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Dukung Konservasi dan Edukasi Lingkungan Hidup,  
Angkasa Pura I Tandatangani Nota Kesepahaman dengan WWF-Indonesia 

 
Angkasa Pura I tunjukkan komitmennya untuk mengimplementasikan sistem manajemen terintegrasi 

terkait lingkungan hidup. 
 
Mangupura, Bali, 18 Maret 2019 – Dalam rangka menyambut Earth Hour 2019, PT Angkasa Pura I 
(Persero) menunjukkan keseriusannya dalam mendukung gerakan konservasi dan edukasi lingkungan 
hidup di 13 bandara yang dikelola dan wilayah sekitarnya. Upaya yang dimaksudkan sebagai peta jalan 
untuk melakukan transformasi bisnis menuju keberlanjutan ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau 
memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani bersama WWF-Indonesia, di Mangupura-Bali 
pada Senin (18/3).  
 
Angkasa Pura I dan WWF-Indonesia menjalin kerja sama dalam program konservasi dan edukasi, 
pelestarian lingkungan hidup, dan pengembangan pariwisata sesuai prinsip pengelolaan berkelanjutan. 
Secara khusus, kerja sama mencakup kegiatan kampanye Earth Hour di 13 bandara dan 8 kota, juga 
program konservasi dan edukasi untuk meningkatkan kepedulian publik dan para pemangku kepentingan 
terhadap lingkungan hidup, termasuk program penanganan sampah, penanaman pohon dan pengelolaan 
ekotourisme.  
 
“Nota kesepahaman ini menunjukkan keseriusan Angkasa Pura I untuk mendukung gerakan konservasi 
dan edukasi lingkungan hidup dengan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan 
pariwisata sesuai prinsip pengelolaan berkelanjutan,” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) 
Faik Fahmi. 
 
Para pelaku bisnis Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menyambut baik inisiatif ini, dengan menunjukkan 
komitmen bersama untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai pada praktik usahanya. Hal ini 
semakin mengukuhkan komitmen Angkasa Pura I dalam pelestarian lingkungan dan promosi praktek 
bisnis berkelanjutan.  
 
Angkasa Pura I menjadikan WWF-Indonesia sebagai mitra kerja dalam hal kampanye dan edukasi terkait 
pelestarian lingkungan hidup karena WWF-Indonesia merupakan lembaga konservasi dan pembangunan 
berkelanjutan terbesar di Indonesia dengan rekam jejak yang baik.  
 
"Kami percaya kerja sama dengan WWF-Indonesia ini dapat membawa dampak yang optimal yang 
mengukuhkan komitmen pelestarian lingkungan hidup dan praktik bisnis yang berkelanjutan," kata Faik 
Fahmi. 
 
“WWF-Indonesia menyambut baik kemitraan dengan Angkasa Pura I dalam mengimplementasikan 
program konservasi dan edukasi lingkungan, terutama dukungan untuk mengintegrasikan praktik bisnis 
yang berkelanjutan ke dalam tata kelola perusahaan Angkasa Pura I. Saya yakin semua pihak memiliki 
peran penting dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup dan membalikkan keadaan supaya planet 
bumi tetap lestari, tempat di mana manusia dan alam hidup dalam harmoni. Angkasa Pura I dengan 13 
bandara yang tersebar di wilayah timur Indonesia akan berkontribusi besar terhadap upaya ini, terutama 
karena posisi strategisnya sebagai gerbang ke destinasi pariwisata yang bertanggung jawab,” ujar Rizal 
Malik, CEO WWF-Indonesia.  
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Seiring dengan komitmen tersebut, Angkasa Pura I melanjutkan dukungannya dalam pengurangan 
pemanasan global dan dampak perubahan iklim melalui penghematan energi dengan menyelenggarakan 
kegiatan kampanye global “Switch Off Earth Hour 2019” yang diinisiasi oleh Komunitas Earth Hour dan 
WWF-Indonesia serentak di 13 bandara yang dikelolanya.  
 
Pada penyelenggaraan tahun ini, pusat pelaksanaan kegiatan “Switch Off” akan dilakukan di Bandara 
Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (30/3) pukul 20.30-21.30 WITA. Hadir pada kesempatan 
tersebut Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi, Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT 
Angkasa Pura I (Persero) Devy Suradji, serta General Manager Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
Wahyudi. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak akan mengganggu aktivitas operasional dan pelayanan 
di bandara-bandara Angkasa Pura I. Seluruh penumpang pesawat udara, masyarakat, komunitas dan 
stakeholders diharapkan ikut menyukseskan kegiatan Earth Hour di lingkungan Angkasa Pura I dengan 
memadamkan lampu atau peralatan elektronik yang tidak digunakan pada tanggal 30 Maret 2019 selama 
1 jam mulai pukul 20:30-21:30 waktu setempat. 
 
 
Angkasa Pura I Terapkan Sistem Manajemen yang Berbasis Lingkungan Hidup  
 
Komitmen Angkasa Pura I terhadap pelestarian lingkungan hidup dan proses bisnis berkelanjutan tidak 
hanya ditunjukkan melalui berbagai kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan di wilayah bandara 
seperti konservasi dan edukasi lingkungan hidup. Lebih dari itu, Angkasa Pura I menerapkan prinsip-
prinsip pelestarian lingkungan hidup pada proses bisnisnya agar terwujud proses bisnis yang 
berkelanjutan.  
 
“Kegiatan pengembangan dan pengelolaan bandara oleh Angkasa Pura I harus membawa manfaat sosial 
dan manfaat lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar bandara. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi 
dampak lingkungan hidup dalam jangka panjang, kami berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip 
eco-airport dan prinsip perusahaan berkelanjutan pada operasional dan pengembangan bandara Angkasa 
Pura I,” kata Faik Fahmi.  
 
Angkasa Pura I telah mengenalkan konsep bandara ramah lingkungan (eco-friendly airport) melalui 
Terminal Baru Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang yang diikuti pengimplementasian secara penuh 
standar ISO 14001 terkait lingkungan oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Angkasa Pura I juga telah 
memasukkan strategi lingkungan hidup ke dalam program-program corporate social responsibility (CSR) 
seperti penanaman pohon, penanaman terumbu karang, dan lainnya. 
 
Beberapa inisiatif pada kegiatan operasional yang berbasis lingkungan yaitu: 

• Secara rutin melakukan pelaporan karbon yang dihasilkan di semua 13 bandara melalui platform 
ACERT (ACI's Airport Carbon and Emissions Reporting Tool) setiap 6 bulan. Melalui platform ini, 
memudahkan Angkasa Pura I untuk dapat melakukan review terkait pengelolaan energi. 

• Melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) setiap dilakukan pembangunan di kawasan 
bandara baik kawasan sisi darat (landside) maupun sisi udara (airside)  

• Instalasi fasilitas pengelolaan air hujan, daur ulang air limbah, pengukuran emisi kendaraan, dan 
pengelolaan sampah/waste management 

• Implementasi konsep arsitektur penerangan terminal pada bandara dan terminal bandara baru. 

• Instalasi LED floods lights untuk penerangan area apron, sistem sensor pada peralatan, panel 
surya, dan pendingin dengan bantalan magnetic sentrifugal. Semua hal ini digunakan sebagai 
solusi alternatif pengelolaan energi yang memungkinkan penghematan energi. 
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• Angkasa Pura juga melakukan kajian habitat management untuk memastikan pembangunan dan 
operasional bandara tidak mengganggu biodiversity dan memitigasi bahaya (hazard) yang 
ditimbulkan oleh kehadiran hewan liar di kawasan bandara. 

 
Komitmen Angkasa Pura I terhadap lingkungan hidup dan operasi bisnis yang berkelanjutan juga 
ditunjukkan dengan keikutsertaan Bandara Adi Soemarmo Solo pada program Airport Excellence (APEX) 
in Environment yang diadakan oleh Airports Council International (ACI) pada tahun lalu di mana Bandara 
Solo menjadi bandara pertama di Asia Pasifik yang ikut serta dalam kegiatan terkait penerapan prinsip 
lingkungan hidup dan keberlanjutan di bandara. Pada program ini dilakukan review aspek-aspek 
pengelolaan lingkungan di Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo oleh para ahli lingkungan hidup 
operator bandara-bandara dunia. Pada kesempatan ini, Angkasa Pura I juga belajar mengenai best 
practice pengelolaan bandara berbasis lingkungan hidup dari bandara-bandara dunia seperti Andrew 
Masci, Environment and Sustainability Advisor Bandara Internasional Brisbane di Australia dan Mike 
Kilburn, Assistant General Manager Sustainability Bandara Internasional Hongkong. 
 

*** 
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi: 
 
PT. Angkasa Pura I (Persero) 
Awaluddin, Corporate Communication Senior Manager 
HP: 081233337520; Email: awaluddinap1@ap1.co.id  
 
WWF-Indonesia 
Galih Aji Prasongko, Youth & Community Engagement Specialist, Direktorat Komunikasi 
HP: 085692400192; Email: gprasongko@wwf.id 
 
 
Catatan untuk Editor: 
 
Beberapa kegiatan karyawan dan komunitas di bandara-bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I: 
 

1. Penayangan Video Earth Hour pada area publik di seluruh bandara Angkasa Pura I dari tanggal 
18-30 Maret 2018. 

2. Di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Angkasa Pura I mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai 
Kelan yang berlokasi di dekat Bandara I Gusti Ngurah Rai dan kegiatan “Eliminasi Plastik” yaitu 
gerakan menukarkan kantong plastik yang dibawa penumpang dengan kantong kain yang 
lebih ramah lingkungan. 

3. Di Bandara El Tari Kupang, kegiatan bersih-bersih area bandara pada 22 Maret 2019, kegiatan 
penanaman mangrove di area Pantai Oesapa pada 29 Maret 2019, Kegiatan Switch Off selama 
60 menit di area bandara. 

4. Di Bandara Sam Ratulangi Manado, bersih-bersih area bandara, penayangan video Sosialisasi 
Earth Hour 2019 di Giant Wall, bersih-bersih area objek wisata Gunung Tumpa, kegiatan CSR 
pembuatan biopori di lapangan kantor Angkasa Pura I, Aksi Penandatanganan Hemat Energi 
di area keberangkatan, Deklarasi Gerakan Membawa Tumbler ke Kantor di lingkungan 
Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Sam Ratulangi Manado, pemadaman listrik di halaman 
parkir, fun run atau night run. 

5. Di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) di area bandara pada 
22 Maret 2019, Sosialisasi Earth Hour di bandara dengan membuka stand Earth Hour dengan 

mailto:awaluddinap1@ap1.co.id
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maskot boneka Panda bertuliskan “hug me if you care of earth” pada 23-24 Maret 2019, 
kegiatan membersihkan sampah di area obyek wisata Pantai Trisik-Kulonprogo pada 29 
Maret 2019, dan kegiatan Switch Off di bandara pada 30 Maret 2019. 

6. Di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, penanaman Bougenville di pelataran parkir 
bandara, pameran foto tentang lingkungan hidup di exhibition hall terminal bandara, edukasi 
pembuatan tas kain dari baju bekas oleh komunitas Earth Hour Semarang di area Exhibition 
Hall, photobooth dan penandatanganan petisi atas partisipasi penumpag dalam program 
Earth Hour, pemberian souvenir berupa sedotan stainless steel kepada penumpang dan 
tenant, dan seremonial Switch Off dengan mematikan sebagian lampu di area exhibition hall, 
serta menyalakan lilin 60+. 

7. Di Bandara Juanda Surabaya, kegiatan “Rampok Plastik” selama 18 – 28 Maret 2019 di mana 
plastik yang digunakan pengguna jasa bandara ditukar dengan goodie bag ramah lingkungan 
dan plastik terkumpul akan dijadikan bahan pembuatan eco brick, penanaman 555 tanaman 
mangrove pada 29 Maret 2019, kegiatan Switch Off di bandara selama 60 menit yang disertai 
dengan berbagai pertunjukkan seperti akustik, tari, teatrikal, instalasi lilin 60+, dan display 
serta pembuatan eco brick. 

 
Angkasa Pura I juga turut aktif melakukan penanaman terumbu karang sebanyak 2 bidang di kawasan 
Pulau Gili Nanggu Sekotong Lombok Barat, penanaman 24.000 bibit bakau di kawasan Terminal Baru 
Bandara Ahmad Yani Semarang, dan penanaman bibit pohon buah-buahan di hutan lindung Desa Lantan, 
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan berbagai kegiatan lainnya. 
 
 
Tentang Gerakan Earth Hour 
Earth Hour merupakan gerakan lingkungan yang diinisiasi WWF secara global. Gerakan ini bertujuan 
memberi inspirasi dan memberdayakan individu, institusi bisnis, organisasi, dan pemerintah untuk 
mengambil tindakan nyata terhadap lingkungan alam. Sebagai salah satu kampanye perubahan iklim 
open source pertama, kampanye ini telah berkembang dari sebuah kegiatan simbolis di satu kota di tahun 
2007 ke gerakan lingkungan akar rumput terbesar di dunia yang mencakup lebih dari 7.000 kota dan 180 
negara dan wilayah. 
 
Tentang PT Angkasa Pura I (Persero) 
PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan salah satu BUMN pengelola bandara di Indonesia. Angkasa Pura I 
mengelola 13 bandara, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan 
Hasanuddin Makassar, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Bandara Frans 
Kaisiepo Biak, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Ahmad 
Yani Semarang, Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Bandara Internasional 
Lombok Praya, Bandara Pattimura Ambon, Bandara El Tari Kupang. Angkasa Pura I juga mempunyai lima 
anak perusahaan, yaitu PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Suport, PT 
Angkasa Pura Hotel, dan PT Angkasa Pura Retail. Informasi tentang Angkasa Pura I dapat dilihat di 
www.ap1.co.id. 
 
Tentang WWF Indonesia 
WWF-Indonesia dalah organisasi nasional yang mandiri dan merupakan bagian dari jaringan global WWF. 

Mulai bekerja di Indonesia pada tahun 1962 dengan penelitian badak jawa di Ujung Kulon, WWF-

Indonesia saat ini bergiat di 32 wilayah kerja lapangan di 17 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua. 

Didukung oleh sekitar 500 staf, WWF-Indonesia bekerja sama bersama pemerintah, masyarakat lokal, 
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swasta, LSM, masyarakat madani dan publik luas. Sejak 2006 hingga 2013, WWF-Indonesia didukung oleh 

sekitar 64.000 suporter dalam negeri. Kunjungi www.wwf.id 

 


