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PUSAT PERAWATAN PESAWAT

BIJB-GMFI BANGUN HUB MRO KERTAJATI
Bisnis, JAKARTA — PT Bandarudara Internasional Jawa Barat mempercepat pembangunan pusat pemeliharaan dan perawatan
pesawat di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat bekerja sama dengan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
Anitana W. Puspa
anitana.widya@bisnis.com

D

irektur Utama PT
Bandarudara Internasional Jawa
Barat (BIJB) Salahudin Rafi mengatakan BIJB
tengah menyusun naskah kerja
sama pembangunan maintenance
repair overhaul (MRO) di bandara
baru itu melibatkan anak usaha
PT Garuda Indonesia Tbk.
“Setelah adanya koordinasi dengan pemerintah pusat supaya
GMFI [PT Garuda Maintenance
Facility Aero Asia Tbk.] masuk
juga. Alhamdulillah ini kabar baiknya ada penyelasaiannya,” ujarnya
kepada Bisnis, Selasa (30/3).
Pada tahun lalu, dia menjelaskan
BIJB telah menggelar prakualifikasi
tender untuk mitra kerja sama
MRO. Namun, Rafi menyatakan
tender itu tak berlanjut setelah
mayoritas peserta mengundurkan
diri akibat pandemi Covid-19.
Pada tahap awal, dia menyatakan BIJB disiapkan menjadi pusat
MRO pesawat milik pemerintah,
TNI/Polri maupun Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dia mengatakan BIJB dan GMFI

“

GMFI sudah memiliki
SDM dan sertifikasi
untuk MRO. BIJB
menyiapkan lahan
sesuai masterplan.

segera menindaklanjuti agar rencana MRO bagi pesawat itu bisa terealisasi seiring dengan penuntasan
Tol Cisumdawu yang ditargetkan
selesai pada Desember 2021.
Sejauh ini, Rafi melanjutkan
kerja sama bisnis antara BIJB dan
GMFI tinggal menentukan pendanaan dan investor. BIJB sudah memiliki lahan dan dokumen teknis,
sedangkan GMFI siap mengelola
dengan kemampuan SDM dan
sertifikasi yang sudah dimiliki.
Selain itu, Bandara Kertajati tetap sebagai bandara internasional,
yang melayani umrah dan haji,
kargo domestik dan internasional.
Sembari menunggu penerbangan
pulih dari pandemi, BIJB fokus
mempercepat pembangunan dan
pengoperasian MRO.
Dengan keputusan pemerintah
menjadikan Bandara Kertajati sebagai hub MRO, imbuhnya, hal
itu sudah sesuai dengan rencana
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
terkait rencana pengembangan
bisnis BIJB untuk membuat layanan MRO.
Rafi memastikan keputusan
Presiden bukan mengambil alih
kewenangan BIJB tetapi mengakselerasi pembangunan fasilitas MRO
lewat kerja sama BIJB dan GMFI.
“MRO ini nanti demand-nya
berasal dari TNI/Polri dan BNPB.
Kami tinggal merumuskan pendanaan dan pembangunan apakah
dari investor atau pihak perbankan,” ujarnya.
Dia sudah memiliki dan menyiapkan lahan seluas 67 hektare. Pada pembangunan tahap
I ditargetkan berdiri fasilitas di
atas lahan 30 hektare. Menurut-

nya, pembangunan MRO bisa
dikebut dalam waktu 1 tahun
seiring dengan pengoperasian Tol
Cisumdawu.
“MRO tidak rumit, man powernya yang penting. GMFI sudah
memiliki SDM dan sertifikasi
untuk MRO. BIJB menyiapkan
lahan sesuai masterplan.”
Rafi juga memastikan BNPB
akan menjadikan Bandara Kertajati
sebagai homebase pesawat pemadam kebakaran hutan kebencanaan
mulai tahun ini.
Selama ini, BNPB memarkirkan
pesawatnya di Subang, Malaysia.
Keputusan pemerintah mendirikan
MRO di Kertajati, menurutnya,
membuat BNPB tidak lagi khawatir dengan urusan perawatan
pesawat.
JALIN KOMUNIKASI

Sementara itu, VP Corporate
Secretary and Legal PT Garuda
Maintenance Facility Aero Asia
Tbk. Fajar Rian menyatakan GMFI
tengah menyusun studi kelayakan atau pembangunan MRO di
kawasan Bandara Kertajati, Jawa
Barat.
Menurutnya, GMFI sedang menjalin komunikasi dengan stakeholder terkait dan menyusun studi
kelayakan agar pengembangan
kawasan tersebut tepat sasaran
dan sesuai dengan regulasi yang
disyaratkan untuk pengembangan
bisnis MRO.
“Jelas kami menyambut dengan
baik wacana pemerintah untuk
mendukung industri perawatan
pesawat udara yang akan dikembangkan di wilayah Bandara Kertajati,” kata Fajar.

PUSAT PERAWATAN
Masa depan Bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat kian
terang setelah pemerintah menetapkan bandara itu sebagai hub
perawatan pesawat di Indonesia. Saat ini, sudah ada perusahaan
asing yang berminat membangun basis perawatan pesawat di
bandara itu.

Jaringan Rute Penerbangan
Dalam Negeri
Uraian
Rute
Maskapai berjadwal penumpang
Maskapai berjadwal kargo
Kota diterbangi

Jumlah
366
12
3
132

Nilai Bisnis Perawatan
dan Perbaikan Pesawat
di RI 2019 (US$ juta)
600

400

Data Pergerakan Pesawat
24 November 2020 (unit)
Jumlah pesawat maskapai berjadwal
Total pesawat aktif terbang
Pesawat tak terbang
Pesawat dalam perawatan
Sumber: Kemenhub, IAMSA, diolah

Di sisi lain, dia juga menjelaskan
sejumlah tantangan yang dihadapi
ketika menjalankan bisnis MRO.
Tantangan itu antara lain penyelenggara bisnis perawatan pesawat
udara tersebut harus memenuhi
sertifikasinya dahulu untuk beroperasi.
Sejauh ini, GMFI sudah mengantongi sertifikasi dari Federal
Aviation Administration (FAA)
Amerika Serikat, European Avi-

959
490
206
245
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Bengkel
Nasional

Bengkel
Asing

ation Safety Agency (Uni Eropa),
Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Indonesia serta dari 25
negara lain.
Selain itu, GMFI juga mengantongi sertifikasi Approved Military Repair Station (AMARS)
dari Kementerian Pertahanan serta
dari Dinas Keselamatan dan Kerja
milik TNI Angkatan Udara, seiring
dengan komitmen melakukan ekspansi ke industri pertahanan.

PENYESUAIAN PERHITUNGAN TARIF TOL

Kendaraan
melintas di salah

satu ruas jalan tol
di Jakarta, Selasa
(30/3). Badan
Pengatur Jalan Tol
(BPJT) menyatakan
penentuan tarif jalan
tol kini tak bisa dihitung berdasarkan ruas
jalan tol tetapi harus
berdasarkan jaringan
jalan tol. Berdasarkan
data BPJT, jumlah
transaksi harian pada
2021 diperkirakan naik
sekitar 17,64% secara
tahunan menjadi 4
juta transaksi, sedangkan transaksi harian
pada 2020 anjlok
26,08% secara tahunan dari 4,6 juta pada
2019 menjadi 3,4 juta.
Bisnis/Abdurachman

REFOCUSING ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR

Konstruksi 2 Kawasan Industri Tertunda
Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
mencatat ratusan proyek
konstruksi bakal tertunda
akibat program refocusing
anggaran salah satunya
proyek konstruksi kawasan industri.
Direktur Jenderal Bina
Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Hedy Rahardian mengatakan dua proyek
konstruksi kawasan industri
yang tertunda adalah Kawasan Industri Subang dan
Kawasan Industri Batang,
Jawa Tengah.
Dia menjelaskan Kementerian PUPR harus menunda
konstruksi kawasan industri
Subang karena belum siapnya readiness criteria proyek
tersebut. Untuk konstruksi
Kawasan Industri Batang
juga tidak dapat diselesaikan
akhir 2021.
Readiness criteria adalah
syarat bahwa infrastruktur
yang dibangun tidak berakhir menjadi ‘monumen’.
Sejumlah kriteria readiness
criteria tersebut antara lain ada-

nya surat peminatan, kesiapan
lahan, kesiapan rencana induk
dan detail, kesiapan institusi
pengelola dan anggaran pengelolaan, serta kesanggupan
menerima hibah.
Hedy melanjutkan Dinas
Bina Marga melakukan refocusing anggaran sekitar
Rp6,88 triliun sehingga
membuat target konstruksi
sepanjang 2021 terkoreksi.
“Langkah-langkah penghematan yang kami sampaikan, pertama tidak mengurangi [anggaran] belanja
operasional dan kegiatan
padat karya yang jadi prioritas. Kemudian menyelesaikan kegiatan-kegiatan
tahun kemarin yang terkena
dampak relaksasi,” katanya
dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR,
Selasa (30/3).
Selain kawasan industri,
Hedy melanjutkan kegiatan prioritas yang tertunda
adalah pembangunan lima
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yakni Danau
Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang. Namun, dia

harus menunda beberapa
konstruksi proyek akibat
refocusing tersebut.
Selain itu, Hedy mengatakan pihaknya juga akan menunda kegiatan yang belum
siap memenuhi readiness
criteria dan kegiatan dengan
kontrak tahun jamak.
Berdasarkan data Ditjen Bina Marga, tahun ini
ada 1.458 paket konstruksi
baru senilai Rp18,35 triliun.
Hingga akhir kuartal I/2021,
masih ada 37 paket konstruksi yang belum dilelang
dengan nilai sekitar Rp466
miliar, sedangkan jumlah
paket yang sedang melalui
proses lelang mencapai 336
paket senilai Rp6,32 triliun.
Dengan kata lain, Ditjen
Bina Marga akan menunda
kegiatan 337 kegiatan konstruksi senilai Rp6,8 triliun
pada tahun ini akibat dari
refocusing anggaran 2021.
Adapun, kegiatan konstruksi yang ditunda pada
tahun ini berkontribusi sekitar 17% dari total kegiatan
konstruksi Ditjen Bina Marga
sepanjang 2021.
Hedy menyatakan pihknya

juga harus menunda konstruksi jalan dan jembatan
di wilayah food estate.
Walakin, Hedy mengatakan Ditjen Bina Marga akan
melanjutkan pengembangan
infrastruktur di food estate
pada 2022.
Singkat kata, refocusing
yang terjadi pada Ditjen
Bina Marga membuat target pembangunan jalan
baru terkoreksi sepanjang
132 kilometer menjadi 788
kilometer.
Di samping itu, target pembangunan jembatan baru,
flyover, maupun underpass
berkurang drastis sebanyak
29.357 meter menjadi hanya
384 meter.
Untuk target lainnya tidak
berubah sepanjang tahun ini.
Adapun, Ditjen Bina Marga menargetkan dapat menambah pengoperasian jalan
tol sepanjang 346 kilometer,
melakukan preservasi jalan
sepanjang 47.17 kilometer,
melakukan pemeliharaan
jembatan sepanjang 510.366
meter, dan merevitalisasi
drainase jalan di 33 provinsi.
(Andi M. Arief)

