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DUA setengah jam  delay dan cukup lama berada di dalam pe

saw at untuk penerbangan ke Jakarta, m erupakan penantian 

m elelahkan bagi siapapun. Lebih-lebih penerbangan berikutnya 

dengan m askapai lain ke tem pat tu juan lain sudah m enanti de 

ngan waktu yang sangat sempit. Pun untuk acara penting yang 

sudah terjadwal. Penumpang sudah lama resah, sebagian protes 

keras kepada kru, yang tentu saja tidak dapat berbuat apa-apa.

Di landasan tampak tiga pesawat latihan terlihat dari jendela de

ngan le luasa turun dan naik berkali-kali. Seakan tanpa peduli 

kalau banyak orang di dalam pesawat maupun di bandara tertun

da urusannya karena keterlambatan penerbangan. Harga psiko

sosial yang sangat mahal. Selain urusan tertunda, tentu m enung

gu seperti itu dapat m embuat orang menjadi stress.

Dem ikianlah bagian kecil dari pengalam an kurang m enye

nangkan di Bandara Adisutjipto Yogyakarta beberapa waktu lalu. 

Kejadian seperti itu sering terjadi, seakan m enjadi ciri khas dari 

bandara in ternasional di kota Yogyakarta tercinta. M eski sudah 

berada di dalam pesawat, belum tentu lekas terbang.
Pengalaman berputar-putar di udara menanti landing juga ham 

pir menjadi rutin di bandara ini. Jika menggunakan pesawat ATR, 

dengan cuaca yang kurang bersahabat, berkali-kali mengelilingi 

kawasan udara Yogyakarta dengan turbulensi yang serius,
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lebih membuat menderita lagi. Banyak penum

pang cemas dan lelah psikhis. Alasannya 

sama : “kita belum dapat landing karena lalu- 

lintas Bandara Adisutjipto padat, ”  ujar pilot dari 

kursi kemudi. Karena keterbatasan fasilitas 

bandara, penumpang juga harus terbiasa 

menjalani hal kurang nyaman. Jika pesawat 

berada di pintu terjauh, penumpang harus ber
jalan kaki di tengah berseliweran kendaraan 

angkutan bandara plus pesawat yang mau 

take-off atau landing dengan suara amat bi

sing. Jika hujan deras dan payung terbatas, 

penumpang harus siap berhujanan. Manakala 

cuaca panas, sudah barang tentu harus siap 
bersahabat dengan sengatan terik-matahari.

Kita selaku warga tentu paham akan keter

batasan bandara di kota Yogya tercinta ini. 

Kita juga tidak menuntut lebih, sebelum ban
dara baru selesai dibangun. Namun dengan 

seksama konsumen tentu berharap banyak 

agar pihak Bandara Adisutjipto betul-betul

menerapkan manajemen pelayanan opti

mum. Setidaknya selain waktu delay termini- 

malisasi, kenyamanan dan rasa aman pe

numpang terlayani dengan sebaik mungkin. 

Jangan karena terbiasa, lantas mengabaikan 

hak-hak penumpang untuk memperoleh 

pelayanan publik terbaik.

Pihak Lanud Adisutjipto juga diharapkan 

ikut memperhatikan kepentingan penum

pang serta kelancaran serta keselamatan pe

nerbangan umum. Kita sangat maklum bah

wa Adisutjipto termasuk bandara di mana ter

dapat Sekolah Penerbangan. Juga merupa

kan bandara yang menjadi tempat latihan pa

ra calon penerbang. Bukan semata bandara 

komersial. Kita juga memandang penting 

Sekolah Penerbangan dan ajang latihan itu.

Namun kita juga berharap betul pihak 

Lanud Adisutjipto juga mau berbagi dan lebih 

peduli dengan kepentingan publik. Setidak

nya jika jadwal penerbangan padat bagai-
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mana pesawat latihan diatur dengan sek

sama sehingga tidak terlalu merugikan ke

pentingan umum. Sama-sama memperoleh 

pembagian jatah penerbangan yang baik, se

hingga kalaupun delay untuk take-off atau 

mau landing tidak terlalu lama dan m eru

gikan urusan penumpang. Di dalam aset ne

gara itu juga terdapat hak rakyat.

Di atas semuanya, memang kehadiran 

bandara baru yang tengah dipersiapkan pe

merintah DIY menjadi semakin mendesak 

keperluannya. Publik sangat mendambakan 

bandara baru di kawasan Kulonprogo itu se

bagai solusi terbaik. Jika ada percepatan 

sungguh merupakan kebijakan terbaik. Se

mua pihak penting untuk mendukung dan 

membantu Gubernur DIY untuk menyukses
kan kehadiran dan pembangunan bandara 

yang didambakan itu. Semoga!
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