelah pandemi
berakhir. Padahal rata-rata kondisi
normal sebelumnya hanya mencapai
10-15 persen. Irfan memaparkan
pendapatan utama perseroan saat ini
masih ditopang sebesar 85 persen
hingga 90 persen dari penumpang
dan sisanya kargo. Namun, pandemi
berimplikasi kepada anak usaha lainnya
dari layanan catering, jasa ground
handling hingga pasar Low Cost Carrier
atau maskapai berbiaya murah yang

(Foto: istimewa)
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dioperasikan oleh Citilink.
Sementara itu, kondisi berbeda
dialami untuk kargo yang selama
pandemi bisa mencapai 50 persen
dari pendapatan Garuda. “Ada bulanbulan di masa pandemi ini kargo
bisa mencapai 50 persen. Ke-depan
ketika situasi covid-19 mulai mereda.
Kami memiliki target dari kargo ini
bisa mencapai 30 sampai 40 persen,”
ujarnya.
Garuda terus mengoptimalkan
pangsa pasar angkutan logistik sebagai
upaya percepatan pemulihan kinerja
di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Hingga Mei 2021, perusahaan
berhasil membukukan pertumbuhan
angkutan kargo hingga 35 persen. Irfan
mengatakan tren pertumbuhan sektor
ekspor nasional menjadi momentum
penting bagi upaya optimalisasi lini
bisnis penunjang yang dijalankan
perusahaan, terutama melalui bisnis
kargo dan charter.
“Secara konsisten, perusahaan
berhasil mencatatkan pertumbuhan
angkutan kargo yang semakin
menjanjikan. Hingga Mei 2021 lalu,
Garuda Indonesia Group berhasil
membukukan pertumbuhan angkutan
kargo hingga 35 persen dibandingkan
periode yang sama pada tahun lalu,”
katanya.
Irfan mengatakan konsistensi
tersebut juga sejalan dengan kinerja
bisnis kargo pada akhir 2020 dimana
perusahaan berhasil mencatatkan
angkutan trafik kargo udara yang
menyentuh level 99 persen dari
performa angkutan kargo pada periode
sebelum pandemi.
Pertumbuhan itu juga sejalan
dengan proyeksi pertumbuhan sektor
ekspor nasional yang diperkirakan akan
terus meningkat, menyusul laporan
Badan Pusat Statistik yang mencatatkan
konsistensi peningkatan trafik ekspor
Indonesia pada Juni 2021 dengan
keberhasilan angka pertumbuhan
hingga 54,46 persen dibandingkan
periode yang sama pada tahun lalu.
Menurut Irfan, dengan tren
pertumbuhan positif tersebut, Garuda
Indonesia akan terus mengoptimalkan

utilisasi armada bagi perluasan jaringan
penerbangan kargo guna menunjang
aktivitas direct call komoditas ekspor
unggulan dan UMKM dari berbagai
wilayah Indonesia, salah satunya
melalui pengoperasian 2 armada
passenger freighter yang kini melayani
sejumlah penerbangan kargo domestik
maupun internasional.
Kendati demikian, Irfan tak
menampik bila situasi pandemi
mendorong terjadinya shifting
behaviour pada tren bisnis industri
penerbangan, dimana kini lini bisnis
kargo menjadi salah satu tumpuan
utama pendapatan usaha Garuda
Indonesia. “Di tengah penurunan
trafik angkutan penumpang yang
terjadi imbas kondisi pandemi yang
berlangsung sejak tahun lalu, tentunya
berpengaruh signifikan terhadap
perfoma kinerja finansial perusahaan
sepanjang 2020,” paparnya.
Hingga Juni 2021, Garuda

mencatatkan pertumbuhan positif pada
lini bisnis kargo. Tingkat optimalisasi
keterisian kargo (cargo load factor)
mencapai 75 persen. “Ini mengalami
kenaikan dibandingkan periode sama
di tahun sebelumnya yang hanya
mencapai 56 persen,” jelas Irfan.
Garuda juga mencatatkan
pemulihan traffic angkutan kargo
hingga bulan Juni yang tumbuh 35
persen dibandingkan periode yang
sama di tahun 2020. “Tentunya
pencapaian positif ini akan terus
ditingkatkan dengan berbagai program
dan langkah strategis perusahaan
serta terus mengembangkan
berbagai peluang bisnis kargo yang
dapat dioptimalkan sebagai sumber
pendapatan usaha,” tambah Irfan.
Dengan pertumbuhan yang positif,
dia menilai lini bisnis kargo masih
menyimpan banyak potensi yang dapat
terus dikembangkan. Apalagi, performa
bisnis kargo Garuda di sepanjang
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(Foto: istimewa)

tahun 2020 menunjukkan kinerja yang
menjanjikan. Garuda memproyeksikan
bisnis kargo udara akan meningkat
signifikan di tahun-tahun mendatang.
Hal tersebut dapat dilihat dari cargo
market Garuda Indonesia bulan Mei
2021 yang meningkat hingga 77,7%
dibandingkan tahun sebelumnya
pada periode yang sama. “Peluang
tersebut juga didukung dengan
adanya pertumbuhan charter bisnis
kargo, maupun proses distribusi alat
kesehatan hingga vaksinasi yang
bertujuan untuk mempercepat proses
pemulihan ekonomi nasional,” ungkap
dia.

Garuda optimistis mampu membukukan
kinerja operasional kargo dengan
catatan positif di akhir tahun 2021
mendatang.
Garuda berupaya terus
mengoptimalkan berbagai inisiatif
strategis yang dijalankan khususnya
dengan memaksimalkan momentum
akhir tahun. “Melalui perayaan Natal dan
Tahun Baru yang tentu saja berdampak
signifikan terhadap sektor e-commmerce
maupun lini logistik penunjang lainnya
yang berkenaan dengan trafik bisnis
kargo udara,” ujar Irfan.
Menurut Irfan, di semester
kedua 2021, Garuda menyiapkan
sejumlah strategi dan rencana bisnis.
Misalnya penambahan kapasitas dan
penyesuaian frekuensi penerbangan
kargo, serta mengkaji lebih lanjut ruterute potensial yang dapat mendukung
perluasan konektivitas penerbangan
khusus kargo baik domestik maupun
regional. “Hal itu untuk melengkapi
rute yang telah tersedia saat ini yaitu
Manado-Narita, Makassar-Singapura,
Denpasar-Hong Kong, dan SurabayaHong kong,” katanya.
Namun di sisi lain, Garuda masih
belum berencana untuk menambah
armada maupun memodifikasi

armadanya. Pada April lalu, Garuda
Indonesia telah mengonversi dua
armada Airbus A330-300 menjadi
passenger freighter cargo dengan
menyesuaikan konfigurasi kursi
penumpang pada upper deck atau
cabin. Garuda juga menyesuaikan lantai
upper deck untuk memaksimalkan
seluruh area pesawat sebagai lokasi
penyimpanan kargo selain di area lower
deck/cargo compartment.
Setiap armada mampu
mengangkut hingga 40 ton pada
setiap penerbangannya. Sebagai
pembanding, Di tahun lalu, Garuda juga
turut mengoptimalkan kompartemen
penumpang agar dapat meningkatkan
jumlah angkutan kargo sesuai dengan
ketentuan dan izin dari otoritas
berwenang.
Sehingga untuk saat ini Garuda
Indonesia masih akan fokus memantau
progress dari aktivitas kargo. Bila
permintaan meningkat signifikan,
Garuda tidak menutup kemungkinan
akan menyiapkan berbagai infrastruktur
tambahan layanan penerbangan
dengan mempertimbangkan kebutuhan
sasaran pasar baik untuk UMKM
maupun komoditas ekspor unggulan
Indonesia.

Prediksi Semester II/2021
Data Badan Pusat Statistik yang
menunjukkan tren positif aktivitas
ekspor nasional sebesar 54,46%
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal
ini membawa optimisme bagi Garuda.
Melalui berbagai inisiatif tersebut,

(Foto: gapura.id)
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P

andemi COVID-19 telah mengubah
tatanan kehidupan di masyarakat,
salah satu di antaranya dalam
hal berbelanja. Sebanyak 88,1 persen
pengguna internet di Indonesia
memakai layanan e-commerce untuk
membeli produk tertentu dalam
beberapa bulan terakhir. Persentase
tersebut merupakan yang tertinggi di
dunia dalam hasil survey We Are Social
pada April 2021. Sementara rata-rata
adopsi e-commerce secara global
adalah 78,6 persen.
Adanya berbagai kebijakan di masa
pandemi mulai PSBB hingga PPKM yang
membatasi aktivitas di luar rumah,
mengubah minat masyarakat untuk
mengunjungi dan berbelanja secara
daring atau online sehingga mengalami
peningkatan. Hal ini mendorong
peningkatan nilai transaksi e-commerce.
Berdasarkan data BI, pada semester
I tahun 2021, transaksi e-commerce
tumbuh hingga 63,4 persen menjadi
Rp186,7 triliun.
Pertumbuhan penjualan
(Foto: pexels/photomix company) e-commerce sebetulnya sudah
terlihat berkembang pesat dari tahun
ke tahun sebelum masa pandemi.
Mengutip data BI, terlihat peningkatan

Transaksi
E-Commerce
Meningkat
Sepanjang Pandemi
Berbelanja online menjadi pilihan
masyarakat di masa pandemi ini. Hal tersebut
mempengaruhi peningkatan nilai transaksi
e-commerce di Indonesia pada semester
I/2021. Selain juga mempengaruhi peningkatan
platform e-commerce, seperti Tokopedia,
Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Seperti apa?
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transaksi e-commerce bahkan sejak
tahun 2017, yang saat itu transaksi
e-commerce tercatat Rp 42,2 triliun.
Kemudian, pada tahun 2018, transaksi
e-commerce tercatat Rp 105,6 trilun
atau naik 150,24 persen dibanding
tahun sebelumnya. Jumlah nilai
transaksi meningkat lagi pada tahun
2019 yang pada waktu tercatat Rp
205,5 triliun atau tumbuh 94,69 persen
dibandingkan tahun sebelumnya.
Transaksi e-commerce kembali naik
pada tahun 2020, di mana perhitungan
akhir BI menunjukkan angka Rp
266 triliun atau terjadi peningkatan
29,44 persen dibandingkan tahun
sebelumnya. Meningkatnya transaksi
di platform digital ini tak lepas dari
digitalisasi sistem pembayaran dan
meningkatnya preferensi dan akseptasi
masyarakat terhadap teknologi digital,
yang ke depannya diperkirakan akan
semakin masif.

Prediksi
Hingga akhir tahun 2021, transaksi
e-commerce diprediksi bakal terus
meningkat. Bank Indonesia (BI)
memperkirakan hingga akhir tahun
2021 transaksi e-commerce dapat

(Foto: pexels-pixabay)

meningkat 48,4 persen sepanjang
tahun 2021 menjadi Rp395
triliun. Padahal, sebelummya BI
memperkirakan total nilai e-commerce
di akhir tahun 2021 sebesar Rp370
triliun atau tumbuh 39,1 persen per
tahun. Nilai tersebut lebih tinggi dari
prediksi sbeelumnya sebesar Rp330,7
triliun atau tumbuh 33,2 persen.

Gubernur BI, Perry Warjiyo
mengatakan meningkatnya prediksi ini
seiring dengan peningkatan preferensi
masyarakat untuk berbelanja daring. Hal
ini bisa meningkatkan transaksi ekonomi
dan keuangan digital. Peningkatan
prediksi ini juga seiring dengan capaian
manis penjualan e-commerce pada
semester I tahun 2021, yang sudah
dijelaskan sebelumnya.
Menurut Perry, peningkatan
transaksi ini banyak dilakukan oleh
pedagang ritel yang juga merupakan
UMKM. Peningkatan transaksi
e-commerce tersebut menjadi cerminan
bahwa digitalisasi UMKM sangat
penting, apalagi mengingat ekonomi
dan keuangan digital di tengah
COVID-19 tumbuh sangat cepat.
Saat ini, mayoritas e-commerce
sudah banyak yang memakai
uang elektronik dalam transaksi
pembayarannya. Adapun untuk
transaksi uang elektronik pada
paruh pertama tahun ini berhasil
tumbuh 41 persen mencapai Rp132
triliun, sehingga keseluruhan tahun
diperkirakan mencapai Rp278 triliun.

Platform E-Commerce
Meningkatnya minat belanja online
mempengaruhi platform e-commerce
(Foto: Mediamodifier from Pixabay) yang ada. Berdasarkan data Similarweb
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pada periode Januari - Juni 2021
mencatat Tokopedia menjadi platform
e-commerce yang paling banyak
dikunjungi masyarakat di Indonesia,
yakni 132,8 juta kali. Selanjutnya,
Shopee peringkat 2 dengan kunjungan
bulanan 116 juta kali setiap bulannya.
Lalu peringkat ketiga Bukalapak
dikunjungi 28,9 juta kali setiap
bulannya, selanjutnya Blibli dengan
17,98 juta kunjungan per bulan.
Sementara pada periode Januari Maret 2021, Tokopedia juga menjadi
platform e-commerce paling banyak
dikunjungi, yaitu 126,4 juta kali per
bulan. Lalu Shopee peringkat kedua
dikunjungi 117 juta kali per bulan.
Selanjutnya Bukalapak dikunjungi
31,27 juta kali per bulan, Lazada
dikunjungi 28,2 juta kali per bulan dan
Blibli 18,52 juta kali per bulan.
Selanjutnya, berkaitan dengan
monthly unique visitors (MUV) atau
pengunjung unik setiap bulan periode
Januari-Maret 2021, peringkat 1-5
ditempati oleh Tokopedia dengan
38,93 juta MUV, Shopee 35,75 juta
MUV, Bukalapak 12,83 juta MUV, Lazada
11,22 juta MUV, dan Blibli dengan
9,642 juta MUV.
Sementara berdasarkan platform
online survey Jakpat, mengeluarkan
Jakpat Special Report e-commerce
pada semester I tahun 2021. Salah satu

melibatkan 1.054 responden di 25
provinsi itu, Tokopedia mengungguli
Bukalapak, Lazada, JDID, Blibli, dan juga
Shopee terkait loyalitas konsumen.
Selama periode semester I-2021, angka
NPS Tokopedia sebesar 49 persen
dari 567 responden. Hal tersebut
menggambarkan sekitar 49 persen
pengguna e-commerce karya Tokopedia
memberikan rekomendasi ke konsumen
lainnya.
Shopee menempati peringkat kedua
e-commerce dengan loyalitas tertinggi,
dengan NPS mencapai 42 persen,
kemudian Lazada 32 persen, Bukalapak
32 persen, dan JD.ID dengan angka NPS
yang sama yaitu 32 persen.
Survei itu juga menyebutkan,
(Foto: pexels/andrea piacquadio) dari 567 responden sebanyak 91
persen menyatakan puas dan sangat
puas saat bertransaksi di Tokopedia.
poin dalam laporan tersebut adalah
Tercatat tingkat kepuasan konsumen
loyalitas konsumen terhadap platform
Tokopedia berada di level 4,41 dari
e-commerce, menggunakan parameter
Net Promotor Score (NPS), sebagai tolak skala 1-5, kemudian tingkat kepuasan
Shopee berada di level 4.38. Sementara
ukur utama dalam mengukur loyalitas
konsumen terhadap bisnis e-commerce. Bukalapak memiliki tingkat kepuasan
4.2 dari 204 responden.
Berdasarkan hasil laporan yang

(Foto: pexels/anete lusina)
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Tahun 2021 Kargo
Udara Pulih,

Prediksi IATA Volume
Capai 61,2 Juta Ton
IATA memprediksikan pada tahun 2021 ini, bisnis
kargo udara pulih. Bahkan volume kargo di tahun
2021 tumbuh diperkirakan tumbuh menjadi 61,2
juta ton. Seperti apa selengkapnya?

P

rediksi bisnis kargo udara bakal
pulih di tahun 2021 ini. Bahkan,
diperkirakan volume kargo udara
pada tahun 2021 ini akan kembali
mendekati volume kargo di tahun
2019. Menurut asosiasi maskapai
penerbangan IATA (International Air
Transport Association) kepercayaan
bisnis yang meningkat dan peran

penting yang harus dimainkan
kargo udara dalam distribusi vaksin
diharapkan dapat melihat volume kargo
tumbuh menjadi 61,2 juta ton, pada
dasarnya menyamai 61,3 juta ton yang
diangkut pada tahun 2019.
IATA juga memproyeksikan
bahwa penurunan kapasitas yang
berkelanjutan karena lambatnya

peluncuran kembali kapasitas dari
layanan penumpang dikombinasikan
dengan proporsi yang lebih tinggi dari
kargo yang sensitif terhadap waktu dan
suhu akan melihat peningkatan hasil
5% lebih.
Hal tersebut akan memberikan
kontribusi pada kinerja yang kuat dalam
pendapatan kargo yang diharapkan

(Foto: theloadstar.com)
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% available cargo tonne kilometers

Indexed to equal 100 in December 2019

telah menjadi bagian yang jauh lebih
besar dari pendapatan maskapai dan
pendapatan kargo memungkinkan
maskapai penerbangan untuk
mempertahankan jaringan kerangka
internasional mereka,” ucap Direktur
Jenderal dan Kepala Eksekutif IATA
Alexandre de Juniac, yang akan
digantikan oleh Willie Walsh.
Sementara kargo udara mengalami
tahun yang beragam pada tahun 2020.
Gambaran keseluruhan untuk maskapai
penerbangan tidak begitu positif
karena industri melaporkan rekor
kerugian. Industri ini diperkirakan akan
membukukan kerugian bersih sebesar
U$118,5 miliar tahun ini dan U$38,7
miliar pada tahun 2021, meskipun IATA
mengharapkan maskapai penerbangan
mulai menghasilkan keuntungan pada
(Foto: unctad.org) kuartal keempat.
“Krisis ini menghancurkan dan
tak
henti-hentinya. Maskapai telah
Angka
IATA
menunjukkan
bahwa
tumbuh ke rekor tertinggi U$139,8
memangkas biaya sebesar 45,8%,
kapasitas kargo secara keseluruhan
miliar, naik dari U$117,7 miliar tahun
tetapi pendapatan turun 60,9%.
turun sekitar 24% tahun lalu (dengan
ini dan U$102,4 miliar pada tahun
kapasitas perut sekitar 45% turun) dan Hasilnya adalah maskapai penerbangan
2019. “Bisnis kargo diharapkan terus
akan kehilangan U$66 untuk setiap
hasil panen meningkat 30%. Kargo
berlanjut dengan kinerja yang kuat,”
juga melihat pentingnya bagi maskapai penumpang yang diangkut tahun ini
demikian kata IATA.
dengan total kerugian bersih U$118,5
penerbangan karena pada tahun 2019
Melihat kinerja tahun ini, volume
miliar,” kata de Juniac.
ini menyumbang 36% pendapatan
kargo turun 11,6% you menjadi 54,2
Menurut de Juniac, kerugian ini akan
dibandingkan dengan 12% tahun lalu.
juta ton tetapi kekurangan kapasitas
berkurang drastis sebesar U$80 miliar
“Kargo berkinerja lebih baik
- sebagai akibat dari berkurangnya
pada tahun 2021. Namun prospek
daripada bisnis penumpang. Namun,
operasi bellyhold - mendorong
kehilangan U$38,7 miliar tahun
itu tidak bisa menutupi penurunan
pendapatan sebesar 14,9% yoy
depan tidak perlu dirayakan. “Kita
pendapatan penumpang. Tapi itu
menjadi U$ 117,7 miliar.
perlu membuka kembali perbatasan
dengan aman tanpa karantina
61%
110
sehingga orang akan terbang lagi. Dan
Cargo load factor
dengan maskapai penerbangan yang
58%
100
diperkirakan akan kehabisan uang
setidaknya hingga kuartal keempat
55%
tahun 2021 tidak ada waktu untuk
90
merugi,” ujar de Juniac.
52%
De Juniac juga mengatakan sejarah
80
akan mencatat tahun 2020 sebagai
49%
tahun keuangan terburuk di industri.
70
Maskapai memotong biaya rata-rata
46%
US$1 miliar sehari selama tahun 2020
Cargo traffic (CTKs)
dan masih akan mengalami kerugian
60
43%
yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Cargo capacity (ACTKs)
”Jika bukan karena U$173 miliar dalam
40%
50
dukungan keuangan oleh pemerintah,
Jan-19 Mar-19 May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-20 Mar-20
kami akan melihat kebangkrutan dalam
skala besar,” ungkap de Juniac.
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Potensi Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Maluku

Ekspor Ikan dari Maluku. (Foto: IST)

Selain dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah,
Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan dan kelautan
yang bagus, karena itulah pemerintah menerapkan Lumbung
Ikan Nasional (LIN) di sana. Seperti apa?

M

aluku sejak dulu dikenal
sebagai pulau rempah-rempah,
tanah surga sebagai penghasil
pala dan cengkeh. Bahkan sejak
dulu menjadi pusat rempah dunia.
Provinsi Maluku yang beribukotakan
Kota Ambon, memiliki luas wilayah
62.946 km². Sebagian besar wilayah
Maluku adalah wilayah lautan sebesar
92,4 persen. Provinsi ini memiliki 9
kabupaten dan 2 kota, 118 kecamatan,
dan 1.233 desa/kelurahan.

Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya/
Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara
Barat, Kota Ambon, Kabupaten Maluku
Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten
Seram Bagian Barat, Kabupaten
Kepulauan Aru, Kabupaten Seram
Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota
Tual.
Provinsi yang memiliki motto
‘siwalima’ atau artinya milik bersama,

Provinsi Maluku berbatasan dengan
Laut Seram dan Provinsi Maluku Utara
di bagian utara, Lautan Indonesia dan
Laut Arafuru, serta negara Timur Leste
dan Australia di selatan, Provinsi Papua
Barat di timur, serta Sulawesi Tenggara
dan Sulawesi Tengah di barat.
Posisi Maluku strategis karena
kedudukannya berada antara sebagian
wilayah barat dan tengah Indonesia
dengan Papua di bagian timur, serta
menjadi penghubung wilayah selatan
yaitu Negara Australia dan Timor Leste
dengan wilayah utara yaitu Maluku
Utara dan Sulawesi. Maluku berada
pada jalur lintas internasional, yaitu
dilakui oleh tiga Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI), yang memiliki arti
sangat strategis di bidang ekonomi,
perdagangan, dan investasi.
Maluku memiliki dataran rendah

Product and Commodity
penjuru kepulauan. Sebagai pulau
terbesar, transportasi darat dan jalan
terpusat di Seram. Maluku memiliki 13
bandara dengan 13 rute komersial dan
7 rute perintis.
Pelabuhan terbesar di Maluku
Pelabuhan Yos Sudarso, sementara
bandara terbesarnya Bandara Pattimura
di Kota Ambon yang melayani rute
penerbangan nasional dari Kota Ambon
ke provinsi lainnya. Selain itu, terdapat
12 bandar udara pelayanan skala lokal,
tersebar di beberapa daerah di Maluku.

Potensi Sumber Daya Laut
Maluku kaya akan sumber daya
lautnya, seperti ikan dan rumput laut.
Data statistik dunia menunjukkan
Ambon, Danau Tihu di Pulau Seram,
Maluku dan Maluku Utara mempunyai
Danau Talaga Raja di Pulau Seram, dan
perairan yang besar dan merupakan
Danau Rana di Pulau Buru. Maluku
daerah kehidupan tuna cakalang.
juga dialiri oleh 113 sungai besar dan
Sayangnya, eksporter tuna cakalang
kecil, antara lain Sungai Eti, Sungai Tala, Indonesia berada pada posisi keenam
Sungai Sapawela, Sungai Ruwata, dan
dengan posisi 1/3 yang bisa dikirim
Sungai Mala di Pulau Seram, lalu Sungai Thailand ke dunia.
Waigeren di Pulau Buru dan Sungai
Hingga saat ini, struktur ekonomi
Ramrian di Maluku Tenggara Barat.
Maluku masih didominasi oleh sektor
Secara umum transportasi di Maluku pertanian, kehutan, dan perikanan,
didominasi transportasi laut. Maluku
yakni sebesar 23,39 persen. Kegiatan
memiliki 31 pelabuhan penyeberangan ekspor dan impor Maluku dengan luar
dengan 66 lintas penyeberangan yang
negeri sebagian besar masih dilakukan
dilayani 25 unit kapal. Maluku dilalui
dengan negara-negara di Asia. Pada
3 lintas tol laut dengan 9 pelabuhan
tahun 2020 nilai ekspor mencapai US$
singgah yang tersebar di seluruh
70,37 dan impor sebesar US$ 101,5
Ikan Tuna. (Foto: IST)

di area pesisir, sisanya topografi
perbukitan. Lahan di Maluku masih
banyak berupa hutan, sedangkan area
budidaya hanya sedikit dan biasanya
terletak di pesisir. Maluku memiliki
wilayah yang berpulau-pulau, sehingga
disebut sebagai provinsi Seribu Pulau.
Dari ujung utara sampai ujung selatan
terdiri atas 4 pulau besar dan 1.336
pulau kecil dan sangat kecil. Keempat
pulau besar tersebut meliputi Pulau
Seram (18.625 km²), Pulau Buru (9.000
km²), Pulau Yamdena (5.085 km²), dan
Pulau Wetar (3.624 km²).
Pulau-pulau di Provinsi Maluku
dibedakan menjadi pulau vulkanis
dan pulau karang. Daratan Maluku
diselimuti gugusan gunung dan danau
yang terdapat hampir di seluruh
kabupaten/kota. Terdapat empat
gunung di Maluku yaitu Gunung Binaya
di Pulau Seram, Gunung Salahutu di
Pulau Ambon, Gunung Kapalmada di
Pulau Buru, dan Gunung Api di Pulau
Banda. Adapun gunung yang tertinggi
yaitu Gunung Binaya dengan ketinggian
3.055 m, terletak di Pulau Seram,
Kabupaten Maluku Tengah.
Maluku memiliki 11 danau, yaitu
Danau Tihu di Pulau Wetar, danau
Abiel di Kepulauan Kei Kecil, Danau
Ngilngof di Kepulauan Kei Kecil, Danau
Fan di Pulau Dulla, Danau Ohoillim di
Kepulauan Kei Besar, Danau Laha di
Pulau Ambon, Danau Kaitetu di Pulau
Ambon, Danau Tihu Suli di Pulau

Ikan cakalang. (Foto: IST)
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Nelayan di Tulehu Ambon memindahkan ikan dari perahu penangkap ikan ke dalam wadah
penampung. (Foto: Yayasan EcoNusa/Victor Fidelis)

juta. Negara tujuan ekspor Maluku
terbesar adalah Korea Selatan (96,37
persen), Bangladesh (1,08 persen).
Sementara dalam Indonesia
Investment Webinar Forum (IIWF),
Rabu, 8 September 2021, Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Provinsi Maluku Suryadi
Sabirin mengatakan sumber potensi
ikan di Provinsi Maluku mencapai 4,66
juta ton per tahun atau sekitar 37
persen dari total 12,5 juta potensi ikan
ada di Indonesia.
Besarnya potensi perikanan ada
di Maluku ini didorong oleh tiga
wilayah pengelolaan perikanan yang
ada. Tiga wilayah perikanan ini juga
turut mendorong nilai ekspor berada
di urutan 13, dari 34 provinsi ada
di Indonesia. “Sebanyak 37 persen
sumber daya ikan yang ada di Indonesia
ada di kawasan Maluku. Masih cukup
untuk potensi ini digarap dan kita
tawarkan kepada pihak asing,” kata
Suryadi, dalam acara Indonesia
Investment Webinar Forum (IIWF),
Rabu, 8 September 2021.
Dari 37 persen potensi perikanan
tersebut yang diperbolehkan ditangkap
sekitar 3,73 juta ton per tahun. Di mana
penangkapan dilakukan berdasarkan

peraturan Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang baru. Sementara dari
3,73 juta ton per tahun itu yang baru
bisa diproduksi hanya sekitar 543 ribu
ton saja. Artinya dari potensi yang bisa
diambil 3,73 juta ton baru ditangkap
hanya 14,45 persen saja.
“Itulah salah satunya kenapa
pemerintah pusat mengambil kebijakan
bahwa Maluku dijadikan lumbung
ikan nasional dan dimasukkan juga di
Kemenhub akan dibangun new port
sebagai wilayah untuk ekspor langsung
direct dari Maluku ke mancanegara,”
paparnya.
Suryadi mengatakan potensi
perikanan budidaya di wilayah Maluku
juga tidak kalah penting. Di mana
potensi sumber daya untuk budidaya
luas lahannya 183 ribu hektar.
Sementara yang baru dimanfaatkan
sekitar 7.544 hektar dan produksinya
baru mencapai sekitar 200 ribu ton.
“Artinya apa di situ di samping tangkap
kita juga menawarkan nantinya untuk
budidaya di sektor perikanan tersebut,”
paparnya.
Besarnya potensi perikanan dan
budidaya di Maluku tidak terlepas
daripada sarana dan prasarana
pendukung di wilayah tersebut.

Adapun saat ini sudah ada sebanyak
13 pelabuhan perikanan. Rinciannya
adalah 3 unit pelabuhan perikanan
nasional, kemudian 7 unit adalah
pelabuhan pangkalan pendaratan
ikan dan 3 unitnya adalah pelabuhan
perikanan pantai. “Dan ini masih
potensi untuk digarap oleh sektor
swasta yang mana masih banyak
kekurangan-kekurangan infrastruktur
yang ada di kawasan tersebut,”
jelasnya.
Kemudian eksisting dari kondisi
pendukung sarana lainnya seperti
adanya cold storage, pabrik es, dan juga
unit pengolahan ikan. Di mana cold
storage saat ini baru sekitar 105 unit
dengan kapasitasnya sekitar 15.000
ton, kemudian pabrik es baru 7 unit
dengan kapasitas 73 ton, dan juga unit
pengelolaan baru 59 unit dengan luas
kawasan yang cukup luas. Pendukung
sarana lainnya adalah kondisi listrik.
Berdasarkan datanya hampir 85
persen listrik sudah menjangkau
seluruh wilayah dengan kondisi listrik
yang cukup baik. Hal ini diharapan
mendorong investor ke Maluku.

Lumbung Ikan Nasional
Tiga dari sembilan wilayah
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Ekspor ikan tuna dari Maluku. (Foto: kkp.go.id)

pengelolaan perikanan (fishing
ground) utama Indonesia berada
di perairan Maluku, yaitu di Laut
Banda, Laut Arafura, dan Laut Seram.
Melihat potensi tersebut, pemerintah
membangun Lumbung Ikan Nasional
(LIN) di Maluku. Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul
Haris mengatakan Maluku ditetapkan
sebagai lokasi khusus LIN karena
memenuhi beberapa kriteria.
Menurut Abdul, kawasannya
mencakup lebih dari dua wilayah
pengelolaan perikanan yang berada di
tiga wilayah Maluku, memiliki potensi
sumber daya ikan 37 persen atau lebih
dari 20 persen dari sumber daya ikan
nasional yang ditetapkan sebagai batas
minimal, kontribusi produksi perikanan
Maluku mencapai 12,4 persen atau
dua kali lipat dari minimal produksi
perikanan nasional yang ditetapkan
pemerintah sebesar 6 persen dan
memiliki daerah pelayanan produksi
perikanan secara nasional.
Pembangunan LIN di Maluku
rencananya dimulai tahun 2022 hingga
2023. LIN bertujuan untuk menjamin
ketersediaan stok sumber daya ikan
yang berkelanjutan, mewujudkan
peningkatan ekonomi masyarakat serta

Ikan tangkapan nelayan Maluku. (Foto: kkp.go.id)

mewujudkan pengelolaan kelautan
dan perikanan yang efektif dan efisien.
Lahan seluas 700 hektar akan dibangun
menjadi pusat LIN di Pulau Ambon.
Demi menunjang pembangunan LIN,
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) tengah melakukan peningkatan
mutu sumber daya manusia (SDM),
pembangunan infrastruktur,
penyederhanaan regulasi dan birokrasi,
serta transformasi ekonomi sebagai
landasan kebijakan dari KKP. Sekretaris
Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut KKP, Hendra Yusran Siry
menjelaskan sebagai bagian dari
peningkatan SDM, KKP juga berfokus
pada pengembangan SDM masyarakat
hukum adat.
“Target kita di tahun 2021 ini
ada 8 komunitas adat yang akan
kita mulai dari identifikasi dan
pemetaan, pendampingan masyarakat,
penguatan dan pemberdayaan, sampai
kemandirian kelembagaan. Sehingga
nanti masyarakat hukum adat tidak
hanya hak hukum kelolanya saja yang
diakui, namun juga mampu berdaya
secara ekonomi,” ucapnya.
Untuk menguatkan data potensi
perikanan untuk pengembangan LIN
di Maluku, Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi
(Kemenko Marves) melalui Deputi
Bidang Koordinasi Sumber Daya
Maritim mengadakan konsinyering data
dan informasi bersama Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) dari unit
Eselon I. Konsinyering ini membahas
juga mengenai adanya sistem rantai
dingin untuk perikanan budidaya dan
peluang pasar ekspor dan domestik
untuk mendukung LIN.
Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan
Perikanan Tangkap Ikram Malan
Sangadji mengatakan konsinyering
dilakukan sebagai upaya percepatan
untuk menyiapkan single data dan
single map terkait potensi dan
informasi pengelolaan perikanan
tangkap dan budidaya untuk program
LIN yang sudah direncanakan, serta
merumuskan beberapa prioritas lainnya
terkait program LIN.
Prioritas yang menjadi pembahasan
adalah terkait dukungan bagi
pemberdayaan nelayan perikanan
tangkap dan pembudidaya perikanan
budidaya di Provinsi Maluku, di mana
lokasi LIN akan dikembangkan. Dibahas
juga mengenai adanya peluang
investasi untuk Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara RI (WPPNRI) titik 714
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di Laut Banda, 715 di Laut Halmahera,
dan 718 di Laut Arafuru. Ketiga titik
tersebut menjadi WPP paling produktif
dengan jenis perikanan tangkap seperti
Cakalang, Tongkol, dan Tuna.
Pemerintah membahas adanya
konsistensi estimasi target produksi
dari perikanan tangkap dan budidaya
yang bisa mencapai 750.000 ton per
tahun di lokasi LIN, sehingga nantinya
akan bisa dipasarkan menggunakan
sistem rantai dingin ke berbagai
jalur distribusi ekspor dan domestik.
Selain itu, pemerintah berupaya untuk
mengembangkan potensi shrimp estate
di Pulau Seram dan Pulau Buru, sebagai
bagian dari program LIN di Maluku,
karena potensi udang yang melimpah
di sana. Selain juga ada rencana
pengembangan Kerapu dan Bobara.

Ekspor Maluku
Ekspor Maluku bulan Juli 2021
mencapai US$21,70 juta atau naik
sekitar 7.082,58 persen dibandingkan
ekspor Juni 2021. Sementara ekspor
Maluku bulan Juni 2021 mencapai
US$0,30 juta atau turun sekitar 74,28
persen dibandingkan ekspor Mei
2021 yakni sebesar US$1,17 juta yang
berasal dari komoditas non migas dari
kelompok ikan dan udang berupa ikan
tuna (fresh tuna whole), lobster, dan
kepiting (live crabs).

Sementara nilai ekspor di Provinsi
Maluku pada periode Januari-Juli 2021
mengalami penurunan sebesar 8,08
persen dibanding periode yang sama
pada 2020, berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku.
“Secara kumulatif nilai ekspor Maluku
pada periode Januari-Juli 2021 tercatat
sebesar US$32,03 juta atau mengalami
penurunan sebesar 8,08 persen,
dibanding periode yang sama JanuariJuni 2020,” kata Kepala BPS Provinsi
Maluku Asep Riyadi di Ambon, Jumat, 3
September 2021.
Menurutnya, ekspor dari Maluku
Januari-Juli 2021 berasal dari
komoditas migas berupa minyak
petroleum mentah sebesar US$21,27
juta, dan komoditas non migas senilai
US$10,33 juta berupa ikan tuna, lobster
hidup, dan kepiting serta rempah
berupa pala (nutmeg). “Selama periode
Januari-Juli 2021 volume ekspor
Maluku mencapai 52,60 ribu ton atau
meningkat 728,74 persen dibanding
periode yang sama tahun 2020,”
ujarnya.
Ia menjelaskan Maluku melakukan
ekspor ke negara anggota ASEAN pada
Januari-Juli 2021 yang terbesar menuju
Vietnam senilai US$0,83 juta atau
mengalami penurunan sekitar 61,1
persen dibanding periode yang sama
tahun 2020. Pada kawasan negara Asia

lainnya yaitu Korea Selatan memiliki
nilai tertinggi US$19,41 juta dengan
kontribusi sebesar 60,59 persen dari
total ekspor Maluku.
Selanjutnya diikuti oleh Jepang
dengan nilai ekspor sebesar US$2,58
juta atau mengalami peningkatan
sebesar 62,99 persen dibandingkan
periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, ekspor menuju Amerika
Serikat sebesar US$2,20 juta atau
mengalami penurunan sekitar 25,49
persen dibandingkan periode yang
sama tahun 2020.
Sedangkan ekspor bulan Juli
2021 mencapai US$21,70 berasal
dari komoditas migas dan non migas.
Komoditi migas berupa minyak
petrolium mentah sebesar US$21,27
juta, komoditas non migas senilai
US$0,43 juta dari kelompok ikan
dan udang. Negara tujuan Singapura,
Vietnam, Korea Selatan , Jepang, dan
Tiongkok.
Secara kumulatif nilai ekspor
komoditi asal Maluku yang diekspor
dari pelabuhan luar Maluku pada
Januari-Juni 2021 mencapai US$9,02
juta atau naik 3,57 persen dibanding
periode yang sama tahun lalu.
Sedangkan total nilai ekspor yang
melalui pelabuhan luar Maluku pada
Juli 2021 mencapai US$1,44 juta atau
naik 74,08 persen dibanding Juni 2021.

(Foto: pattimura-airport.co.id)
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Maluku Ekspor 28 Ton Biji Pala

(Foto: limapagi.id)

Provinsi Maluku kembali
mengekspor komoditas rempah
berupa biji pala ke luar negeri, setelah
terhenti selama 21 tahun. Kegiatan
ekspor komoditi unggulan Maluku
itu berlangsung di Pelabuhan Yos
Sudarso Ambon, pada 30 Maret 2021.
Sebanyak 28 ton biji pala dikemas
dalam satu kontainer berkapasitas
400 feet dengan tujuan ekspor
China. Ekspor hasil bumi Maluku
dilepas secara resmi di Pelabuhan
Yos Sudarso Ambon oleh Sekretaris
Daerah Provinsi Maluku Kasrul Selang
didampingi Kepala Kantor Wilayah
Bea Cukai Maluku Erwin Situmorang,
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku Elvis
Pattiselano, serta tim Percepatan
Ekspor Maluku.
Kasrul Selang mengatakan, ekspor
komoditas pala perdana dari Ambon
itu, dilakukan kembali setelah sempat
terhenti sejak Maluku dilanda konflik
pada 1999. “Tapi ini usaha kerja tim
ekspor dan niat baik Pak Riki dan Pak
Petra (eksportir) akhirnya ekspor dari
Maluku. Selama ini Pak Petra bekerja

bawa ke Surabaya. Tapi dengan
bantuan dari tim ekspor, kita sudah
canangkan bahwa kita akan ekspor
dari Ambon, Maluku,” ungkapnya.
Kasrul menjelaskan, selama ini
ekspor biji pala ke negara-negara
luar terus dilakukan, tetapi tidak
melalui Ambon, melainkan lewat
Surabaya. Adapun nilai ekspor 28 ton
biji pala asal Maluku yang diekspor
ke China itu senilai US$215 juta.
Meski ekspor pala dari Ambon mulai
berjalan kembali, persoalan yang
harus dipecahkan saat ini adalah
soal ketersediaan laboratorium uji
aflatoksin atau jamur yang belum ada
di Ambon.
“Hal ini dikarenakan negara tujuan
ekspor memiliki standar-standar yang
harus dipenuhi, salah satunya uji
aflatoksin. Dan ini menjadi tugasnya
kita (pemerintah) untuk menyiapkan
hal ini,”jelas Kasrul.
Sementara Kepala Kantor
Wilayah Bea Cukai Maluku, Erwin
Situmorang menjelaskan, pihaknya
ikut mendorong agar petani
dan pengusaha di Maluku dapat

mengekspor langsung hasil bumi
mereka. Bea Cukai sangat mendukung
kegiatan ekspor di Maluku berjalan
dengan baik karena hal itu akan
berdampak langsung terhadap
perekonomian Maluku. “Prinsipnya
Bea Cukai memberikan pelayanan
yang prima kepada masyarakat untuk
memastikan kegiatan ekspor tidak
terhambat,” ujarnya.
Sementara itu eksportir pala,
Ricky Wong dari PT Subuh Anugerah
Indonesia (SAI) memastikan pihaknya
akan terus mendukung upaya
ekspor komoditi pala langsung dari
Ambon agar bisa berjalan lancar.
Apalagi dalam pengurusan dokumen
persyaratan juga tidak ada kendala
dan sangat mudah karena dibantu
Tim Percepatan Ekspor Maluku.
“Ke depannya kami akan selalu
mendukung program ekspor ini.
Kami juga menargetkan dalam
setiap bulannya, ada ekspor pala
langsung dari Ambon,” katanya. Ia
menambahkan dengan diekspor
langsung dari Ambon maka daerah
juga akan mendapatkan keuntungan.
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Tugu ikan jelawat yang menjadi ikon baru Kota Sampit. (Foto: istimewa)

Potensi Kota Sampit
di Kalimantan Tengah,

Rute Baru
Citilink dari
Surabaya
Citilink membuka rute penerbangan Surabaya
menuju Sampit, Kalimantan Tengah. Kota Sampit,
yang merupakan ibukota Kabupaten Kotawaringin
Timur menyimpan potensi seperti rotan dan sawit.
Sampit juga memiliki potensi wisata dan kuliner.
Seperti apa selengkapnya?

K

ota Sampit, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kalimantan
Tengah memiliki luas wilayah
1.365,95 km². Sampit berada di tengahtengah Sungai Sampit atau disebut
juga Sungai Mentaya yang mengelilingi
kota ini. Kondisi geografis kota ini
berada di daerah dataran rendah dan
sebagian daerahnya berawa dengan

ketinggian 0-25 meter dari permukaan
laut. Sampit merupakan salah satu
pemukiman tertua di Kabupaten
Kotawaringin Timur dan sudah ada
dalam Kakawin Nagarakertagama dan
Hikayat Banjar.
Sampit menjadi salah satu kota
terpenting di Provinsi Kalteng. Kota
Sampit termasuk kota yang cukup maju

dan memiliki potensi perekonomian
yang cukup baik.
Masyarakat Buntok akan melewati
Kota Sampit bila akan menuju Pulau
Jawa, dibandingkan harus melalui
Kota Banjarmasin. Begitu pula dari
Palangkaraya, Kuala Pembuang maupun
Kasongan.

Potensi Ekonomi
Letak strategis menjadikannya
transit perekonomian dan perdagangan.
Pelabuhan industri dan penumpang
yang ada di Kota Sampit, menjadi
tempat keluar masuk barang dan
jasa, serta orang, yang jumlahnya

Product and Commodity
Kotawaringin Timur adalah potensi
produk CPO (crude palm oil) atau
minyak sawit mentah. Perkebunan
sawit di kabupaten ini cukup besar,
bahkan disebut sebagai daerah dengan
perkebunan kelapa sawit terluas di
Indonesia untuk kategori kabupaten.
Pemkab Kotawaringin Timur tengah
mempersiapkan ekspor CPO langsung
dari Sampit, yang selama ini ekspor
dilakukan dari Dumai atau Batam. Di
antaranya mempersiapkan sarana dan
prasana di pelabukan, penyediaan
‘bulking terminal facility’ atau tangki
timbun dan keperluan lainnya. Untuk
kelancaran lalu lintas kapal yang
Sungai Mentaya Kota Sampit. (Foto: wikipedia) masuk ke Sampit, pemerintah daerah
juga menggagas program tol sungai,
mengeruk alur Sungai Mentaya agar
bisa dilalui lancar 24 jam karena selama
terus meningkat setiap tahunnya.
ini sungai bisa dilalui kapal-kapal besar
Hal ini menarik perekonomian dari
saat kondisi pasang.
kabupaten yang ada di sekitar wilayah
Kotawaringin Timur.
Kabupaten Kotawaringin Timur juga
Unggulan di Wisata dan Kuliner
memiliki potensi sumber daya alam
Kota Sampit juga memiliki
yang besar, seperti batubara, emas,
keunggulan dari wisata alam dan
besi dan tembaga, yang dapat diekspor.
Selain tambang, yang juga dikenal dari
Kotawaringin Timur adalah sumber
daya alam seperti rotan. Industri rotan
di kawasan ini diakui memiliki kualitas
terbaik dunia, yang didukung kemampuan
perajin rotan yang juga bagus.
Potensi sumber daya alam lainnya
dari Kota Sampit maupun Kabupaten

Pantai Ujung Pandaran Sampit. (Foto: ldiisampit.or.id)

budaya, serta kulinernya yang khas.
Beberapa wisata alam terkenal di
Sampit, antara lain Pantai Ujung
Pandaran, Pantai Satiruk, Pantai Sungai
Bakau, Susur Sungai Mentaya Sampit,
dan lain-lain. Sementara wisata
budaya di Sampit, antara lain Rumah
Betang Tumbang Gagu, Taman Jelawat,
Museum Kayu, Taman Kota Sampit,
Taman Miniatur Budaya Kotawaringin
Timur, dan lain-lain.
Di samping itu, Kota Sampit juga
memiliki kuliner lezat yang wajib
dicoba saat berkunjung ke sana.
Beberapa kuliner Kota Sampit yang
terkenal adalah Nasi Kuning, Juhu
Singkah Uei, Mata Gajah, Dami,
Bongko, dan Bingka. Kota Sampit juga
memiliki kuliner khas seperti Juhu Ujau
(sayur rabung), Humbut Rotan, Juhu
Asam Rembang, Juhu Singkah (sayur
asam rembang), Cencalu, Iwak Wadi.
Sementara oleh-oleh khas Kota Sampit
adalah Keripik Ikan Seluang, Keripik
Kelakai, Rabuk Patin Kandas Sarai, Wadi
Ikan, Rahu Bakso, dan Lemang.

Kelapa sawit dan CPO yang menjadi salah satu komoditas unggulan kota Sampit.
(Foto: kaltim.prokal.co)
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Royal Green
Citilink
Sediakan

Batam dari Jakarta, untuk menemani
rute Surabaya dan Denpasar yang
sudah diluncurkan terlebih dahulu.
Direktur Niaga Citilink, Benny
Rustanto mengatakan saat ini ada
fasilitas baru bagi pengguna Royal
Green, yaitu ekstra gratis bagasi
menjadi 25 kg untuk setiap penumpang
selama periode promo. Layanan baru
ini dilakukan sebagai bentuk komitmen
Citilink dalam meningkatkan customer
experience serta mewujudkan better
journey bagi seluruh pelanggan
maskapai Citilink.
“Melihat respons positif dari
penumpang kami serta permintaan dari
pelanggan untuk beberapa destinasi,
Animo masyarakat terhadap layanan Royal Green dari
Citilink juga menambah rute baru
Citilink cukup tinggi. Untuk itu, Citilink menyediakan bagasi
untuk layanan Royal Green ini, yaitu
gratis 25 kg. Untuk rute apa saja?
penerbangan dari Jakarta menuju
Medan, Makassar, dan Batam maupun
sebaliknya,” ucap Benny.
Sebelumnya, layanan serupa sudah
bisa
dinikmati untuk rute dari Jakarta
sebagai
bentuk
apresiasi
maskapai
ejak akhir Juli 2021, maskapai
penerbangan Citilink meluncurkan menyediakan bagasi gratis 25 kg untuk menuju Surabaya dan Denpasar sejak
28 Juli 2021.
kelas ekonomi berfasilitas premium.
layanan Royal Green. Ternyata
Selain juga menghadirkan sejumlah
animo masyarakat terhadap layanan
Sementara Direktur Utama Citilink,
rute baru menuju Medan, Makassar dan Juliandra mengatakan Royal Green
tersebut cukup tinggi. Oleh karena itu,
merupakan produk diversifikasi terbaru
dari Citilink yang diciptakan untuk
menjawab kebutuhan penumpang,
khususnya pasar domestik, yang
mendambakan kenyamanan ekstra,
terutama di tengah masa pandemi
Covid-19 seperti saat ini. Melalui fasilitas
ini, penumpang bisa memperoleh
layanan kursi berjarak atau seat
distancing, jalur cepat atau fast track,
bagasi prioritas, hingga dapat melakukan
perubahan jadwal secara gratis.
Penumpang Royal Green juga
berkesempatan menikmati berbagai
tambahan keuntungan berupa minuman
atau welcome drink, memperoleh
royal menu, asuransi perjalanan dari
SuperShield, dan fasilitas lounge secara
gratis untuk bandara tertentu. Selain
itu, penumpang akan mendapatkan
ekstra LinkMiles, ekstra bagasi olahraga
5 kg untuk anggota CitiSport, serta
voucher hotel dan healthy kit eksklusif.
Tidak hanya itu, penumpang pun dapat
mengakses fasilitas Royal Assistant
(Foto: dokumentasi Citilink) dengan tambahan biaya tertentu.

Bagasi Gratis 25 Kg untuk
Rute Baru Surabaya
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Citilink Terbang
Langsung
Amerika Serikat - Indonesa
Bawa Bantuan Alkes
Citilink terbangi langsung rute Amerika Serikat - Indonesia
untuk mengangkut bantuan alat-alat kesehatan. Seperti
apa?

M

askapai penerbangan Citilink
melakukan penerbangan
langsung Indonesia - Amerika
Serikat, PP. Penerbangan ini dalam
rangka mengangkut bantuan alat
kesehatan berupa 176 unit ventilator
beserta perlengkapannya yang
didatangkan dari New York, Amerika
Serikat, melalui Newark Liberty
International Airport, Amerika Serikat.
Penerbangan dengan misi
kemanusiaan ini merupakan
bentuk sinergi antara Citilink,

Kementerian BUMN melalui Yayasan
BUMN, Kementerian Luar Negeri
RI, Kementerian Kesehatan RI, dan
Pemerintah Kota New York. Kedatangan
pesawat ini juga disambut oleh Menteri
BUMN RI Erick Thohir, Duta Besar
Amerika Serikat untuk Indonesia Sung
Yong Kim, Menteri Perhubungan RI
Budi Karya Sumadi, serta perwakilan
Kementerian Luar Negeri RI dan Direksi
Citilink.
Menteri BUMN Erick Thohir
mengatakan pandemi ini membukakan

mata betapa kita saling bergantung
satu sama lain. Namun menurut Erick,
mendapatkan dukungan Internasional,
bukan tanda ketidakmampuan,
karena pandemi COVID-19 bukan
sekadar masalah kesehatan, tapi
juga kemanusiaan.”Justru ini
menjadi penyemangat untuk terus
melanjutkan upaya terbaik kita untuk
menyelamatkan jiwa, dan keluar dari
pandemi,” kata Erick Thohir.
Sementara itu, Duta Besar Amerika
Serikat untuk Indonesia Sung Yong
Kim menjelaskan bahwa penerbangan
ini merupakan peristiwa bersejarah
penting, yang mana pesawat Airbus
Citilink yang mengirim ventilator ini
adalah penerbangan langsung yang
pertama kembali dari Indonesia ke
Amerika Serikat setelah lebih dari 20
tahun tidak ada penerbangan langsung.
Direktur Utama Citilink Juliandra
mengungkapkan bertepatan dengan
Hari Kemerdekaan Indonesia, Citilink
menyelenggarakan penerbangan
khusus dengan misi kemanusiaan
mengangkut bantuan alat kesehatan
dari Pemerintah Kota New York kepada
Pemerintah Indonesia melalui Yayasan
BUMN. “Penerbangan ini merupakan
bentuk komitmen Citilink dalam
membantu percepatan penanganan
pandemi COVID-19 di Indonesia,” kata
Juliandra.
Bantuan ventilator tersebut
didatangkan dari New York, Amerika
Serikat menuju Jakarta, Indonesia
melalui penerbangan charter Citilink
dengan pesawat jenis Airbus A330-900
NEO dan nomor penerbangan QG 5991
yang tiba di Bandara Internasional
Soekarno-Hatta pukul 12.28 WIB.
Ventilator ini selanjutnya akan
didistribusikan melalui jaringan rumah
sakit BUMN ke wilayah-wilayah yang
membutuhkan.
Juliandra berharap adanya bantuan
alat kesehatan ventilator ini dapat
memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat Indonesia
khususnya meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap alat-alat
kesehatan penunjang penanganan
pandemi COVID-19.

31

32

NEWS

Garuda Indonesia
Meresmikan
Cargo Incoming Lounge
di Bandara Soetta
Untuk meningkatkan layanan kargo dan logistik,
maskapai penerbangan Garuda Indonesia
memperkuat sinergitas dengan PT Angkasa Pura
Kargo. Untuk itu, Garuda meresmikan fasilitas
Cargo Incoming Lounge di Bandara Internasional
Soekarno-Hatta (Soetta). Seperti apa?

M

askapai penerbangan nasional
Garuda Indonesia memperkuat
sinergitas bekerja sama dengan
PT Angkasa Pura Kargo. Sebagai
wujud sinergitas ini dengan membuka
layanan kargo yang terintegrasi bagi
direct customer Garuda Indonesia,
Cargo Incoming Lounge di Bandara
Internasional Soekarno-Hatta (Soetta)
pada Rabu, 1 September 2021. Cargo
Incoming Lounge merupakan fasilitas
penyediaan layanan jasa pengambilan

barang untuk layanan Cargo Garuda
Indonesia di Terminal Cargo Bandara
Soetta.
Melalui fasilitas Cargo Incoming
Lounge tersebut, pelanggan kargo
Garuda Indonesia akan mendapatkan
value added layanan kargo dan logistik
berupa kemudahan dan kenyamanan
aksesibilitas layanan pengambilan
barang kargo untuk direct customer
kargo Garuda Indonesia di Bandara
Soekarno Hatta. Saat ini Cargo Incoming

Lounge tersedia di dua lokasi yaitu di
area CSC KSO Bandara Soekarno Hatta
serta Area Jasa Perusahaan Titipan (JPT).
Direktur Utama Garuda Indonesia,
Irfan Setiaputra mengatakan kehadiran
fasilitas layanan Cargo Incoming
Lounge ini akan dapat semakin
mendekatkan touch point layanan
kargo bagi seluruh pengguna jasa kargo
Garuda Indonesia, khususnya direct
customer atau pemilik barang berupa
penyediaan fasilitas one stop service
pengambilan barang kargo yang aman,
nyaman, cepat dan terpercaya.
Hal ini sejalan dengan tren
peningkatan jumlah kargo yang
diangkut di setiap penerbangannya,
Garuda Indonesia terus berupaya
untuk mengoptimalkan kualitas
layanan bisnis kargo melalui berbagai
pengembangan infrastruktur layanan
penerbangan kargo yang disinergikan
(Foto: bandarasoekarnohatta.com) bersama seluruh stakeholder.
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penerbangan terkait.
“Dengan rata-rata trafik angkutan
kargo sebesar 100 ribu ton yang
dilayani Garuda Indonesia melalui
bandara Internasional Soekarno Hatta
setiap tahunnya, layanan ini kami
harapkan akan semakin meningkatkan
pangsa pasar pengiriman kargo melalui
Bandara Soekarno Hatta yang saat
ini menjadi salah satu hub terbesar
pendistribusian kargo domestik Garuda
Indonesia,” papar Irfan.
Menurut Irfan, melalui fasilitas ini
Irfan mengharapkan akan lebih dapat
memberikan kemudahan dan ragam
pilihan layanan penunjang kargo,
khususnya untuk pengambilan barang
kargo Garuda Indonesia di Bandara
Soekarno Hatta. Ke depannya, Garuda
mengharapkan tidak hanya dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat
untuk menggunakan jasa cargo
Garuda Indonesia namun juga dapat
mempercepat pemulihan ekonomi
nasional melalui dukungan percepatan
pendistribusian logistik masuk dan
keluar dari dan menuju Jakarta.
(Foto: bumn.go.id)
Direktur Utama Angkasa Pura
Kargo, Gautsil Madani mengatakan
ke depannya layanan cargo lounge
akan tersebar di cabang lainnya.
Prioritas Angkasa Pura Kargo adalah
yang terdekat di bandara-bandara
besar seperti Kualanamu (Medan),
Pontianak, Pekanbaru dan Palembang.
“Untuk potensi pasar sendiri sangat
bagus. Untuk Kargo Garuda sendiri bisa
sebanyak 200 ton per bulan, yang mana
angka ini signifikan. Ini baru salah satu
dari titik pelayanan kargo APK, masih
ada lini lain yang bisa di integrasi,”
jelas Gautsil.
Melalui kemitraan tersebut, ke
depannya Garuda Indonesia dan
Angkasa Pura Kargo sepakat untuk terus
mengoptimalkan potensi bisnis layanan
jasa kargo dengan mengembangkan
kerja samanya melalui fasilitas yang
aman dan nyaman khususnya kepada
direct customer guna menunjang
ekosistem bisnis logistik dan kargo
(Foto: fb Garuda Indonesia) yang lebih kompetitif.
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PT Adhya Avia Prima (AAP)

Dikenal Andal
dan Memberikan
Layanan Tepat
Waktu

P

T ADHYA AVIA PRIMA (AAP) yang
berkedudukan di Kota Tangerang,
pendiriannya dimuat dalam akta
notaris Nomor 73 tertanggal 15 April
2003. Perusahaan muda agresif yang
menerapkan teknologi terbaru dengan
jiwa profesionalisme transportasi dan
sistem pengiriman beroperasi secara
efisien. Perusahaan telah berhasil
membangun reputasi yang baik sebagai
perusahaan yang dapat diandalkan dan
memberikan layanan tepat waktu.
AAP yang lebih dikenal dengan
nama AVIA CARGO, memulai bisnis
sebagai perusahaan pengiriman dan
pengangkutan utama yang berafiliasi
dengan National Airlines. AVIA CARGO
menjadi perusahaan muda yang
andal dengan kemampuan untuk
menciptakan kemitraan bisnis pada
skala nasional dan internasional.
Pengembangan perusahaan telah
menghasilkan kepercayaan dari
pemerintah dan institusi swasta,
sehingga pelaku utama bisnis dan
komunitas perdagangan lokal, nasional
dan internasional telah dipercayakan
bosnis mereka, yang tentu saja
melibatkan kepercayaan dan prestasi
dari perusahaan kita.
AAP memiliki visi perusahaan
membangun layanan yang terus
berkembang dan terintegrasi, serta
menciptakan hubungan kerja yang
menguntungkan untuk pelanggan.
Sementara misinya, antara lain:
Menyediakan pengiriman kargo,
logistik, dokumen dan paket dengan
layanan hebat, keamanan, dengan

Keunggulan
aman dan tepat waktu.
Melayani pelanggan dalam
suasana yang ramah, kenyamanan
dan profesionalisme.
Menciptakan hubungan kerja
yang kondusif dan menguntungkan
antara mitra kami dan mendukung
bisnis dalam skala lokal, nasional,
dan internasional.
Berkomitmen dalam memberikan
layanan dengan standar tertinggi
dalam transportasi dan industri
penerusan.

AVIA CARGO memiliki beberapa
jenis layanan yang menjadi
unggulan, antara lain air cargo, land
transportation, regulated agent (RA),
tour and travel, warehousing dan
guest house. AVIA CARGO ini memiliki
beberapa keunggulan, antara lain:
1. Menawarkan service yang flexible
yaitu layanan door to door maupun
port to port dengan value advantage
one stop solutions. Karena memiliki
pelayanan lengkap dan satu paket,
mulai dari pick-up, pemeriksaan di
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regulated agent, handling di
pesawat, hingga pengiriman dooring
di beberapa daerah.
2. Memiliki komitmen dalam quality
service yaitu dengan memberikan
value fast, transparency, price
competitive kepada customer, yaitu
pengiriman yang cepat dan tracking
barang yang transparan dengan
didukung staf yang handal dalam
customer service online 24 jam.
Adapun teknologi yang digunakan,
antara lain: mesin X-Ray, Walk Through
Metal Detector (WTMD), Hand Held
Metal Detector (HHMD), GPS, CCTV,
Online Tracking System. Tenaga
profesional yang ada dalam organisasi
perusahaan mendukung operasional,
yakni Aviation Security dan Dangerous
Goods Specialist.
Hingga saat ini, AAP telah melayani
klien-klien besar seperti JNE, JTT,
Lazada, Ninja Express, SiCepat dan JD.ID.
Di tahun 2021 ini AAP berkomitmen
menjalani empat pilar yaitu
transparency, flexible, fast dan price
competitive. Harapan AAP empat
tersebut sesuai dengan ekspektasi
customer. Di tahun ini AAP juga akan
menyelesaikan proyek digitalisasi
sistem informasi seperti tracking
pengiriman barang.

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Hubungi:
PT ADHYA AVIA PRIMA (AAP)
Kantor Pusat:
Taman Mahkota Blok A2 No.2, Jl.Husein Sastranegara, Kp. Rawa
Bokor, Kelurahan Benda kecamatan Benda, Tangerang, Banten
15125
Regulated Agent (RA) AAP
RA AAP Jurumudi, Jalan Husein Sastranegara No. 126A
Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda, Tangerang,
Banten 15124.
RA AAP M1, Jalan Marsekal Suryadarma Kelurahan
Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari, Tangerang, Banten.
RA AAP Halim Perdanakusuma, Pergudangan Kargo Ardhya,
Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
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Pantai Ora. (Foto-foto: DIspar Maluku)

Wisata Alam
Maluku
yang Mempesona

Kabupaten Seram Bagian Barat, dan
Pulau Pombo di Kabupaten Maluku
Tengah sejak 2016. Keempat pulau
tersebut merupakan bagian dari
kawasan konservasi di Maluku. Keaslian
kondisi alam dan kekhasan flora fauna
menjadi nilai jual masing-masing pulau.
Berikut wisata-wisata yang ada di
Maluku:

Pantai Ora

Provinsi Maluku memiliki alam yang indah dan
merupakan obyek wisata alam yang menarik.
Karena provinsi ini merupakan provinsi yang
memiliki banyak pulau dan laut, maka wisata
pantai mendominasi wisata di sini. Seperti apa?

P

rovinsi Maluku memiliki beragam
obyek wisata andalan, baik wisata
alam, budaya, serta peninggalan
sejarah. Data Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota se-Maluku 2019
mencatat terdapat 280 wisata bahari,
191 wisata alam, 359 wisata sejarah/
budaya, dan 14 wisata buatan di
Provinsi Maluku.
Sumber daya pariwisata di Maluku
tidak diragukan lagi keindahannya.
Seperti wisata alam Pantai Ora di
Kabupaten Maluku Tengah, Pantai
Pasir Panjang di Pulau Kei, Gunung

Kerbai di Pulau Moa, Pantai Naptuali
di Pulau Damer, dan lainnya. Maluku
juga memiliki obyek wisata sejarah
dari masa penjajahan, seperti Benteng
Belgica di Pulau Banda, Benteng
Duurstede di Pulau Saparua dan Gereja
Tua di Negeri Hila. Untuk wisata budaya
antara lain Pukul Sapu di Mamala,
Panggayo Perahu dan Makan Patita.
Balai Konservasi Sumber Daya
Alam Maluku telah menyiapkan Pulau
Gunung Api Banda di Kepulauan Banda
Naira, Pulau Marsegu di Kabupaten
Seram Bagian Barat, Pulau Kassa di

Pantai Ora menawarkan
pemandangan taman bawah laut
yang indah dan menjadi spot foto
Instagrammable, dengan air laut yang
berwarna biru kehijauan yang jernih.
Kawasan ini memiliki cottage di atas air
dengan pemandangan tebing batu di
belakang. Berlokasi di Desa Saleman,
Seram Utara, Maluku.

Pantai Ngurtafur
Pantai Ngurtafur memiliki pasir
putih yang indah dengan daratan yang
menjorok ke laut sepanjang 2 km
dengan lebar 7 meter, dengan pulaupulau kecil lainnya sehingga pantang
terlihat sungguh mempesona. Berlokasi
di Ohoi Warbal, Kecamatan Kei Kecil
Barat.

Taman Wisata Pantai Batu Pintu
Taman Wisata Batu Pintu terletak di
Desa Haria dan berjarak sekitar 5 km
dari pusat Kota Saparua. Pada tahun
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Air Putri Lessi.

1999 Julianus Leuwol mendirikan
tempat ini sebagai tempat belajar. Di
sini terdapat hutan mangrove dengan
berbagai jenis ikan dan penyu.

Air Putri Lessi
Air Putri Lessi terletak di desa Kulur,
Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku
Tengah. Nama Air Putri Lessi didasarkan
pada cerita rakyat tentang seorang
putri yang menikah dengan orang
Kulur. Untuk ke tempat yang jaraknya
sekitar 20 km dari pusat kota Saparua
ini, pengunjung dapat menyewa mobil.
Dari pinggir jalan, pengunjung dapat
berjalan kaki sejauh 200 meter untuk
sampai ke tempatnya.

Pantai Ngurtafur.

Pantai Ratu

membuat pantai menjadi rindang.

Pantai berpasir putih ini terletak di
Desa Waeperang. Jaraknya 6 km dari
Pantai Jikumerasa. Pantai ini memiliki
pemandangan laut lepas yang indah
dengan ombak yang tidak terlalu
besar, sehingga bisa dijadikan tempat
berenang.

Pantai Paser Putih
Pantai Paser Putih yang terletak
di Desa Jikumerasa, 50 km dari pusat
kota Namlea. Pantai ini memiliki warna
gradasi air laut yang indah dengan
pasir putih yang halus. Air lautnya
tersambung dengan Danau Jikumerasa.

Pantai Ako
Pantai Ako letaknya sejajar dengan
Pantai Jikumerasa dan Pantai Paser
Putih. Berlokasi di Desa Jikumerasa,
50 km dari pusat kota Namlea. Daya
tariknya warna gradasi air laut dan
halusnya pasir putih. Di area pantai
juga terdapat hutan pinus yang

Pantai Jikumerasa
Pantai Jikumerasa memiliki air
laut dengan warna gradasi (biru,
hijau, tosca) dan pasir putih. Air
lautnya bening sehingga kita dapat
melihat ikan-ikan kecil yang menari
di bawah jembatan, terumbu karang
alam bawah laut, dan lumba-lumba.
Pantai yang berlokasi di Desa
Jikumerasa, Kecamatan Lilialy ini juga
menjadi tempat berburu sunrise dan
memancing.

Pantai Ngur Vat Namsir
Pantai Ngur Vat Namsir berada di
wilayah tengah pesisir barat Pulau
Kei Kecil. Tepatnya di Ohoi Wab, Hoat
Sorbay. Untuk menuju pantai indah
dengan pasir putih yang halus harus
melalui dua jalur, yaitu darat dan laut.

Pantai Ngurbloat
Ngurbloat berasal dari bahasa Kei
yang berarti pasir panjang, sesuai
Pantai Jikumerasa. dengan kondisi alamnya hamparan
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berkunjung ke Kabupaten Maluku Barat
Daya.

Pantai Tanusang Geser
Pantai ini terletak 3 km dari Pulau
Geser. Daya tarik utama pantai yang
memiliki panjang 400 meter dan lebar
50 meter ini adalah pemandangan
pasir putih dan gradasi air laut jernih.
Pemandangan berupa pasir timbul dan
sunset yang indah akan memukau mata.
Dari atas, panorama pantai seolah ular
yang mengapung di atas laut.

Pantai Air Babunyi
Pantai Air Babunyi.

pasir putih berstruktur halus seperti
tepung. Pantainya bersih, tenang dan
hamparan pepohonan di tepi pantai
yang memberikan suasana sejuk. Pantai
ini menjadi tempat yang tepat untuk
berenang, berjemur dan menikmati
sunset. Berlokasi di Ohoi Ngilngof,
Kecamatan Manyew.

Pantai Lima Jari
Daya tarik pantai ini adalah
bentuknya yang seperti kolam renang,
dengan batu karang yang memanjang
di sepanjang pantai. Terletak sekitar 10
km dari pusat kota Ambon.

Pantai Tabar Golin

teduh.

Pantai Gerdarsi Nyama
Pantar Gerdarsi adalah salah
satu pantai terpanjang di Pulau Moa.
Panjang garis pantainya kurang lebih 7
km. Pantai ini sering dijadikan tempat
bermain sepakbola, pacuan kuda,
berenang, ataupun sekadar menikmati
pasir pantai yang sangat halus.

Air Babunyi adalah air terjun
berundak yang mengeluarkan suara
mendesing. Air terjun alami ini hanya
berjarak sekitar 50 meter dari tepi
pantai yang indah. Pantai Air Babunyi
terletak di Kecamatan Leksula, berjarak
8 km dari Desa Mepa.

Pantai Gumumae
Pantai Gumumae letaknya sekitar
3 km dari pusat kota Bula. Pantai ini
dipenuhi pemandangan pohon pinus di
sepanjang area pantai.

Pantai Syota

Siwang Paradise

Pantai dengan pasir putih yang
halus dilengkapi dengan gradasi
warna air laut yang indah, menjadikan
pantai ini sebagai salah satu destinasi
wisata yang patut dikunjungi ketika

Siwang Paradise merupakan spot
foto terbaru di Kota Ambon, dengan
pemandangan alam bak lukisan. Di
musim penghujan, Siwang Paradise
yang berlokasi di Gunung Nona, 6,8

Pantai ini memiliki air laut yang
jernih dan pasir putih yang begitu
memesona. Pantai Tabar Golin terletak
di Kepulauan Aru.

Pantai Liukety
Pantai Liukety berada di Desa
Kaiwatu, Kecamatan Moa Lakor, 14 km
dari Kota Tiakur. Pantainya bagus dan
tidak kalah menarik dengan pantaipantai yang ada di Pulau Moa.

Pantai Sangliat Dolokasi
Pantai ini terletak di utara Kota
Saumlaki, tepatnya di Desa Sangliat
Dol, Kecamatan Wertamrian. Pantai ini
memiliki pemandangan laut yang indah
dan air lautnya jernih. Suasana sekitar
pantai dikelilingi pepohonan yang

Pantai Lima Jari.

DESTINATIONS
km dari pusat kota Ambon ini berkabut
sehingga tampak semakin indah.

New Siwang Ujunghuk
Destinasi baru di Kota Ambon
terletak di Kelurahan Urimeseng, 7
km dari pusat kota Ambon. Kawasan
ini terletak di daerah pegunungan
sehingga udara sejuk dengan
rimbunnya pepohonan dan berkabut,
sehingga membuat pemandangan
tampak berbentuk lukisan.

Monumen Ambon City of Music
Kota Ambon dianugerahi kota
musik dunia oleh UNESCO. Di kota ini
terdapat monumen bertulisan Ambon
City of Music berlokasi di Desa Hative
Besar, Kecamatan Teluk Ambon, berjarak
10 km dari pusat kota Ambon dan 5 km
dari Bandara Pattimura. Obyek wisata
ini memiliki pemandangan indah di
tepi pantai menghadap pusat kota di
seberang teluk.

Teluk Tifu
Teluk Tifu terletak di Desa Tifu,
Leksula, Buru Selatan. Jaraknya 3 jam
dari Namrole dengan menggunakan
speedboat. Teluk ini memiliki gradasi
air laut yang indah dengan latar
belakang gugusan gunung. Tempat
ini menjadi lokasi event pariwisata
Kabupaten Buru Selatan, seperti
Festival Teluk Tifu.

Monumen Ambon City of Music.

Selat Valentine
Panorama alam selat yang diapit
oleh gunung-gunung yang indah
menjadi daya tarik. Selat yang berliku
terdapat tanjung-tanjung yang indah.
Di sepanjang pesisir pulau ditutupi
ekosistem bakau. Panorama bawah
laut memiliki pesona yang indah untuk
diving/snorkeling. Berlokasi di Desa
Buano, Kecamatan Huamual Belakang,
berjarak 42 km dari Piru atau sekitar 30
menit dari Desa Waesala menggunakan
jalur laut.

Pulau Karodi
Pulau Karodi merupakan pulau
kecil yang dapat dikelilingi kurang

dari 30 menit. Terletak di Ohoi Soinrat,
Kecamatan Kei Besar. Jaraknya sekitar
5 menit dengan menggunakan perahu
kecil milik warga. Di sini jalan setapak
ke atas bukit tidak terlalu curam. Di
pulau ini, kita bisa menikmati sunset
dari atas bukit. Perairan Pulau Karodi
cocok untuk tempat diving.

Pulau Osi
Pulau Osi yang terletak di Desa
Eti, Dusun Pulau Osi yang berjarak
30 menit dari Piru. Daya tarik utama
pulau ini adalah pemandangan hutan
mangrove sepanjang jalan Jembatan
Kayu menuju pulau. Pulau Osi adalah
pulau terakhir dari gugusan pulau
karang yang dikeliling hutan mangrove.
Pulau dengan potensi laut yang besar
ini memiliki pemandangan sunrise dan
sunrise serta jernihnya air laut hijau
kebiruan yang menakjubkan.

Pulau Kasa
Pulau ini memiliki keunikan
hamparan pasir putih yang
mengelilinginya dengan dengan
pemandangan indah dan alami.
Pulau tidak berpenghuni ini berada
di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Jaraknya 22,84 km dari Piru. Pulau
Kasa memiliki potensi flora dan fauna
seperti Anggrek Bulan Ambon, Cemara
Laut, Waru Laut, dan Beringin Pantai.
Di pulau yang termasuk kawasan
Siwang Paradise. dilindungi ini terdapat jembatan

39

40
sepanjang 150 meter yang menyambut
wisatawan.

Pulau Bair
Pulau Bair terletak di Maluku
Tenggara, 20,7 km dari Kota Tual.
Pulau tak berpenghuni ini memiliki
pemandangan laut yang menakjubkan,
dengan air laut yang berwarna hijau
kebiruan.

Pulau Tuban
Pulau Tuban, pulau tanpa penghuni
yang berada di sekeliling Pulau Manipa.
Pulau ini berada di depan desa yang
bernama Luhu Yuban. Pada saat surut
air laut merupakan satu buah pulau,
tetapi pada saat pasang naik (air
ponoh), pulau ini terbagi menjadi dua
karena bagian tengahnya tertutup
air laut. Tempat ini dijadikan tempat
beristirahat saat melaut, memancing
ikan ataupun menjaring ikan.
Pemandangannya indah dan eksotis
khas kawasan timur dengan perpaduan
pasir putih dan gradasi warna lautnya.

Pulau Tuban.

Underwater Vies Hukurila
Menikmati liburan memacu
adrenalin bisa dilakukan sembari
wisata alam bawah laut, bagi pecinta
snorkeling atau diving. Salah satunya
spot wisata Negri Hukurila di Pulau
Ambon, sekitar 17 km dari pusat kota
Ambon, di Kecamatan Leitimur Selatan.
Pemandangan bawah lautnya sungguh
indah.

Spot Menyelam Bawah Laut
Waprea
Pemandangan bawah laut di Desa
Waprea, Kabupaten Buru menyimpan
keindahan. Di antaranya ragam
biota laut yang mempesona hingga
ekosistem bawah lautnya.

Jembatan Merah Putih
Jembatan Merah Putih memiliki
daya tarik pemandangan Teluk Ambon.
Jembatan ini membentangi teluk dalam
Pulau Ambon yang menghubungkan
Desa Rumah Tiga (Poka) dan Desa
Hative Kecil/Galala, Sirimau, Kota
Ambon. Jembatan yang merupakan

Spot Menyelam Bawah Laut Waprea.

ikon Kota Ambon merupakan jembatan
terpanjang di Indonesia Timur.

pemandangan sunrise.

Mangrove Lepe
Pintu Kota
Pintu Kota merupakan batu raksasa
dengan terowongan yang menembus
pada bagian dasar laut. Terletak di
pesisir pantai selatan Pulau Ambon
yang berada di antara Desa Seri dan
Desa Airlouw, sekitar 17 km dari pusat
kota Ambon. Pada saat air pasang,
sebagian besar dipenuhi air laut,
dengan pemandangan indah apabila
mendaki ke atas puncak pintu kota.
Di sini kita dapat bersantai, berfoto,
menyelam dan menikmati indahnya

Kawasan hutan bakau ini berada di
Desa Wamsisi. Masyarakat berswadaya
menjadikan kawasan Mangrove Lepe
menjadi kawasan wisata dengan
membangun jembatan kayu untuk
selfie spot. Dari tempat ini di kejauhan
tampak Pulau Ambawau. Jarak tempuh
lokasi ini sekitar 45 menit hingga 1 jam
dari pusat kota Namrole.

Danau Namniwel
Danau ini terletak di Desa Sawa,
Kecamatan Lilialy, yang berjarak 25
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Danau Wulmasa
Danau Wulmasa terletak di balik
batu karang dengan air danau yang
asin meski lokasinya jauh dari pantai.
Di danau ini juga terdapat penyu
(teteruga). Berlokasi di Kecamatan Molu
Maru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Danau Lorulung
Danau ini terletak di Kecamatan
Wertamrian, Kepulauan Tanimbar.
Lokasinya berdekatan dengan Bandara
Mathilda Batlayeri, Saumlaki.

Danau Tihu Wetar
Danau Tihu terletak di Pulau Wetar,
salah satu wilayah terluar dari Indonesia.
Danau ini memiliki keanekaragaman
Jembatan Merah Putih. hayati memiliki panjang 3,6 km² dan
lebar bervariasi, karena dipisahkan oleh
enam aliran sungai yang dipagari tebingtebing batu terjal.

Air Terjun Waeura
Air terjun ini terletak 2 km dari
pemukiman Desa Waetele, Kecamatan
Waeapo, atau sekitar 40 km dari pusat
kota Namlea, Buru. Daya tarik air terjun
ini adalah airnya jernih dan segar,
dengan panorama pepohonan lebat dan
hijau, disertai bebatuan yang tersusun
rapi secara alami.

Air Terjun Harangur

km dari pusat kota Namlea, dekat
dengan bandara Kota Namlea. Di
sekitar danau dikelilingi hutan lebat,
namun pemandangannya sangat indah
terutama jika dilihat dari atas.

Danau Jikumerasa
Danau Jikumerasa berada di Desa
Jikumerasa, 17 km dari pusat kota
Namlea. Danau ini terletak sangat
dekat dengan Pantai Jikumerasa, hanya
berjarak 200 meter. Karena itu, jika
pasang air laut akan masuk ke danau
ini. Di dalam danau terdapat banyak
jenis ikan air payau, di sekeliling danau

Berlokasi di Ohoi Harangur,
Kecamatan Kei Besar, dengan waktu
tempuh sekitar 1 jam dari Pelabuhan
Danau Tihu Wetar. di Elaat dengan motor. Daya tariknya
adalah air terjun pinggir laut dan
terdapat hutan bakau yang sangat alami lokasinya tepat menghadap ke laut. Di
menutupi ribuan hektar kebun-kebun
sini juga terdapat kolam jakuzi alami.
cokelat.

Danau Waetina
Danau Sole
Danau cantik ini terdapat di
tengah hutan di Pulau Manawoku,
Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau
Gorom, Kabupaten Seram Bagian
Timur. Jaraknya 137 km dari ibukota
kabupaten. Suasana danau ini hening
dan damai, dengan airnya yang sejernih
kristal berwarna biru kehijauan
sehingga kita dapat melihat dasar
danau dari permukaan.

Air Terjun Waetina di Desa Bara,
Kabupaten Buru adalah pilihan
destinasi wisata baru selain pantai.

Mata Air Bomaki
Air terjun yang jernih dan sejuk
ini terletak di Bomaki, di utara Kota
Saumlaki berjarak sekitar 30 menit.
Pemandangannya indah dengan warna
gradasi air biru kehijauan, dengan
rimbunnya pepohonan di sekitarnya.
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Regulated Agent (RA) PT Duta Angkasa Prima Kargo

Pioneer di Indonesia yang
Miliki Layanan RA Domestik
dan RA Internasional
Regulated Agent (RA) PT Duta Angkasa Prima Kargo
(DAPK) sudah berdiri sejak tahun 2010. Saat ini melayani
layanan RA domestik dan RA Internasional. Apa saja
keunggulannya?

P

T Duta Angkasa Prima Kargo
(DAPK) berdiri pada tahun 2010 di
hadapan Notaris Herry Sosiawan,
SH. Perusahaan ini bergerak di dalam
bidang Jasa Pelayanan Kargo dan
Regulated Agent. Perusahaan dengan
tagline ‘our task is to make sure the
cargo is safe to flight’ ini merupakan
mitra terpercaya Citilink. DAPK bekerja
secara ‘Cepat, Tepat, Aman’.
Visi DAPK adalah menjadi
pemeriksa keamanan penerbangan
kargo dan pos yang andal dan dapat
terpercaya di Indonesia. Sementara
misinya adalah mengelola perusahaan
secara profesional, santun, jujur,
berorientasi kepada keamanan dan
keselamatan penerbangan, serta

mengedepankan pelayanan yang
berkualitas dengan mengutamakan
kepuasan pelanggan dan keselamatan
kerja.
Manajemen DAPK dipimpin
Presiden Direktur Brigjen TNI (Purn)
Moch Djaja dan Direktur Ery Sudjono.
Sementara Presiden Komisaris Mayjen
TNI (Purn) Heryadi dan Komisaris
Zulkarnaen.

Keunggulan
Saat ini DAPK memiliki jenis
layanan Regulated Agent Domestic dan
Regulated Agent International. RA DAPK
ini memiliki beberapa keunggulan
antara lain:
Salah satu pioneer Regulated Agent
di Indonesia.
Bekerja sama dengan berbagai
airlines domestik dan asing.
Memiliki Sertifikasi RA3 Uni Eropa.
Menggunakan mesin X-Ray merek
Smith Detection Dual View dan
Single View, dengan teknologi
terbaru.
Menggunakan mesin explosive
detector yang handal.
Berpengalaman memeriksa kargo
domestik dan internasional.
Berpengalaman untuk memeriksa
kargo e-commerce besar seperti JNE,
J&T, Ninja Express, Pandu Siwi, dan
lain-lain.
Di setiap lokasi pemeriksaan

ADVERTORIAL
dilengkapi dengan CCTV yang
canggih.
Armada truck yang cukup.
Didukung dengan tenaga AVSEC dan
DG yang sangat berpengalaman.
Selain itu, RA DAPK memiliki
keunggulan dalam hal teknologi

yang digunakan, yakni sistem yang
terintegrasi dan sistem CCTV online.
Sementara klien RA DAPK, antara
lain JNE, NCS, Ninja Xpress, Classic
Cargo Freight Forwarding, Lionel Cargo,
21 Express, Lion Parcel, DMK, PT Gen
Kurir Indonesia, Sumber Jaya, MSA

Kargo, Pos Indonesia, PLK (PT Putra
Lintas Kemas) Cargo, ab Cargo, Yusen
Logistic, Expeditors, REX Kiriman
Ekpress, efl, ZES Logistic, PT Eka Cipta
Mandiri Domestic & International Cargo
Services, ceva logistics, Pandu Logistics,
Cito Xpress, dan DJA Cargo.

Kantor Pusat:
Public Area Kargo Bandara International Soekarno-Hatta,
Tangerang.
Telp. 021-55911455/6
www.dapk.co.id
dapk@dapk.co.id
Operasional:
1. Public Area Kargo Bandara International Soekarno-Hatta,
Tangerang.
2. Warehouse Garuda Export, Bandara International SoekarnoHatta, Tangerang.
3. Warehouse Unex Rajawali Indonesia, Bandara International
Soekarno Hatta, Tangerang.
4. Warehouse JNE, Pergudangan Bandara Mas, Tangerang.
5. Pergudangan Zoodia, Rawabokor, Tangerang.
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Kuliner Maluku
yang Khas dan Lezat

Kawasan Indonesia Timur, seperti Provinsi Maluku
memiliki memiliki kekayaan kuliner yang unik.
Sebagai kepulauan rempah, kuliner Maluku kaya
akan rasa rempah-rempah yang membuatnya lezat
dan khas. Apa saja?

Manisan Pala
(Foto: Dispar Maluku)

Halua Kenari
Halua Kenari terbuat dari kacang
kenari yang dibaluri gula merah. Karena
itu, Halua Kenari memiliki citarasa
manis dan unik. Halua Kenari cocok
dijadikan oleh-oleh khas Maluku.
Sagu Tumbu Saparua
(Foto: Dispar Maluku)

Sagu Serut Ihamahu
Desa Ihamahu berjarak 15 km dari
pusat kota Saparua. Di desa ini terdapat
tempat pembuatan sagu serut yang
dikelola oleh Mama Mia Hitipeuw.
Pembuatan Sagu Serut sangat simpel,
yakni dengan menumbuk bahan-bahan
seperti kenari, gula merah dan tepung
sagu. Setelah tercampur, adonan
dibentuk memanjang menggunakan
tangan kosong, lalu ditaruh di atas
loyang dan dimasukkan ke dalam
tunggu besar untuk dibakar selama
10-20 menit menggunakan uap panas.
Di setiap gigitan terasanya renyah dan
khas.

Halua Kenari
(Foto: Dispar Maluku)

Sagu Tumbu Saparua
Sagu Tumbu Saparua merupakan
produk kuliner unggulan Saparua. Salah
satunya yang dikelola Mama Mus di
Kampung Sirisori Islam yang berjarak
12 km dari pusat kota Saparua. Sagu
Tumbuk diolah dari kenari, gula merah,
dan tepung sagu yang ditumbuk halus,
dicampur, lalu menjadi adonan yang
kemudian dibentuk. Rasanya gurih dan
manis, serta teksturnya ramah di mulut.

Manisan Pala
Manisan Pala terbuat dari buah
pala segar yang diambil langsung dari
perkebunan pala para petani di Pulau
Banda, air, garam, dan gula pasir. Cara
pembuatannya, merendam buah pala
dan garam atau air laut selama 1 hari,
untuk menambah tekstur rasa yang
empuk dan menghilangkan rasa sepat
buah pala.
Sagu Serut Ihamahu
(Foto: Dispar Maluku)

muda dan kekuningan bila sudah
masak. Buah ini memiliki panjang
92-100 mm, dengan diameter 28,18
cm, bentuk buah bulat, kulitnya licin,
warna daging kuning mengeluarkan
cairan kental, biji buah ungu, rasa buah
manis keasaman, berat buah 5-8 gr per
buah. Buah ini memiliki bau khas yang
menyengat dan memiliki rasa agak
asam hingga manis.
Buah yang sudah matang dapat di
konsumsi langsung dalam bentuk buah
segar, dibuat sirup, jus, agar-agar, es
krim. Sedangkan buah gandaria yang
masih muda banyak dimanfaatkan
sebagai rujak atau sebagai campuran
pada sambal gandaria dan Manisan.
Manisan Gandaria terbuat dari buah
gandaria, gula pasir, garam, cabai
dan jeruk nipis. Oleh-oleh ini banyak
ditemui di Kota Ambon, salah satunya
Toko Santhos di Jl. Anthony Rhebok,
Honopopu, Sirimau, Ambon.

Manisan Gandaria
Buah khas Maluku ini memiliki
warna buah hijau muda saat masih

Bakasang
Bakasang adalah makanan khas

Cullinary
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dari pusat kota.

Sagu Gula Merah

Kopi Pa Kumis Banda
(Foto: Dispar Maluku)

Manisan Gandaria
(Foto: Dispar Maluku)

Sagu Gula Merah
(Foto: Dispar Maluku)

dari Banda Naira berbahan dasar ikan
yang dihaluskan. Ikan segar dipisahkan
dari dagingnya, lalu dicampur dengan
garam, diaduk dan didiamkan selama
satu hari. Setelah itu adonan dijemur
selama tujuh hari, lalu diangkat dan
siap dikemas di dalam botol.

Embal Kei
Embal Kei terbuat dari singkong
yang diproses menjadi tepung.
Singkong diparut, lalu dimasukkan
ke dalam karung. Setelah itu ditekan
dengan batu dan dibiarkan semalaman
agar air singkong tersebut menjadi
tepung. Tepung dari singkong ini dibuat
Embal, yang memiliki beberapa varian
dan rasa. Misalnya Embal kacang yang
rasanya manis. Untuk Embal yang
rasanya hambar dimakan bersama ikan
dan sayur daun pepaya atau lauk lain
kesukaan.

Kopi Pa Kumis Banda
Kopi Pa Kumis atau kopi ‘pala dan
kayu manis’ merupakan produk kopi
khas Banda Naira. Citarasa dan aroma
dari Kopi Pa Kumis sangat khas. Wangi
pala dan aroma kental kayu manis yang
dipadukan dengan biji kopi pilihan
menjadikan kopi Pa Kumis kaya akan
cita rasa nusantara khususnya Maluku
yang dikenal sebagai penghasil rempah
terbaik.

Ikan Asar Galala
Ikan Asar adalah ikan yang
dipanggang atau dibakar namun tidak
langsung di atas api. Biasanya terbuat
dar ikan cakalang. Ikan ini bisa bertahan
selama tiga hari tanpa bahan pengawet.
Ikan ini nikmat disajikan dengan Colocolo. Ikan Asar berasal dari Desa Galala
Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon, berjarak 5 km atau 20 menit

Sagu Gula Merah yang rasanya gurih
menjadi camilan yang cocok dinikmati
saat pagi atau sore sebagai teman
minum kopi atau teh. Sagu Gula terbuat
dari sagu yang dicampurkan kelapa dan
gula merah (gula aren), lalu dimasukkan
ke dalam cetakan sagu gula (porna)
yang sudah dipanaskan terlebih dulu.
Kuliner ini terdapat di Pantai Natsepa,
Desa Suli, Kecamatan Salahutu,
Kabupaten Maluku Tengah, sekitar
19,7 km atau 38 menit dari pusat kota
Ambon.

Rujak Natsepa
Keunikan utama Rujak Natsepa
adalah bumbu kacangnya yang berbeda
dengan rujak lainnya. Rasa manisnya
mendominasi, namun gula merah yang
menjadi unsur utama bumbu kacangnya
terasa lebih legit. Buah-buahan yang
ditambahkan dalam rujak ini adalah
buah pala dan ubi jalar. Berasal dari
Pantai Natsepa, Desa Suli, Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah,
sekitar 17,8 km atau 30 menit dari Kota
Ambon.

Ikan Asin Banda Neira
Ikan Asin Banda Neira menjadi oleholeh khas. Ikan yang digunakan adalan
ikan dari laut air dalam seperti ikan
momar, ikan cakalang, dan lain-lain.
Pembuatannya, ikan segar dicampur

Embal Kei
(Foto: Dispar Maluku)

Bakasang
(Foto: Dispar Maluku)

Rujak Natsepa
(Foto: Dispar Maluku)
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dengan garam, lalu dijemur selama 7
hari pada kedua sisi ikan.

Papeda

parutan kelapa muda. Memasak beras
harus menggunakan api kecil sampai
setengah matang, lalu dicampur dengan
bumbu-bumbu khas. Selanjutnya
dikukus hingga matang.

Papeda adalah makanan berupa
bubur sagu khas Maluku dan Papua,
yang memiliki serat tinggi namun
rendah kalori. Papeda berwarna putih
dan bertekstur lengket dengan rasa
yang tawar, dimakan dengan ikan
tongkol atau bubara yang dibumbui
dengan kunyit. Papeda berwarna putih
dan bertekstur lengket dengan rasa
yang tawar. Papeda salah satunya bisa
didapatkan di Resto Wailela, Jl. Ir. M.
Putuhena, Rumah Tiga, Teluk Ambon,
yang berjarak sekitar 5,7 km atau 15
menit dari pusat kota Ambon.

Berbahan dasar sagu atau batang
rumbia, sebagai lauk dari hidangan
utama. Sagu direndam air, lalu
dicampur rempah-rempah seperti
bawang, merica, serai, jahe, santan
kental dan daun bawang. Rempahrempah akan dicampur dengan jeroan
ikan dan dibungkus dengan daun woka,
lalu dipanggang menggunakan bara
api sehingga tercipta citarasa khas dan
unik.

Gohu Ikan

Kohu-kohu

Gohu Ikan merupakan kuliner ikan
mentah dari ikan cakalang atau tuna.
Ikan dipotong dadu, lalu dilumuri
perasan jeruk nipis dan garam. Bumbu
pelengkapnya campuran bawang
merah, cabe rawit dan daun kemangi.
Rasa Gohu Ikan ini asam manis segar,
dan biasanya dimakan bersamaan
dengan papeda, singkong atau pisang.

Kohu-kohu terbuat dari campuran
daun kemangi, kacang panjang, tauge
mentah, ditambah parutan kelapa,
perasan lemon, irisan bawang, suwiran
ikan cakalang asap, teri atau ikan
tongkol.

Nasi Lapola
Nasi Lapola adalah olahan beras
yang dicampur dengan kacang tolo dan

Woku Komo-komo

Sambal Colo-colo
Sambal Colo-colo terkenal karena
rasanya yang kombinasi pedas, segar
dan manis. Sambal ini terbuat dari
cabe rawit hijau dan merah, tomat
muda, dan bawang merah kupas, lalu

Papeda dan Ikan Kuah Kuning
(Foto: Dispar Maluku)

Sambal Colo-colo
(Foto: Inst @foodie_kopie)

Ikan Asin Banda Neira
(Foto: Dispar Maluku)

Ikan Asar Galala
(Foto: Dispar Maluku)

ditaburi garam dan perasan jeruk nipis,
kemudian disajikan tanpa diulek. Bisa
juga ditambahkan daun kemangi atau
irisan kenari mentah. Sambal Colo-colo
bisa pakai kecap maupun tanpa kecap,
bisa menjadi pelengkap ragam kuliner
seafood.

Bubur Ne
Terbuat dari sagu dan disajikan
dalam bentuk mutiara kecil berwarna
cokelat tua, merah terang, putih atau
merah muda. Bubur ini merupakan
kolak berbahan dasar sagu. Sagu
ini dimasak bersama santan hingga
teksturnya empuk, lalu ditambah kayu
manis, daun pandan dan gula merah.

Bubur Sagu Ubi

Nasi Lapola
(Foto: yummy.go.id)

Camilan ini diolah dari kenari, ubi
merah, dan campuran sagu lempengan,
lalu ditambahkan daun pandan, gula
pasir, dan gula merah. Sebelumnya
sagu direndam selama satu jam hingga
mengembang, lalu ditambah perasa
alami dan dimasak sampai gula larut.
Selanjutnya didihkan air gulanya,
tambahkan ubi merah dan sagu lunak.
Bubur dimasak sampai kental dan
matang, disajikan dengan saus khusus

Cullinary
Bubur Sagu Ubi
(Foto: Inst @yunietan23)

dan dibilas bersih. Kemudian bahanbahan lain dihaluskan dan ditumis
dengan minyak.

Ikan Kuah Kuning
Ikan Kuah Kuning disantap bersama
Papeda. Ikan Kuah Kuning berwarna
kuning karena menggunakan bumbu
kunyit. Ikan cakalang atau ikan tongkol
dimasak dengan kunyit, serai, jeruk
nipis, dan rempah-rempah lainnya
sehingga rasanya asam dan segar.

Lalampa

Gohu Ikan
(Foto: Inst @wati_husmin)

berupa campuran daun pandan, kelapa
parut, santan, garam, dan taburan
kacang kenari.

matang dan garam. Rasanya tidak kalah
pedas dengan sambal khas Maluku
lainnya.

Kopi Sibu-sibu

Nasi Jaha

Kopi Sibu-sibu dalam bahasa
Maluku artinya kopi ‘sepoi-sepoi’.
Kopi khas Maluku ini terbuat dari
kopi robusta yang dihaluskan secara
tradisional, lalu dicampur bubuk
cengkeh halus, dan diberi taburan
cacahan biji ketapang. Nikmat disantap
bersama camilan khas Maluku seperti
Kue Kasbi, Koyabu, Bubengka, atau
Bruder Sagure.

Nasi Jaha berbahan dasar beras
ketan dan santan yang diisi ke dalam
batang bambu, lalu dibakar. Bagian
dalam batang bambu dilapisi daun
pisang agar mudah dikeluarkan. Rasa
lezat berasal dari rempah-rempah yang
digunakan. Makanan ini biasa disajikan
pada perayaan hari besar dan upacara
tradisional.

Ikan Bakar Dabu-dabu
Ikan Kuah Pala Banda
Kuliner ini berasal dari Kepulauan
Banda, Maluku Tengah, yang diola dari
ikan kerapu atau ikan kakap. Bumbu
yang digunakan adalah rempah-rempah
seperti merica, pala dan lainnya. Rasa
masakan ini pedas dan asam, yang
semakin nikmat disantap bersama nasi,
Ulang-ulang dan sambal Bekasang.

Sambal Kenari
Sambal khas dari Maluku ini dibuat
dari cabai merah, kenari, bawang
merah, buah lemon, gula pasir, terasi

Ikan Bakar Dabu-dabu memiliki rasa
asam dan pedas. Dabu-dabu mentah
berarti sambal mentah, yang biasanya
disiramkan di atas ikan bakar. Ikan
hanya dibumbui dengan garam kasar
dan perasan jeruk nipis.

Sekilas Lalampa mirip lemper Jawa,
namun ternyata berbeda. Isian Lalampa
adalah ikan tongkol atau cakalang yang
sudah diolah dengan bumbu rempah
dan cabai. Isian ini dibalut dengan
nasi ketan yang sudah matang, lalu
dibungkus daun pisang. Bila lemper
dikukus, maka Lalampa diolah dengan
cara dibakar. Sebelum dibakar, Lalampa
diolesi dengan minyak sayur, sehingga
aroma terasa lebih kuat dan meresap.

Nasi Jaha
(Foto: Inst @dapur_foody)

Sambal Pepaya
Sambal Pepaya terbuat dari buah
pepaya muda, bawang merah, bawang
putih, kenari, garam, terasi, lada, dan
lengkuas. Pepaya muda diiris tipis-tipis
dicampurkan dengan garam, diremasremas hingga tercampur menjadi satu

Ikan Kuah Pala Banda
(Foto: Inst @nisasukarso)
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PT Ghita Avia Trans (GATRANS) Soekarno Hatta

The Most Accurate Surveillance
and Fast Handling
Sejak September 2011 Regulated Agent PT Ghita Avia
Trans (GATRANS) beroperasi di Kompleks Terminal
Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Apa saja
keunggulannya?

ADVERTORIAL

R

egulated Agent adalah badan
hukum Indonesia berupa agen
kargo, freight forwarder, atau
bidang lainnya yang disertifikasi
Direktur Jenderal yang melakukan
kegiatan bisnis dengan badan usaha
anggota negara atau perusahaan
angkutan udara asing untuk melakukan
pemeriksaan keamanan terhadap kargo
dan pos yang ditangani atau yang
diterima dari pengirim.
PT Ghita Avia Trans (GATRANS)
sebagai Regulated Agent efektif
beroperasi pada September 2011, yang
berlokasi di Komplek Terminal Kargo
Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
GATRANS sebagai Regulated Agent
independen selalu mengutamakan
security dan safety dengan terus
berupaya melakukan perbaikanperbaikan serta patuh kepada
peraturan-peraturan yang berlaku.
Dengan berlandaskan visi untuk
menjadi “Perusahaan Regulated Agent
yang mandiri dan terpercaya,” GATRANS
memiliki misi, antara lain:
Memberikan pelayanan terbaik dan
sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Memprioritaskan keselamatan dan
keamanan dengan mengoptimalkan
kecepatan dan ketepatan.
Berperan aktif terhadap peningkatan
perkembangan angkutan kargo.
Hingga saat ini GATRANS telah
dipercaya sebagai penyedia jasa
penanganan pemeriksaan kargo dan
pos oleh maskapai-maskapai ternama,
baik domestik maupun internasional,
seperti Garuda Indonesia, Citilink, Lion
Group, AirAsia, Fedex, Airfast Indonesia,
Raya Airways, My Indo Airlines, dan
masih banyak lagi.
Kepercayaan yang kami dapatkan

sebagai Regulated Agent karena kami
memiliki tenaga profesional yang
handal dalam menangani pemeriksaan
kargo dan pos seperti petugas Aviation
Security, Dangerous Goods Specialist,
serta Staff, Handler dan Porter
berpengalaman.
Sebagai bukti nyata kehandalan
kami sebagai Regulated Agent, kami
telah lulus uji sertifikasi dari IATA untuk
menjadi RA3, yaitu sertifikat sebagai
Regulated Agent tervalidasi oleh negara
ketiga (third country) dan kargo udara
atau operator pos yang beroperasi di
union dari bandara negara ketiga.

Info GATRANS CGK
Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126
Telp. 021-559 100 99
Fax. 021-559 138 44
Email : cust_services@gatrans.co,id
Web : www.gatrans.co.id
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Daftar Perusahaan Logistik
AJL Logistik Indonesia, PT
Ruko Ifolia Blok HY 47, Kota Harapan
Indah No.45, Pusaka Rakyat, Tarumajaya,
Bekasi, Jawa Barat 17214
Telp. 081211227586

Expedito Global Indonesia, PT
Ruko Edelweis, Rajawali Kondominium, Jl.
Rajawali Selatan I No.5, Gn. Sahari Utara,
Jakarta Pusat 10720.
Telp. (021) 22649898

JET Express
Gading Serpong, Mendrisio 4 Blok A No
6-9 Jl. Lago, Cihuni, Tangerang, Banten
15332.
Telp. (021) 1500538

Angkasa Pura Cargo
Bandara Internasional Soekarno - Hatta,
Pajang, Benda, Tangerang, Banten 15126.
Telp. (021) 29215804

Fedex Express Indonesia
South Quarter Building Tower C Jl. R.A
Kartini Kavling 8, Cilandak Barat, Cilandak,
Jakarta Selatan 12430.

JNE
Jl. Tomang Raya No.11, Tomang, Grogol
Petamburan, Jakarta Barat 11440.
Telp. (021) 29278888

APM Logistics
Way Dadi, Kec. Sukarame, Bandar
Lampung, Lampung 35132
Telp. 081368202906

Gapura Angkasa, PT
Jl. Merpati 3/Jl. Kota Baru Bandar
Kemayoran No.7, Gn. Sahari Sel.,
Kemayoran, Jakarta Pusat 10610.
Telp. (021) 6545410

Kamaraya Logistik Indonesia, PT
Rukan Plaza Pasifik B3 No.69, Jl.
Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading
Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara
14240.
Telp. 081398853178

Birotika Semesta, PT (DHL)
Mulia Business Park Jl MT Haryono
Kavling 58 - 60, Pancoran, Jakarta Selatan
12780.
Telp. 08001333333
Cahaya Express Logistik, PT
Kompleks Graha Raya Jalan Haji Rasam
No.11, Perigi, Parigi Baru, Tangerang
Selatan, Banten 15144.
Telp. (021) 7313111

Garuda Indonesia Cargo Center
Bandara International Soekarno - Hatta,
Jl. Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten
15126.
Telp. (021) 5502239
Geotrans Logistic Indonesia, PT
Jl. Perumahan Jatinegara Indah,
Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur Jakarta
Timur 13930.

Kargo Logistik Indonesia, PT
Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240.
Telp. (021) 29375546
Kargo Maritim Indonesia, PT
Mandiri Tower II, Jl. Panglima Sudirman
No.66-68, Embong Kaliasin, Genteng,
Surabaya, Jawa Timur 60271.
Telp. (031) 99254485

Cargo Channel Indonesia, PT
Kawasan Industri Pulogadung Blok
R.1 BPSP, Jl. Pulobuaran III, Jatinegara,
Cakung, Jakarta Timur 13920.
Telp. (021) 4712526

Halim Trans Cargo
Gedung Graha Intirub, Jl. Cililitan Besar
No. 454 Kb. Pala, Makasar, Jakarta Timur
13650.
Telp. (021) 29379012

Citra Van Titipan Kilat, PT
Jl. Raden Saleh Raya No.2, Kenari, Senen,
Jakarta Pusat 10430.
Telp. (021) 3148379

ICSA Indonesia, PT
Harco Mangga Dua Blok J/27 Jl. Mangga
Dua Raya, Mangga Dua Selatan, Sawah
Besar, Jakarta Pusat 10730.
Telp. (021) 4209269

Multi Angkasa Cargo Express, PT
Duta Garden Garden Square, Jl. Husein
Sastranegara No.07, Jurumudi, Tangerang,
Banten 15124.
Telp. (021) 22952468

Indah Logistics International Express
Jl. Pd. Timur Indah No. 165 Kp. Rw. Sapi,
Jatimulya, Tambun Sel., Bekasi, Jawa Barat
17115.
Telp. 082358658257

Ninja Xpress
Bidakara Medical Centre Jl. Gatot Subroto
No.71, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta
Selatan 12870.

CLI, PT
Secure Building Unit B 2nd Floor, Jl. Raya
Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta
Timur 13610.
Telp. (021) 22800980
Deliveree Logistic
Wisma Anugraha, 2nd Floor Jl. Taman
Kemang No. 32B Bangka, Mampang
Prapatan Jakarta Selatan 12730.
Telp. (021) 80681234
DGL Expedisi Indonesia, PT
Jl. Griya Utama No.115, Sunter Agung,
Jakarta Utara 14350.
Telp. (021) 29376173
Dirgantara Cargo Indonesia, PT
Jl. Manggarai Utara VI, Manggarai, Tebet,
Jakarta Selatan 12850.
Emporium Cargo Indonesia, PT
Jl. Tebet Timur Dalam No. 2, Tebet Jakarta
Selatan 12820.
Telp. (021) 71598867

Indah Yatama Logistics, PT
Jl. Tanah Merdeka No. 9, RW.5, Susukan,
Ciracas, Jakarta Timur 13750.
Telp. (021) 87780000
Indo Cargo
Jl. Mangga Besar I No. 61E, Mangga Besar,
Taman Sari, Jakarta Barat , Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11180
Telp. (021) 6591108
Indo Sarana Cargo, PT
Jl. Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310.
Telp. 082111403507
J&T
Jl. Kepu Timur No.38, Kemayoran, Jakarta
Pusat 10620.
Telp. (021) 80618100

Mega Cargo Indonesia, PT
Jl. Pipa Gas No. 01, Kemiri Muka, Beji,
Depok, Jawa Barat 16423.
Telp. (021) 77264785

Nusantara Card Semesta, PT
Jl. Brigjend Katamso No.7, Kota Bambu
Selatan, Palmerah, Jakarta Barat 11420.
Telp. (021) 56969777
Ocean Cargo Indonesia, PT
Jl. H. Mi’ah No. 99B, Cilangkap, Cipayung,
Jakarta Timur 13870.
Telp. (021) 28674836
Paket ID
Neo Soho Residence Lt.25 Unit No. 2503,
Jl. Letjen S. Parman, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11470.
Telp. 087808783630
Pandu Logistics
Jl. Raya Bekasi No/Km 18, Cakung Barat,
Cakung, Jakarta Timur 13930.
Telp. (021) 4619588

Directory
Pegasus Trans Nusantara
Jl. Kb. Kacang 1 No. 32, Kb. Kacang, Tanah
Abang, Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10240
Telp. 082123845348
Power Express Indonesia, PT
Area Pergudangan Kargo Terminal 1
Bandar Udara Juanda Blok G1 Ruang F1,
Segoro Tambak, Pranti, Sedati, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur 61253.
Telp. (031) 8688459
Prima International Cargo, PT
Prima Graha, Jl. Warung Jati Timur I
Jl. Warung Buncit Raya No.4, Kalibata,
Jakarta Selatan 12740.
Telp. (021) 7900083
Prime Freight Indonesia, PT
Wisma Korindo Lt.1, Pancoran, Jakarta
Selatan 12780.
Telp. (021) 5265515
Prolink Logistics Indonesia, PT
Ruko Kompleks Bukit Gading Indah Blok
Q/31 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240.
Telp. (021) 45852902
Rans Kargo Logistik
Kokan Permata Blok C No. C19, Jl.
Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa
Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta

Utara 14240.
Telp. 081219907644

Cipayung, Jakarta Timur 13820
Telp. (021) 21872920

RPX International Logistics
Apartemen Green Pramuka Tower Fagio
KF No 9, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta
Pusat 10570.
Telp. 085281819994

Synergy First Logistics, PT
Jl. Pd. Betung Raya No.45, Pd. Karya, Pd.
Aren, Tangerang Selatan, Banten 15225.
Telp. (021) 73880707

Samudera Ekspres Indonesia, PT
Jl. Danau Sunter Utara No.24, Sunter
Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
14350.
Telp. (021) 6519131
Samudera Indonesia, PT
Jl. Raya Cilegon No.90/110, Sukmajaya,
Jombang, Kota Cilegon, Banten 42421
Telp. 081333004422
Sayap Biru Ekspres, PT
Jl. Pejompongan Dalam No.3, Bendungan
Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210.
Telp. (021) 5737321
SiCepat Expres Indonesia
Jl. Ir. H. Juanda 3 No.17 - 19, Kebon
Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta
10120
Telp. (021) 50200050
Sinar Logistics Indonesia, PT
Jl. Raya Mabes Hankam No.6, Ceger,

Transporindo Agung Sejahtera, PT
Jl. Gorontalo III No.10, Sungai Bambu,
Tj. Priok, Jakarta Utara 14330.
Telp. (021) 43911177
Universal Cargo Indonesia, PT
Jl. Gatot Subroto, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan 12870.
Telp. (021) 8306567
Wahana Express, PT
Jl. Jeruk No.2-8, Gondangdia, Menteng,
Jakarta Pusat 10350.
Telp. 0831456677111
Wilopo Cargo
Rukan Golf Island Blok D No. 1, Pantai
Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara 14470.
Telp. (021) 50933135
Wings Logistik Indonesia
Jl. Letjen Haryono MT Kav 17 Tebet Barat,
Tebet, Jakarta Selatan 12810.
Telp. (021) 83701309
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Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Tingkat Kabupaten di Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur

Disperindag Provinsi Jawa Timur
Jl. Siwalankerto Utara II/42 Surabaya
60236
Telp. 031-8499895
Email: disperindag@jatimprov.go.id
Website: https://disperindag.jatimprov.
go.id/
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Bandara Juanda No. 22
Sidoarjo, Jawa Timur - Indonesia
Telp. 031 - 8676645, 8671330
Email. diskopukm.jatimprov.go.id,
diskopukm.provjatim@gmail.com
Kabupaten Bangkalan

Dinas Perdagangan Kabupaten
Bangkalan
Jl. Soekarno Hatta No. 15, Kecamatan
Bangkalan, Kabupaten Bangkalan
Telp. 031-3095172
Email: disdag@bangkalankab.go.id
Website: http://disdag.bangkalankab.
go.id/
Kabupaten Banyuwangi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Banyuwangi
Jl Ahmad Yani No. 96, Banyuwangi,
Jawa Timur.
Telp. 0333-412100
http://disperindag.banyuwangikab.
go.id
Koperasi dan UMKM
Jl. Adi Sucipto No. 76, Banyuwangi
Telp. 0333 - 421320
Website: http://diskopumkm.
banyuwangikab.go.id/
Kabupaten Blitar

Disperindag Kabupaten Blitar
Jl. Raya Kediri 18 Blitar

Telp. 0342 - 813558
Email: perindagkab.blitar@gmail.com
Website: https://disperindag.blitarkab.
go.id
Koperasi dan UMKM
Jl. Imam Bonjol No. 11 A, Blitar
Telp. 0342 - 801833
Website: https://diskopum.blitarkab.
go.id
Kabupaten Bojonegoro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Jl. Karimata No. 115, Jember
Telp. 0331-336101
Email: diskopum@jemberkab.go.id
Instagram: @diskopumkabjember
Facebook: Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Jember
Twitter: @diskopumkabjember
Kabupaten Jombang

Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 Jombang
61411
Telp. 0321 - 874549
Email: disperindagkabjbg@
jombangkab.go.id
Website: http://disdagrin.jombangkab.
go.id

Dinas Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Mikro
Jl. Ahmad Yani Nomor 39 Kapas
Kecamatan Bojonegoro Jawa Timur
Telp. 0353 - 881089
Email: dinasperdaganganbjn@gmail.
com
Website: https://dindag.bojonegorokab. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid
go.id
No.132, Candi Mulyo, Kec. Jombang,
Kabupaten Bondowoso
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419
Dinas Koperasi Perindustrian dan
Telp. 0321 - 861494
Perdagangan
Kabupaten Kediri
Jl. Santawi No.200, Tegalelo,
Tamansari, Kec. Bondowoso, Kabupaten Dinas Perdagangan
Jl. Soekarno Hatta No. 10, Kediri.
Bondowoso, Jawa Timur 68216
Email: disdag@kedirikab.go.id
Telp. 0812-3307-2948
Kabupaten Gresik

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.245,
Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur 61124
Telp. 031-3956708, 3956709

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Jl. Soekarno Hatta No. 10, Kediri.
Telp. 0354-683582, 0354-680968
Email: dkum@kedirikab.go.id
Website: http://diskopusmik.kedirikab.
go.id
Kabupaten Lamongan

Kabupaten Jember

Disperindag dan ESDM
RPM6+5GJ, Tegal Boto Lor, Sumbersari,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68121
Telp. 0331-334497

Disperindag
Jl. Panglima Sudirman No. 94,
Banjar Anyar, Banjarmendalam, Kec.
Lamongan, Kabupaten Lamongan
62212
Email: disperindag@lamongankab.go.id
Instagram: @disperindaglamongan

Directory
Twitter: @disperindah_lmg
Facebook: Disperindag Lamongan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Dekat GOR Lamongan, Jl. Basuki
Rahmat No. 176, Groyok, Sukomulyo,
Lamongan Regency, Lamongan 62216
Telp. 0322-3105522
Kabupaten Lumajang

Dinas Perdagangan
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 209,
Lumajang.
Telp. 0334 - 887122
Email: disperdag@lumajangkab.go.id

Dinas Koperasi dan UMKM
Jl. Trunojoyo Kav. 1, Ngadiluwih,
Kedungpedaringan, Kecamatan
Kepanjen, Kabupaten Malang.
Telp. 0341-393921
Email: dinkop@malangkab.go.id
Kabupaten Mojokerto

Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Jl. Mojopahit No. 582, Kecamatan
Sooko, Kabupaten Mojokerto.
Telp. 0321-321268
Website: http://disperindag.
mojokertokab.go.id

Telp. 0357 - 883271
Kabupaten Pamekasan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jl. Jokotole No. 199 Pamekasan,
Madura.
Telp. 0324 - 321497
Email: disperindag.pamekasan@gmail.
com
Kabupaten Pasuruan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jl. Raya Raci Km. 09 Pasuruan\
Telp. 0343-5616126
Email: disperindag@pasuruankab.go.id
Instagram @disperindag.kabpasuruan
Website: http://disperindag.
pasuruankab.go.id

Dinas Koperasi dan UMKM
Jl. Letkol Slamet Wardoyo No.43-45,
Jurang Mangu, Labruk Kidul, Kec.
Lumajang.
Telp. 0334 - 881606
Email: diskop.umikro@lumajangkab.
go.id

Dinas Koperasi dan UMKM
Jl. Jayanegara No. 16, Meri, Magersari,
Kota Mojokerto 61315
Telp. 0321-321255, 328411
Email: diskopum_kabmjk@gmail.com
Website: http://diskopum.
mojokertokab.go.id, http://
mojopahitshoppingcenter.
mojokertokab.go.id/

Kabupaten Madiun

Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Ponorogo

Dinas Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Mikro
Jl. MT. Haryono, Caruban, Kabupaten
Madiun.
Telp. 0351-454322
Email: perdagkopmadiun@perdagop.
madiunkab.go.id
Website: https://perdagkop.madiunkab.
go.id/

Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Jl. Profesor Gondo Wardoyo No. 12,
Payaman, Mangun Dikaran, Kecamatan
Nganjuk, Kabupaten Nganjuk 64419
Telp. 0358-321376
Website: http://indag.nganjukab.go.id

Dinas Industri, Koperasi dan UKM
Gedung Graha Krida Praja7th Floor,
JL. Aloon - Aloon Utara, Ponorogo,
Mangkujayan, Kec. Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo 63413
Telp. 0352 - 489308

Kabupaten Ngawi

Kabupaten Probolinggo

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Tenaga Kerja
Jl. Ahmad Yani No. 54, Desa Klitik,
Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.
Website: https://dpptk.ngawikab.go.id/

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kantor Bupati Probolinggo, Gedung
Barat Lt. II, Jl. Raya Panglima Sudirman
No.134, Patokan, Kec. Kraksaan,
Probolinggo 67282
Telp. 0335 - 8401508
Website: https://disperindag.
probolinggokab.go.id

Kabupaten Magetan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jl. Karya Dharma, Magetan.
Telp. 0351-895049
Email: dinasperindagmgt@gmail.com
Website: https://disperindag.magetan.
go.id
Dinas Koperasi dan UM
Jl. Tripandita No. 17, Bangunsari,
Kebonagung, Kecamatan Magetan,
Kabupaten Magetan.
Telp. 0351- 895047
Kabupaten Malang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jl. Panji No. 119, Penarukan, Kecamatan
Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163
Telp. 0341-391673
Email: disperindag@malangkab.go.id
Instagram: @disperindagkabmalang
Website: https://disperindag.
malangkab.go.id

Dinas Koperasi dan UMKM
Jl. Teuku Umar No. 12, Kecamatan
Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur
Telp. 0351 - 749001
Website: https://dinkop.ngawikab.
go.id/
Kabupaten Pacitan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jl. Dewi Sartika No.19B, Barean,
Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten
Pacitan 63514
Telp. 0357- 881046
Website: https://disperindag.
pacitankab.go.id
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Jl. P. Gajah Mada No. 01 Pacitan.

Dinas Koperasi dan UMKM
Jl. Parasrejo No 25 Purworejo, Pleret,
Kec. Pohjentrek, Pasuruan 67116
Telp. 0343 - 421615

Kabupaten Sampang

Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Jl. Diponegoro No. 52 A, Sampang
Telp. 0323 - 67846548
Email: disperdagprin@sampangkab.
go.id
Website: disperdagprin.sampangkab.
go.id
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Tenaga Kerja
Jl. Rajawali No. 30, Sampang
Telp. 0323 - 321026, 322518
Email: diskumnaker@sampangkab.go.id
Website: diskopumtk.sampangkab.go.id
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Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Tuban

Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 09,
Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo 61212
Telp. 031-8949717
Email: disperindagsidoarjo@gmail.com

Dinas Koperasi Perindustrian Dan
Perdagangan Kabupaten Tuban
Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.117,
Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban
62314
Telp. 0356 - 321338, 0356 - 326540

Dinas Koperasi dan UMKM
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.9 Sidoarjo
Telp. 031-8921220
Email: diskopum@sidoarjokab.go.id

Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Situbondo

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jl. Mawar 25 Patokan Situbondo 68312
Telp. 0338 - 673373
Email: disperdagin@situbondokab.
go.id
Website: http://disperdagin.
situbondokab.go.id
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Situbondo
Jl. Sucipto No. 158, Kabupaten
Situbondo
Telp. 033 - 8671467
Website: www.dinkopukm.
situbondokab.go.id
Kabupaten Sumenep

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jl. Urip Sumoharjo No.2, Mastasek,
Pabian, Kotasumenep, Kabupaten
Sumenep 69411
Telp. 0818-0455-2019
Website: http://disperindag.
sumenepkab.go.id
Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan
Menengah
Jl. DR. Cipto No.21, Gudang, Kolor,
Kotasumenep, Kabupaten Sumenep
69417
Kabupaten Trenggalek

Koperindag Pertambangan dan Energi
Jl. Raya Buluagung 8, Trenggalek 66361
Telp. 0355 - 791689
Email: admin@komidag.trenggalekkab.
go.id
Website: https://komidag.
trenggalekkab.go.id

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jl. KI Mangunsarkono No.04, Beji,
Boyolangu, Kabupaten Tulungagung
66233
Telp. 0355 - 321161, 321021
Email: indagta@yahoo.com
Website: https://disperindag.
tulungagung.go.id

Dinas Koperasi dan UMKM
Jl. Brigjend. Pol Imam Bachri No. 100 C
Telp. 0354 - 688107
Kota Madiun

Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Pariwisata
Jl. Salak No. 67, Mojorejo, Kecamatan
Madiun, Kota Madiun 63131
Telp. 0351 - 473929, 466841
Kota Malang

Dinas Koperasi dan UMKM
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 32,
Kenayan, Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung 66212
Telp. 0355 - 321147

Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Malang
Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3
Malang 65138
Telp. 0341 - 716546
Email: diskopindag.kotamalang@gmail.
com
Instagram: @ diskopindagmalang
Twitter: @diskopindag
Website: https://diskopindag.
malangkota.go.id

Kota Batu

Kota Surabaya

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan
Balai Kota Among Tani Gedung B Lantai
3, Kota Batu.
Telp. 0341 - 512178
Email: diskop.pedagangan@batukota.
go.id

Disperindag Kota Surabaya
Jl. Tunjungan No. 1-3 Surabaya 60275
(ex. Gedung Siola Lantai 2)
Telp. 031 - 99242422
Email: dinasperdagangan@surabaya.
go.id

Kota Blitar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jl. Jawa No. 64 C Kota Blitar 66131
Telp. 0342 - 801505
Website: http://disperindag.blitarkota.
go.id
Dinas Koperasi dan UMKM
Jl. Imam Bonjol 85 Sananwetan, Kec.
Sananwetan, Kota Blitar
Telp. 0342 - 802978
Website: http://dinkopum.blitarkota.
go.id/
Kota Kediri

Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Jl Ir. Sutami No.16, Banjaran, Kota, Kota
Kediri 64182
Telp. 0354 - 683582
Instagram @disperdagin_kotakediri

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Surabaya
Jl. Tunjungan No. 1-3 (Gedung Siola Lt.
3), Surabaya
Telp. 031 - 99252288
Email: dis_koperasi@surabaya.go.id
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