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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah pengguna alat transportasi 

udara semakin meningkat dari waktu ke waktu. Banyaknya kecelakaan 

transportasi yang terjadi rupanya tidak mengurangi minat para pengguan 

alat transportasi untuk lebih mengguanakan jasa transportasi udara dalam 

setiap perjalanan. Para pengguna alat transportasi udara beranggapan 

bahwa pesawat merupakan alat transportasi yang paling efektif dan waktu 

tempuh juga relatif lebih singkat. Apalagi dengan munculnya perusahaan-

perusahaan penerbangan yang bertarif Low Cost Carrier maka 

bertambahlah alasan para pengguna alat transportasi untuk berpindah ke 

transportasi udara. Hal tersebut berarti akan lebih banyak jumlah 

penumpang yang harus dilayani. 

Peningkatan jumlah penumpang tersebut perlu diimbangi dengan 

peningkatan kualitas pelayanan di bandara, mengingat bahwa bandara 

merupakan tempat para penumpang memulai dan mengakhiri 

penerbangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan perasaan 

nyaman dan puas bagi para penumpang pesawat udara sehingga mereka 

akan tetap menggunakan pesawat udara sebagai alat transportasi yang 

aman, nyaman, serta efektif. Peningkatan kulitas tersebut perlu dilakukan 

di semua aspek pelayanan termasuk pelayanan penjualan airport tax atau 

disebut juga Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara ( PJP2U ). 

Banyak masyarakat yang kurang paham tentang PJP2U, mereka 

berfikir PJP2U hanyalah pungutan yang dilakukan oleh pihak bandara 

terkait dengan keuntungan yang akan diperoleh pihak bandara. Bagi 

sebagian orang yang menggunakan jasa transportasi udara, masih ada 

beberapa orang yang belum mengetahui maksud dan tujuan dari 

pemunggutan PJP2U itu sendiri. Anggapan dari masyarakat pengguana 

jasa transportasi udara apabila mereka sudah membeli tiket pesawat maka 
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mereka tidak harus membayar lagi untuk bisa naik pesawat. Tetapi 

kenyataannya, sebelum naik ke pesawat mereka diharuskan membeli 

kupon PJP2U tersebut. Dan tarip PJP2U di setiap bendara berbeda-beda 

tergantung kelas bandara itu sendiri. 

Perlu masyarakat ketahui bahwa pemunggutan PJP2U tidak hanya 

diperuntukan bagi pihak bandara saja tetapi PJP2U sangat berpengaruh 

dalam penyediaan fasilitas pelayanan di bandara, agar para calon 

penumpang pesawat udara merasa nyaman saat berada di lingkungan 

bandara. 

PJP2U juga merupakan salah satu pendapatan bandara yang paling 

utama. Maka dari itu, pemungutan PJP2U harus dikelola dengan baik. 

Untuk dapat mengelola dengan baik, maka perlu perencanaan administrasi 

yang matang, serta para petugas diharuskan mengetahui dan mengerti 

prosedur dalam penjualan, perhitungan dan pelaporan kupon PJP2U agar 

dapat memberikan pelayanan yang optimal. 

Administrasi sendiri sangat berpengaruh bagi pengelolaan PJP2U. 

Karena administrasi membantu dalam merencanakan, mengorganisasi, 

memimpin serta mengawasi suatu kegiatan PJP2U dengan cermat dan 

mengerakan dengan teratur, sehingga kegiatan PJP2U dapat berjalan 

lancar, aman dan tertib. 

Dengan adanya proses kerjasama yang baik antara calon 

penumpang pesawat udara dengan petugas PJP2U, serta tujuan organisasi 

dapat tercapai secara maksimal. 

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul 

“PROSEDUR ADMINISTRASI PJP2U ( PELAYANAN JASA 

PENUMPANG PESAWAT UDARA ) PT. ANGKASA PURA I ( 

PERSERO ) CABANG BANDARA INTERNASIONAL ADI 

SOEMARMO, SURAKARTA“ 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

penelitaian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah prosedur administrasi PJP2U ( pelayanan jasa 

penumpang pesawat udara ) PT. Angkasa Pura I ( PERSERO ) 

Cabang Bandara Internasional Adi Soemarmo, Surakarta? 

 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui  prosedur administrasi PJP2U ( pelayanan jasa 

penumpang pesawat udara ) PT. Angkasa Pura I ( PERSERO ) 

Cabang Bandara Internasional Adi Soemarmo, Surakarta.  

2. Untuk memenuhi syarat kelulusan pendidikan Program Studi 

Manajemen Administrasi Program Diploma III FISIP UNS. 

 

D. Manfaat 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang 

administrasi. 

2. Untuk melatih mahasiswa dalam mengadakan penelitian dan 

menyusun hasil penelitian dalam bentuk yang sistematis. 

3. Untuk lebih meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

membuat skala perbandingan antara teori yang didapat di bangku 

kuliah dengan praktek kerja yang nyata. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Prosedur 

Prosedur terdapat pada setiap perusahaan. Prosedur yang baik 
mencerminkan pengelolaan sistem yang baik, sehingga dapat 
mempermudah dan menyederhanakan pelaksanaan pekerjaan. Adapun 
menurut para ahli adalah sebagai berikut : 
a. Menurut Liang Gie, 1986 : 187 

Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola 
tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu 
kebutuhan. 

b. Menurut Kamus Besar Indonesia, 2007 : 889 

Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu 
aktivitas. 

c. Menurut Drs. Moekijat, 1984 : 475 

Prosedur adalah serangkaian daripada tugas-tugas yang saling 
berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu 
untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan. 

Suatu prosedur berhubungan dengan pemilihan dan pengguanaan 
suatu arah tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang telah ditentukan. 

Prosedur menggambarkan cara atau metode dengan mana  
pekerjaan akan diselesaikan. 

Dari beberapa pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan 
bahwa prosedur adalah suatu rangkaian tahap metode yang telah 
menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas 
yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan 
cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan. 

 
 

B. Pengertian Administrasi 

Administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua 
orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka 
pencapian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan 
sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan hasil guna. 
a. Menurut Soewarno Hadayaningrat  
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dalam ( media.diknas.go.id/media/document) 
Administrasi adalah suatau kegiatan yang meliputi catat-mencatat, 

surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan 
sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. 

b. Menurut Ulbert, 1999 : 2 

Administrasi dalam arti sempit adalah penyusunan dan pencatatan 
data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal 
dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk 
memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. 

c. Menurut Dr.S. P. Siagian M. PA, 1973 : 2 

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua 
orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu 
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007 : 9 

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan 
tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan 
organisasi. 

e. Menurut J. Wajong, Organisasi dan Administrasi 

Dalam (media.diknas.go.id/media/document) 
Administrasi sebagai tata usaha adalah pekerjaan yang bersifat 

tulis menulis. 
Dari beberapa uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

administrasi adalah keseluruhan kerja sama antara dua orang atau 
lebih dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi secara 
maksimal. 

 
Menurut  Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo, 1982 : 43 

a. Sarana-sarana Administrasi 

1. Organisasi, baik sebagai tertib struktur, sistem, maupun segi-segi 

lainnya. 

2. Sistem Informasi, yang secara lengkap akan terdiri atas sistem tata 

usaha, dan sistem manajemen 

3. Sistem manajemen, yang merupakan panduan daripada sistem 

personil dan sistem prosedur. 

 
b. Aspek-aspek Administrasi 

1. Sebagai fungsi kegiatan-kegiatan dan tujuan tertentu. 
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2. Sebagai hayat organisasi yang membuat organisasi hidup. 

3. Sebagai kekuatan yang merekat unsur-unsur organisasi. 

4. Sebagai team pimpinan organisasi. 

5. Sebagai manajemen jenis tertentu. 

6. Sebagai system pengolahan input-input tertentu untuk menghasilkan 

output-output tertentu. 

7. Sebagai tingkah laku atau sikap kelakuan (behaviour) tertentu. 

8. Sebagai proses kerjasama mengejar tercapainya tujuan-tujuan 

tertentu. 

9. Sebagai tehnik untuk menangani masalah-masalah “administratif”. 

10. Sebagai ilmu, skill, atau seni kemampuan tertentu. 

 
c. Unsur-unsur Administrasi 

1. Organisasi 

Organisasi ini dicipta secara konstitusionil oleh pimpinaan 
tertinggi daripada badan usaha dan akan menjadi wahana ( wadah ), 
struktur, dan rangka dasar ( framework ) daripada administrasi. 
Misalnya : Status jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga 

terlihat ( “siapa yang bertanggug jawab kepada siapa” ) 
 

2. Lingkungan 

Lingkungan yang mengelilingi Administrasi  yang berada di 
dalam organisasi. 

Administrasi organisasi akan bergerak sambil berpindah-pindah 
lapis setiap kali berganti persoalan atau urusan. 

Sebagian besar daripada lingkungan tersebut akan merupakan 
lingkungan ekologis. 
Misalnya : Tingkat pendidikan dan status sosial yang berbeda antara 

satu keryawan dengan karyawan lain. 
 

3. Situasi 

Situasi berada di dalam lingkungan dan berada dalam keadaan 
bergerak serta berubah secara terus menerus 
Situasa adalah seperangkat faktor-faktor lingkungan yang secara 
langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap 
keadaan, kehidupan, dan gerak gerik administrasi (organisasi). 
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Faktor-faktor situasionil yang secara lngsung menentukan daya 
gerak daripada administrasi (organisasi) disebut kondisi. 
Misalnya : Banyaknya calon penumpang pesawat udara yangt 

memiliki berbagai cara agar terhindar dari pembayaran 
PJP2U, seperti TKI. 

 
4. Lokasi 

Lokasi adalah bagian daripada lingkungan terdiri atas semua 
faktor yang yang mempunyai hubungan kepentingan (relevansi) 
dengan administrasi dan mempunyai arti letak dengan diukur 
menurut jarak transportasi dan komunikasi. 
Misalnya : Kantor yang berhubungan langsung dengan bandara 

berjarak kurang lebih 500m. 
 

5. Wilayah Operasi dan Yurisdiksi 

Wilayah operasi atau wilayah yurisdiksi adalah bagian daripada 
ligkungan yang dijadikan atau merupakan sasaran-sasaran kegiatan 
atau tindakan daripada administrasi. 
Wilayah operasi ini terdiri atas tiga unsur, yakni : 
a. Wilayah personil, terdiri atas semua orang-orang dan badan-

badan yang mempunyai dengan administrasi. 

b. Wilayah materiil, terdiri atas semua urusan-urusan dan 

persoalan-persoalan yang menjadi tugas atau kewajiban 

Administrasi. 

c. Wilayah territorial, yakni wilayah geografis dengan batas-batas 

tertentu yang tidak boleh dilampaui. 

Sasaran yang dipilih oleh pihak PT. Angkasa Pura ( PERSERO ) 
cabang Bandar Internasional Adi Soemarmo, Surakarta adalah 
Lingkungan masyarakat dari segala golongan dimana masyarakat 
yang ingin mengunakan jasa transportasi udara. 
 

6. Persil ( site ) 

Persil terdiri dari atas tanah halaman dan gedung dimana 
kegiatan-kegiatan utama dan Pimpinan Administrasi berada. 

Tempat berlangsungnya kegiatan dalam hal ini adalah Bandara 
Internasional Adi Soemarmo, Surakarta. 
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7. Mesin dan Peralatan ( Equipment ) 

Terdiri atas semua barang modal yang merupakan “hardware” 
daripada organisasi. 
Contoh : Komputer, mesin ketik, almari, dll. 
 

8. Program usaha ( Software ) dan Mission 

Terdiri atas peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur 
konstitusionil dirakit dengan suatu filosofi Bisnis dan Filosofi 
Administrasi yang merupakan kerangka dan rangka dasar dan 
berusaha. 

Sebagai acuhan dalam penyelenggaraa administrasi, PT. 
Angkasa Pura I ( PERSERO ) menggunakan keputusan direksi. 

 
9. Legitimitas 

Kekuatan sosial politik yuridis yang berasal dari undang-undang 
atau konsessi, lisensi, patent, dan sebagainya. 

 
10. Pimpinan 

Pimpinan terdiri atas semua manajer dan staff yang ditanam oleh 
para pemilik badan usaha untuk bertindak sebagai kader, sebagi 
bingkai penegak filosofi bisnis daripada pemilik badan usaha. 

 
11. Personil 

Personil terdiri atas semua warga Organisasi yang secara 
bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi daripada 
Administrasi. 

Dari pengertiaan dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah 
keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam 
suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara maksimal. 

 
Menurut William H. Newman dalam buku Pokok-pokok 

pengertian administrasi, manajemen, dan kepemimpinan, Moekijat, 
1992 :16 
Proses-proses administrasi, terdiri dari : 
1. Merencanakan, ialah menentukan apa yang akan dilakukan. 

Perencanaan yang mengandung suatu rangkaian putusan-putusan 

yang luas, termasuk penjelasan tujuan-tujuan, penentuan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan, pembuatan program-program dan 
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kampanye-kampanye, penentuan metode-metoe dan prosedur-

prosedur tertentu. 

Misalnya : 
Merencanakan bagaimana cara agar kebanyakan 

masyarakat beralih menggunakan jasa transportasi udara, dengan 
demikian dapat meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga 
tujuan perusahaan juga akan tercapai. 

 
2. Mengorganisasi, ialah menggolongkan kegiatan-kegiatan yang 

yang dianggap perlu untuk melaksanakan rencana-rencana dalam 

kesatuan-kesatuan administrasi, dan menentukan hubungan-

hubungan antara pimpinan-pimpinan dan karyawan-karyawan 

dalam kesatuan-kesatuan. 

Misalnya : 
 Dengan adanya struktur organisasi yang menggolongkan 
tingkat jabatan-jabatan. 
 

3. Mengumpulkan sumber-sumber, ialah hal yang diperlukan untuk 

melaksanakan rencana-rencana bagi keuntungan perusahaan. 

Misalnya : pegawai, pimpinan, modal, fasilitas, dll 
 

4. Menjuruskan, ialah memberikan intruksi-intruksi, intruksi 

tersebut mangandung masalah dan menunjukan rencana yang 

penting kepada mereka yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakannya. 

Misalnya : 
 Pemimpin memerintahkan karyawannya untuk bekerja 
dengan sungguh-sungguh agar tujuan perusahaan dapat dicapai 
secara meksimal. 

5. Mengawasi, ialah berusaha hingga hasil-hasil pelaksanaan 

sedapat mungkin sesuai dengan rencana. Ini mengandung 

perbuatan standar, pemberian motif kepada orang-orang untuk 

mencapai standar, ini mengadakan perbandingan antara hasil-

hasil yang sesungguhnya dengan standar, dan melakukan 
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tindakan korektif yang diperlukan apabila hasil pekerjaan 

berbeda dengan rencana. 

( William H. Newman, Administrative Action, The Techniques 
of Or ganization and Management, THIRTEENTH Printing, 
Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1961, 4 ) 
Misalnya : 
 Adanya pegawasan yang dilakukan oleh pihak bandara 
dengan cara perhitungan sobekan kupon PJP2U dengan 
pendapatan yang didapat sesuai dengan sekali penerbangan. 
 
Menurut J. Wajong dalam buku Pokok-pokok pengertian 

administrasi, manajemen, dan kepemimpinan, Moekijat, 1992 : 20. 
Administrasi adalah kegiatan yang meliputi tiga fungsi pokok, 

yaitu : 
1. Merencanakan, apa yang harus dikerjakan oleh pihak 

bandara. 

2. Mengorganisasikan, menyusun organisasi yang diperlukan. 

3. Memimpin, Dengan anggapan agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai. 

( J. Wajong, Fungsi Administrasi Negara, Jambatan, Jakarta, 1964, 11 )  
 

C. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan merupakan suatu produk yag tidak nyata yang hanya 
bisa dirasakan oleh orang yang mendapatkannya yang dapat ditunjukan 
dari kepuasan konsumen. 
v Menurut Ivarncevich, Lorenszi, Skinner dan Crosby, dalam buku 

Manajemen Pelayanan, 2005 : 2 

Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak 
dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan 
menggunakan peralatan. 

v Menurut Gronroos, dalam buku Manajemen Pelayanan, 2005 : 2 

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 
bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai 
akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-
hal yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 
dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan / pelanggaran. 
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Asas Pelayanan menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 
2004 : 
1. Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 
dimengerti. 
Contoh : 

Pelayanan jasa penumpang pesawat udara ini dapat dilayani 
di counter-counter penjualan yang berada pada PT. Angkasa Pura 
I ( PERSERO ) disetiap cabangnya. 

 
2. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Contoh : 

PJP2U atau pelayanan jasa penumpang pesawat udara yang 
diatur dalam keputusan direksi PT. Angkasa Pura I ( PERSERO ). 
Yang tidak menyimpang dengan undang-undang. 

 
3. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi 
dan efektifitas. 
Contoh : 

Memberi pelayanan secara maksimal mungkin sehingga 
tercipta kepuasan bagi penerima pelayanan. 

 
4. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat. 
Contoh : 

Kesadaran masyarakat yang menggunakan jasa transportasi 
udara untuk mengerti dan memahami tentang pemunggutan PJP2U 
tersebut yang akan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk 
meningkatkan mutu kualitas serta menambah fasilitas yang ada 
dibandara sehingga masyarakat akan merasa puas terhadap 
pelayanan dan  nyamanan saat berada di lingkungan bandara. 
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5. Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender dan status ekonomi. 
Contoh : 

Tidak membeda-bedakan masyarakat yang akan membayar, 
semua memiliki  hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan. 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. 
Contoh : 

Tidak ada kesenjangan hak dan kewajiban masyarakat serta 
petugas PJP2U. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan 
pelayanan yang nyaman serta memiliki kewajiban untuk 
membayar kupon PJP2U. 
 

D. Pengertian PJP2U ( Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara ) 

a. Menurut keputusan Direksi no. KEP. 11/KU. 10.2/2007 

Pelayanan jasa penumpang pesawat udara ( PJP2U ) adalah jasa 
pelayanan yang diberikan kepada setiap penumpang di Bandar udara 
yang dikelola oleh PT. (PERSERO) Angkasa Pura. 

PJP2U merupakan Pajak bandara yang dibebankan hanya kepada 
para calon penumpang pesawat udara, ini merupakan pendapatan 
bandara yang sangat besar dimana hasil dari PJP2U tersebut 
digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi para calon 
penumpang pesawat udara, sehingga para calon penumpang pesawat 
udara akan merasa nyaman selama berada di bandara. 

Setiap pembayaran PJP2U akan diberikan kupon PJP2U sebagai 
bukti telah memenuhi kewajiban membayar PJP2U. Bagi penumpang 
yang mengalami pembatalan penerbangan dapat menguangkan 
kembali,  di counter PJP2U dengan menunjukan boarding pass dan 
sobekan kupon PJP2U. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa PJP2U adalah pelayanan jasa 
penumpang pesawat udara yang dibebankan hanya kepada para calon 
penumpang pesawat udara yang dikelola oleh PT. (PERSERO) 
Angkasa Pura. 

 
E. Metode Pengamatan 

1. Jenis Pengamatan 
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Berdasarkan pada pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui 
bagaimana sistem administrasi pelayanan jasa penumpang pesawat 
udara (PJP2U) PT. Angkasa Pura I ( PERSERO ) cabang Bandara 
Internasional Adi Soemarmo Surakarta, maka jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif, yaitu studi yang kasusnya mengarah pada 
pendiskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi 
tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan 
studinya. ( H. B. Sutopo, 2002 : 111 ) 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Angkasa Pura I ( 
PERSERO ) Cabang Bandara Internasional Adi Soemarmo, Surakarta 
dengan pertimbangan yaitu sebagai berikut : 
1. Banyaknya pengguna jasa transportasi udara memungkinkan 

terjadinya proses administrasi, sehingga dapat diteliti dan pihak 

perusahaan mengijinkan. 

2. Terdapatnya data yang diperlukan yang sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti. 

 
3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut : 
1. Wawancara 

Wawancara yaitu tehnik pengumpulan data untuk 
mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi 
langsung dan berhadapan langsung dengan responden yang dapat 
memberikan keterangan. 

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data 
wawancara dilakukan yang lengkap dan terperinci, yaitu dengan 
mengadakan tanya jawab secara langsung dengan orang yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

 
2. Observasi Langsung 

Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan, langung 
melihat keadaan obyek yang akan diteliti, observasi ini dilakaukan 
tidak hanya sekali. 
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Observasi langsung bertujuan agar mendapat informasi yang 
diperlukan secara langsung, sehingga dalam penulisan tidak terjadi 
salah pengertian dengan berdasarkan data yang sebenarnya. 

 
3. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara membaca 
buku-buku dan bentuk tulisan lainnya dari sumber kepustakaan 
atau sumber lainnya. 
 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Narasumber (informan) 

Sumber data ini berasal dari para pegawai yang langsung 
menangani PJP2U ( Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara ) di 
PT. Angkasa Pura I ( PERSERO ) cabang Bandara Internasional 
Adi Soemarmo, Surakarta. 

2. Buku-buku berupa Profil Perusahaan 

Sumber data ini berasal dari perusahaan yang bersangkutan 
yang dapat memberikan informasi lengkap tentang perusahaan 
tempat magang. 

 
5. Analisa Data 

Sehubungan dengan bentuk penelitian yang kualitatif maka 
dalam analisis datanya dengan menggunakan interaktif. Analisis data 
dalam riset kualitatif kebanyakan dilakukan dilapangan pada waktu 
pengumpulan data 

Analisis yang digunakan dalam pengamatan ini adalah 
menggunakan model analisis interaktif. Yaitu dimana reduksi dan 
sajian data harus disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit 
data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu 
pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha 
untuk menarik kesimpulan atau verifikasi berdasarkan semua hal yang 
terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Bila kesimpulan dirasa 
kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun 
sajian datanya, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan 
pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung 
kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data. Dalam keadaan 
ini tampak bahwa penelitian kualitatif prosesnya berlangsung secara 
siklus. Biasanya, sebelum peneliti mengakhiri proses pelaksanaan 
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penelitiannya dan menyusun laporan, kegiatan pendalaman data ke 
lapangan studinya dilakukan untuk menjamin mantapnya hasil akhir 
penelitian. Namun semuanya itu sangat tergantung dari mantapnya 
keyakinan peneliti terhadap apa yang telah diperoleh selama dalam 
perjalanan penelitiannya.(HB. Sutopo ; 2002 ; 96) 
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BAB III 

DESKRIPSI LOKASI 

 
A. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Pada jaman penjajahan, bandara Udara Adi Soemarmo 
merupakan lapangan terbang darurat yang terletak sekitar 14 km 
disebelah barat kota Surakarta yang dibangun oleh pemerintah 
Belanda pada tahun 1940 bertepatan dengan masuknya tentara jepang 
ke Indonesia. Lapangan terbang tersebut dihancurkan oleh Belanda 
dan dibangun kembali oleh pemerintah jepang pada tahun 1942 yang 
kemudian digunakan sebagai basis militer penerbangan Angkatan 
Laut Jepang (Kaigun-Bokusha). Setelah proklamasi kemerdekaan RI 
pada tanggal 17 Agustus 1945, kemampuan dan kesanggupan 
menyelenggarakan penerbangan dimanifestasikan dalam bentuk 
organisasi yang dinamakan “ Penerbangan Surakarta “ yang 
diresmikan pada tanggal 6 Februari 1946. Pada bulan Mei 1946 “ 
Penerbangan Surakarta “  berubah menjadi “ Pangkalan Udara 
Panasaan “ dimana kegiatan penerbangannya hanya digunakan untuk 
penerbangan militer. 

Dasar-dasar penggunaan bersama Pangkalan Udara Panasan 
diatur dalam SKB MENHAMKAM PANGAB, MENHUB, dan 
MENKEU No. Kop/30/IX/1975, Km 393/S.PHB-1975 dan KEP 927 
A/KM.IV/8/1975. Pada tanggal 25 Juli 1977 Pangkalan Udara 
Panasan diubah namanya menjadi Pangkalan Utama Adi Soemarmo. 
Nama tersebut diambil untuk menghormati jasa Almarhum Kapten 
Udara Anumerta Adisoemarmo Wiryo Koesoemo. Karena semakin 
meningkatnya arus penumpang dan barang maka frekuensi 
penerbangan ditingkatkan menjadi 5 ( lima ) kali dalam sehari. Selain 
itu kemampuan Bandar Udara Adi Soemarmo juga ditingkatkan 
sehingga mampu melayani operasi penerbangan untuk DC 09 dan 
sejenisnya. Penerbangan DC 09 ke dan dari Bandara Adi Soemarmo 
diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1986 oleh Menteri Perhubungan. 

Untuk meningkatkan pelayanan bagi wisatawan, melalui SK 
Mentri Perhubungan No. KP.2/AU.005/PBH-89 tanggal 31 Maret 
1989, Departemen Perhubungan menetapkan Bandara Adi Soemarmo 
Surakarta sebagai Bandara yang selain melayani penerbangan 
domestik juga melayani penerbangan ke luar negeri. Penerbangan 
perdana ke luar negeri yaitu Singapore-Jakarta-Solo (PP) yang 
dilayani oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan diresmikan 
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pada tanggal 1 Mei 1989. Terhitung mulai tanggal 1 April 1992 
Bandara Adi Soemarmo Surakarta secara resmi masuk jajaran Perum 
Angkasa Pura I berdasarkan PP No. 5 tahun 1992. Kemudian pada 
tanggal 2 Januari 1993 Status Badan Hukum Perum Angkasa Pura I 
berubah menjadi PT. ( PERSERO ) Angkasa Pura I berdasarkan PP 
No. 14 tahun 1993. Mulai tanggal 15 Maret 1997 Bandara Adi 
Soemarmo Surakarta secara resmi menjadi Embarkasi Haji untuk 
daerah Jawa Tengah dan Jogyakarta. 

Pada saat Bandara Adi Soemarmo dibangun oleh pemerintah 
Hindia Belanda pada tahun 1940, tidak ada yang menduga bandara ini 
akan menjadi Bandara internasional kelas menegah yang mampu 
didarati pesawat berbadan lebar jenis MD 11. Program Pembangunan 
nasional pada tahun 1970 membawa perubahan yang begitu cepat 
dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang 
kebandarudaraan. Bandara yang dulu hanya sebagai tempat naik 
turunya pesawat terbang, berkembang menjadi salah satu infrastruktur 
penting bagi perekonomian bangsa sekaligus sebagai kawasan bisnis 
baru yang menjanjikan. 

Dengan diperkenalkanya pola pengembangan terpadu kawasan 
segitiga Jogjakarta-Solo-Semarang ( JOGLOSEMAR ) pada 
pertengahan tahun 1990, Departemen Perhubungan memandang perlu 
adanya pengembangan salah satu bandara yang ada dikawasan 
Joglosemar tersebut, untuk mengimbangi pertumbuhan kawasan itu 
pada masa mendatang. Setelah melalui kajian yang mendalam oleh 
konsultan JICA ( Japan Internasional Cooperation Agency ) terhadap 
tiga bandara yang ada di kawasan Joglosemar yaitu Bandara Adi 
Soemarmo, Bandara Adi Sutjipto, dan Bandara Ahmad Yani, akhirnya 
disimpulkan bahwa bandara yang sudah sejak tahun 1989 telah 
berstatus Bandara Internasional , yaitu Bandara Adi Soemarmo dinilai 
paling memenuhi syarat kelayakan untuk dikembangkan. Melalui 
proyek PFBU Dirjen Perhubungan Udara pada tahun 1996 dimulai 
pengembangan terminal baru dan apron di sisi utara, serta 
perpanjangan landasan pacu ( runway ). 

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, Bandara Adi 
Soemarmo diharapkan mempunyai prospek cerah untuk dapat 
dikembangkan pada masa mendatang. Oleh karena itu, manajemen 
Bandara Internasional Adi Soemarmo memproyeksi bandara ini 
sebagai The Premier Air Gatrway of Central Java and Jogjakarta, 
terutama untuk kegiatan pariwisata, industry dan perdagangan. 
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Bandara Internasional Adi Soemarmo saangat strategis, berada 
didekat kota Solo yang sejak jaman Hindia Belanda dikenal sebagai 
salah satu pusat  pertumbuhan industri dan perdagangan di jalur 
selatan pulau Jawa. Selain itu, Bandara Internasional Adi Soemarmo 
terletak hanya 60 km dari Jogjakarta yang merupakan kota daerah 
tujuan wisata utama kedua setelah pulau Bali serta 100 km dari kota 
Semarang yang merupakan kota industri dan perdagangan ketiga 
setelah Jakarta dan Surabaya. 

Tanggal 7 Maret 2009, terminal baru Bandara Internasional Adi 
Soemarmo diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. 
Terminal yang terdiri dari 3 ( tiga ) lantai tersebut dibangun diatas 
lahan seluas 13.000 meter persegi dan menalan biaya 58 milyar 
rupiah. Terminal baru memiliki fasilitas parking stand 9 ( sembilan ) 
pesawat bertubuh kecil ( narrow body ) dan 3 ( tiga ) pesawat 
bertubuh besar ( wide body ), seperti Boeing 737-200, 737-300, 737-
400. 

Terminal baru berbentuk bangunan khas Jawa ( Joglo ) ini 
terletak tepat dibelakang bandara lama. Terminal baru mampu 
menampung total 600 ( enam ratus ) orang dan akan dilengkapi 
dengan louge Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ). Setelah membangun 
terminal PT. Angkasa Pura I ( PERSERO ) berencana membangun 
jalan akses khusus bandara sepanjang 529,8 meter. Jalan selebar 15 
meter ini rencananya akan dimulai dibangun pada 2009 dan 
ditargetkan akan selesai pada 2010. 

 
a. Profil Perusahaan 

1) Nama perusahaan : Bandar Udara Internasional Adi 

Soemarmo, Surakarta 

2) Tahun Berdiri : 1946 

3) Telepon  : ( 0271 ) 780715, 780400 

4) Email  : soc@angkasapura1.co.id 

5) Faksimile  : ( 0271 ) 780058 

6) Alamat  : Bandar Adi Soemarmo Surakarta 

Trombol pos 800, Kode pos 57108 

7) Klasifikasi Bandara  : Kelas IIA 

8) Jam Operasi  : 12 Jam 

9) Terminal  : a. Domestik 
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     b. Internasional 
10) Fasilitas Pengamanan  : X-Ray, Walk Trough, Hand Metal 

Detector 

11) Transportasi  : Taksi 

12) Fasilitas penujang    : Imigrasi, Bea cukai, Karantina,   

Gedung  Kargo 

13) Pelayanan Umum  : Bank, Konsesioner, Telepon Umum 

 
b. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dan Misi dari PT. Angkasa Pura I ( PERSERO ) cabng 
Bandara Internasional Adi Soemarmo, Surakarta adalah sebagai 
berikut : 
1. Visi Perusahaan 

Ø Menjadi perusahaan yang dapat diandalkan oleh perusahaan 

penerbangan, pemerintah, mitra kerja, pemegang saham, 

masyarakat dan karyawan sejajar dengan perusahaan sejenis 

di kawasan Asia Pasific. 

Ø Menjadi perusahaan yang efisien, proaktif, mengandalkan 

system dan prosedur, serta selalu komitmen terhadap 

kualitas pelayanan. 

 
2. Misi Perusahaan 

Ø PT. Angkasa Pura I ( PERSERO ) perusahaan 

penyelenggara fasilitas bandara, jasa property serta 

konsultasi kebandarudaraan yang dapat diandalkan 

dikawasan Asia Pasific. 

Ø PT. Angkasa Pura I ( PERSERO ) menciptakan standar 

efisiensi yang menjadi ukuran bagi perusahaan sejenis di 

Indonesia dan memberikan pelayanan dengan kualitas 

tinggi kepada perusahaan penerbangan, penumpang, mitra 

usaha, dan masyarakat pemngguna jasa lainnya. 
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Ø PT. Angkasa Pura I ( PERSERO ) menjalankan usaha 

dengan komitmen untuk tumbuh secara wajar dengan tetap 

berusaha menjadi partner pemerintah dalam peningkatan 

ekonomi nasional, tanggap terhadap lingkungan sekitar 

Bandar Udara, dan menjadikan karyawan sebagai asset 

perusahaan yang dapat mengembangkan kompetensi 

dibidang kebandarudaraan. 

 
c. Tujuan Perusahaan 

Tujuan PT. Angkasa Pura I ( PERSERO ) cabang Bandara 
Internasional Adi Soemarmo, Surakarta adalah sebagai berikut : 
Ø Meningkatkan kemanfaatan perusahaan bagi stakeholder 

dengan perusahaan pelayanan jasa lalu lintas udara dan jasa 

Bandar udara yang berkualitas tinggi dan efisien. 

Ø Agar manajemen dapat memiliki informasi yang dapat 

digunakan sebagai pedoman yang terukur dan terstruktur 

dalam melaksanakan kegiatan perusahaan dalam jangka waktu 

5 ( lima ) tahun. 
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B. Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) 

BANDAR UDARA ADI SOEMARMO – SURAKARTA 

 

C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GENERAL MANAGER 

ANDRI ISKANDRI 

KEPALA UNIT PENGADAAN 

SHOFWAN, ST 

AIRPORT DUTY MANAGER 

1. EDY MARTONO / NIP. 9555339 – E 
2. R.L SUDARTO / NIP. 9054116 – R 
3. DJOKO SANTOSO / NIP. 019154116 - A 

PTS. MANAGER OPSTEK 

DJOKO SANTOSO 

MANAGER KEU, KOM & 
UMUM 

HERDIYANTO, SE. 

ASMAN KES & KAM 

S I S W A D I, SE. ASMAN KOMERSIAL & P.U 

ZULHAIDIR, S.Kom 

ASMAN PEL. BANDARA 

MCS. RINI SRI RAHAYU, SE. 
ASMAN AKUNTANSI 

H A L I K, SE 

PTS.ASMAN OPS LALIN 
PENERBANGAN 

S U T O Y O 
ASMAN MANAGER 

PERBENDAHARAAN 
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Susunan organisasi PT. Angkasa Pura I ( PERSERO ) cabang 
Bandara Internasional Adi Soemarmo, Surakarta adalah sebagai 
berikut : 
1. General Manager 

General Manager mempunyai tugas antara lain : 
ü Mengendalikan seluruh kegiatan jasa pelayanan operasi lalu 

lintas udara dan bandara. 

ü Mengendalikan kegiatan pemeliharaan fasilitas teknik bandara. 

ü Mengendalikan kegiatan pelayanan komersial dan 

pengembangan usaha bandara. 

ü Mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan, personalia, 

administrasi. 

2. Airport Duty Manager ( ADM ) 

Airport Duty Manager ( ADM ) disebut juga Office In 
Charge ( OIC ) merupakan staf fungsional yang memiliki fungsi 
penanggulangan masalah pelayanan dan kebandarudaraan selama 
waktu berlangsungnya kegiatan pelayanan operasi bandara, yang 
menjalankan tugasnya, Airport Duty Manager ( ADM ) 
bertanggung jawab kepada General Manager. 

3. Kepala Unit Pengadaan 

ASMAN TEK. & PERALATAN 

M.M.A INDAH PREASTUTY, Ir 

ASMAN ELEKTRO & LISTRIK 

SOEMINTO, S.Si.T 

KEPALA UNIT PENGADAAN 

SHOFWAN, ST 

Gambar. 1. Struktur Organisasi PT. Angkasa Pura 1 (PERSERO) cabang Bandara Internasional 
Adi Soemarmo, Surakarta 
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Kepala Unit Pengadaan bertugas menangani pengadaan dan 
pemesanan kupon PJP2U. Kepala Unit Pengadaan bertaggug jawab 
kepada General Manager. 

4. Divisi Operasi dan Teknik 

a. Kedudukan Divisi Operasi dan Teknik 

Divisi Operasi dan Teknik berada dibawah General 
Manager dan bertanggung jawab kepada General manager. 
Dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatannya Divisi Operasi 
dan Teknik dipimpin oleh seorang Manager Operasiaonal dan 
Teknik. 

 
b. Fungsi Divisi Operasi dan Teknik 

Divisi Operasi dan Teknik fungsi pengelolaan pelayanan 
operasi lalu lintas penerbangan ( air traffic service ), pelayanan 
operasi Bandar udara ( airport service ), penyediaan fasilitas 
teknik umum, serta penyediaan peralatan elektronik dan listrik 
di Bandar udara sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. Tugas Divisi Operasi dan Teknik 

Dalam rangka menyelenggarakan funsi unit kerja, divisi 
Operasi dan Teknik memiliki tugas-tugas sebagi berikut : 
ü Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan 

melaporkan kegiatan pelayanan jasa operasi keselamatan 

dan keamanan Bandar udara. 

ü Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan 

melaporkan kegiatan jasa operasi Bandar udara. 

ü Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan 

melaporkan kegiatan jasa lalu lintas penerbangan. 

ü Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan 

melaporkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan 

fasilitas teknik umum dan peralatan kebandarudaraan. 

ü Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan 

melaporkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan 

fasilitas teknik elektronik dan listrik Bandar udara. 

d. Susunan organisasi, fugsi, dan tugas dinas-dinas dibawah Divisi 

Operasi dan Teknik adalah sebagai berikut : 
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1) Dinas Keselamatan dan Keamanan 

Dinas Keselamatan dan Keamanan dipimpin oleh 
seorang Asisten Manajer Keselamatan dan Keamanaan. 
Dinas Keselamatan dan Keamanan memiliki fungsi dan 
tugas antara lain : 
§ Dinas Keselamatan dan Keamanan berfungsi sebagai 

penyelenggara kegiatan pelayanan operasi pertolongan 

kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta 

operasi pengamanan Bandar udara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

§ Dalam rngka menjalankan fungsinya, Dinas Keselamatan 

dan Keamanan memiliki tugas membuat rencana kerja, 

menyelenggarakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan 

kegiatan pelatihan operasi pertolongan kecelakaan 

penerbangan dan pemadam kebekaran serta pengamanan 

dan penertiban umum Bandar udara. 

2) Dinas Pelayanaan Bandara 

Dinas Pelayanan Bandara dipimpin oleh Asisten 
Manajer Pelayanan Bandara. Dinas Pelayanan Bandara 
mempuyai fungsi dan tugas sebagai berikut : 
§ Dinas Pelayanan Bandara berfungsi menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan operasi sisi udara (air side), sisi darat 

(land site), terminal, penerangan bandara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

§ Dalam rangka menjalankan fungsinya, Dinas Pelayanan 

Bandara bertugas membuat rencana kerja, 

menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan 

kegiatan pelayanan operasi sisi udara (air side), sisi darat 

(land side), terminal, serta penerangan bandara. 

3) Dinas Operasi Lalu Lintas Penerbangan 

Dinas Operasi Lalu Lintas Penerangan dipimpin oleh 
seorang Asisten Manajer Operasi Lalu Lintas Penerbangan. 
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Dinas Operasi Lalu Lintas Penerbangan memiliki fungsi 
dan tugas sebagai berikut : 
§ Dinas Operasi Lalu Lintas Penerbangan berfungsi 

menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa operasi lalu 

lintas penerbangan serta menunjang kegiatan pencarian 

dan pertolongan kecelakaanpenerbangan di daerah 

Aerdrome Traffic Zone (ATZ), pelayanan jasa bantuan 

operasi penerbangan berupa komunikasi penerbangan, 

penerangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

§ Dalam rangka menjalanlan fungsinya, Dinas Operasi 

Lalu Lintas Penerbangan memiliki tugas membuat 

rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil 

pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa operasi lalu lintas 

penerbangan serta menunjang kegiatan pencarian dan 

pertolongan kecelakaan penerbangan di daerah Aerdrome 

Traffic Zone (ATZ), pelayanan jasa bantuan operasi 

penerbangan dan penerangan. 

4) Dinas Peralatan dan Teknik Umum 

Dinas Peralatan dan Teknik Umum dipimpin oleh 
seorang Asisten Manajer Peralatan dan Teknik Umum. 
Dinas Peralatan dan Teknik Umum mempunyai fungsi dan 
tugas sebagai berikut : 
§ Dinas Peralatan dan Teknik Umum berfungsi dalam 

penyiapan fasilitas bangunan, landasan, tata lingkungan  

bandara, mekanikal, air, kendaraan operasi, alat-alat 

besar dan perbengkelan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

§ Dalam rangka menjalankan fungsinya, Dinas Peralatan 

dan Teknik Umum mempunyai tugas membuat rencana 

kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil 

pelaksanaan kegiatan penyiapan fasilitas bangunan, 
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landasan, tata lingkungan bandara, mekanikal, air, 

kendaraan operasi, alat-alat besar, serta perbengkelan. 

5) Dinas Elektronika dan Listrik 

Dinas Teknik Elektronika dan Listrik dipimpin oleh 
seorang Asisten Manajer Teknik Elektronika dan Listrik. 
Dinas Teknik Elektronika dan Listrik mempunyai fungsi 
dan tugas     sebagai berikut : 
§ Dinas Teknik Elektronika dan Listrik memiliki fungsi 

penyiapan fasilitas teknik keselamatan penerbangan, 

listrik dan peralatan elektronika lainnya sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

§ Dalam menjalankan fungsinya Dinas Teknik Elektronika 

dan Listrik memiliki tugas membuat rencana kerja, 

menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan 

kegiatan penyiapan fasilitas penerbangan, navigasi udara, 

radar, elektronika dan listrik bandara yang memiliki 

sistem pembangkit dan jaringan listrik. 

5. Divisi Keuangan, Komersil dan Umum 

a. Kedudukan Divisi Keuangan, Komersil dan Umum 

Divisi Keuangan, Komersil dan Umum berada dibawah 
General manager dan bertanggung jawab kepada General 
Manager. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatannya, 
Divisi Keuangan, Komersil dan Umum dipimpin oleh seorang 
Manajer Keuangan, Komersil dan Umum. 

b. Fungsi Divisi Keuangan, Komersil dan Umum 

Divisi Keuangan, Komersil dan Umum memiliki fungsi 
pengelolaan keuangan, komersil, pengembangan usaha, 
personalia, administrasi dan umum sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

c. Tugas Divisi Keuangan, Komersil dan Umum 

Dalam rangkamelaksanakan fungsi unit kerja, Divisi 
Keuangan, Komersil dan Umum memiliki tugas-tugas sebagai 
berikut : 
ü Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan 

melaporkan kegiatan komersil dan pengembangan usaha. 
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ü Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan 

melaporkan kegiatan akuntansi dan anggaran. 

ü Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan 

melaporkan kegiatan perbendaharaan, program kemitraan 

dan bina lingkugan (PKBL). 

ü Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan 

melaporkan kegiatan personalia, administrasi dan umum. 

d. Susunan Organisasi, fungsi dan tugas dinas-dinas dibawah 

Divisi Keuangan, Komersil dan Umum 

Susunan organisasi, fungsi dan tugas dinas-dinas dibawah 
Divisi Keuangan, Komersil, dan Umum adalah sebagai berikut : 
1) Dinas Komersial dan Pengembangan Usaha 

Dinas Komersial dan Pengembangan Usaha dipimpin 
oleh seorang Asisten Manajer Komersial dan Usaha. Dinas 
Komersial dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi 
dan tugas sebagai berikut : 
§ Dinas Komersial dan Pengembangan Usaha memiliki 

fungsi penyelenggaraan kegiatan pengembangan produk 

jasa, pemasaran dan pemungutan pendapatan jasa 

pelayanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

§ Dalam rangka menjalankan fungsinya, Dinas Komersial 

dan Pengembangan Usaha memiliki tugas membuat 

rencana kerja, menyelenggarakan, dan melaporkan hasil 

pelaksanaan kegiatan pengembangan produk jasa, 

pemasaran serta pemungutan pendapat jasa pelayanan. 

2) Dinas Akuntansi dan Anggaran 

Dinas Akuntansi dan Anggaran dipimpin oleh seorang 
Asisten Manajer Akuntansi dan Anggaran. Dinas Akuntansi 
dan Anggaran 
§ Dinas Akuntansi dan Anggaran memiliki fungsi 

penyelenggaraan kegiatan pencatatan dan pelaporan 

akuntansi, keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi 

persediaan dan aktiva tetap, serta menyusun, 
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mengendalikan, dan melaporkan anggaran perusahaan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

§ Dalam rangka menjalankan fungsinya, Dinas Akuntansi 

dan Anggaran memiliki tugas membuat rencana kerja, 

menyelenggarakan dan melaporkan hasil pencatatan 

pelaporan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, 

akuntansi persediaan dan aktiva tetap serta  penyusunan, 

pengendalian dan pelaporan anggaran perusahaan. 

3) Dinas Perbendaharaan dan PKBL 

Dinas Perbendaharaan dan PKBL dipimpin oleh 
seorang Asisten Manajer Perbendaharaan dan PKBL. Dinas 
Perbendaharaan dan PKBL mempunyai fungsi dan tugas 
sebagai berikut : 
§ Dinas Perbendaharaan dan PKBL memiliki fungsi 

penyelenggaraan penerimaan dan pengaluran kas/bank 

(manajemen kas), administrasi dan penyimpangan surat 

berharga, bukti-bukti kekayaan perusahaan, penghapusan 

asset, pengelolaan, penarikan dan pencairan piutang, 

perpajakan, pemotongan dan penyetoran iuran pegawai, 

kegiatan adiministrasi keuangan lainnya, pengelolaan 

penerimaan, penyimpangan dan pengeluaran barang 

persediaan di gudang dan dukungan administrasinya, 

serta penyaluran dana dan pengendalian PKBL sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

§ Dalam rangka menjalankan fungsinya, Dinas 

Perebendaharaan dan PKBL memiliki tugas membuat 

rencana kerja, menyelenggarakan, dan melaporkan hasil 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerimaan dan 

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

penerimaan dan pengeluaran kas/bank (manajemen kas); 

administrasi dan penyimpangaan surat berharga dan 

bukti-bukti kekeyaan perusahaan serta penghapusan 
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asset; pengelolaan, penarikan, dan pencairan 

piutang,;perpajakan, pemotongan, dan penyetoran iuran 

pegawai; kegiatan administrasi keuangan lainnya; 

pengelolaan penerimaan, penyimpangaan, dan 

pengeluaran barang persediaan di gudang berserta 

adiministrasi pendukungnya; penyaluran dana dan 

pengendalian PKBL. 

4) Dinas Personalia dan Umum 

Dinas Personalia dan Umum dipimpin oleh seorang 
Asisten Manejer Personalia dan Umum. Dinas Personalia 
dan Umum mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut: 
§ Dinas Personalia dan Umum  memiliki fungsi 

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan personalia, 

ketatausahaan kantor, hokum, hubungan masyarakat, 

Sistem Informasi Manajemen (SIM), pengadaan barang 

dan jasa yang bersifat umum sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

§ Dalam rangka menjalankan fungsinya, Dinas Personalia 

dan Umum memiliki tugas membuat rencana kerja; 

menyelenggarakan dan melaporkan hasil lpelaksanaan 

kegiatan perencanaan dan pengembangan personalia, 

administrasi personalia, ketatausahaan kantor, hokum, 

hubungan masyarakat, Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) sebagai alat bantu untuk mempercepat dan 

ketepatan pengambilan keputusan manajemen, termasuk 

perangkat keras dan perangkat lunaknya, kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan laporan, 

pengadaan barang dan jasa serta palayanan dan 

penyimpanan fasilitas umum perkantoran. 

 
D. Data Pegawai PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Bandar Udara 

Adi Soemarmo Surakarta 
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Tabel 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Pegawai 

Tahun 2009 

 

 

 

 

 

 

 

       (sumber : Personalia dan Umum PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo) 

 

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui jumlah keseluruhan 
pegawai operasional yang ada pada PT. Angkasa Pura I (PERSERO) 
Bandar Udara Adi Soemarmo Surakarta adalah 150 pegawai. Dengan 
pembagian menurut tabel diatas pegawai utama perusahaan ini 
berjumlah 121 pegawai. Selain itu yang dimaksud PNS Di 
Perbantukan disini diambil dari instansi pemerintahan yang ada seperti 
Dinas Imigrasi, Dinas Bea dan Cukai. Sedangkan ABRI Di Tugaskan 
biasanya diambil dari Pangkalan TNI AU, dan bertugas membantu 
kinerja petugas keamanan bandara. Pegawai Honorer juga termasuk 
dalam pegawai PT. Angkasa Pura tetapi yang belum menjadi pegawai 
tetap. 

Semua pegawai diluar pegawai utama perusahaan diambil agar 
dapat membantu pelaksanaan kinerja pelayanan dan fasilitas yang 
disediakan oleh pihak perusahaan Bandara Adi Soemarmo. 

 

Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama 

Tahun 2009 

No Status Pegawai Jumlah 

1. Pegawai Perusahaan 121 

2. PNS Di Perbantukan 27 

3. ABRI Di Tugaskan 1 

4. Honorer 1 

Jumlah Semua Pegawai 150 
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No Agama Jumlah 

1. Islam 134 

2. Kristen 7 

3. Katholik 8 

4. Hindu 1 

5. Budha 0 

Jumlah Total 150 

                  
(sumber : Personalia dan Umum PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo) 

 

 

Data tabel diatas adalah penggolongan pegawai berdasarkan 
agama yang dianut. Jelas terlihat bahwa sebagian besar pegawai 
menganut agama Islam, kemudian selanjutnya diikuti penganut agama 
Katholik, Kristen dan Hindu. Untuk yang beragama Budha 
diperusahaan ini tidak ada. Walaupun berbeda agama, pegawai 
diperusahaan ini dapat bekerjasama dengan baik demi meningkatkan 
kinerja masing-masing pegawai. 

 

 

Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tahun 2009 

No Status  Pegawai L P Jumlah 

1. Pegawai Perusahaan 93 28 121 

2. PNS Di Perbantukan 25 2 27 

3. ABRI Di Tugaskan 1 0 1 

4. Honorer 0 1 1 
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Jumlah Total 119 31 150 

                            (sumber : Personalia dan Umum PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo) 

 

Data tabel diatas menjelaskan tentang penggolongan pegawai 
berdasarkan jenis kelamin. Sebagian besar pegawai PT. Angkasa Pura 
adalah laki-laki dengan jumlah keseluruhan 119 pegawai. Kemudian 
untuk karyawan perempuannya berjumlah 31 pegawai. Perusahaan ini 
memiliki pegawai yang sebagian besar laki-laki, hal itu mungkin 
karena dalam pelaksanaan kesehariannya membutuhkan tenaga 
operasional lapangan untuk meningkatkan kualitas bandara, maka dari 
itu perusahaan ini lebih banyak membutuhkan pegawai laki-laki 
dibandingkan pegawai perempuannya. 

 

 

Tabel 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tahun 2009 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. SD 2 

2. SLTP 1 

3. SLTA 78 

4. D I 0 

5. D II 23 

6. D III 16 

7. S I 30 

Jumlah Total 150 

    
             (sumber : Personalia dan Umum PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo) 
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Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan sebagian besar 
pegawai yang ada pada PT. Angkasa Pura I adalah yang 
berpendidikan SLTA, setelah itu diikuti oleh yang pendidikan S I, D 
II, D III, SD, dan SLTP. Biasanya pegawai yang memiliki pendidikan 
terakhirnya S I menempati jabatan penting dalam perusahaan. 
Selanjutnya yang berpendidikan terakhir SLTA, D II dan D III 
biasanya sebagai pegawai operasional biasa dalam perusahaan. Selain 
itu yang memiliki pendidikan terakhir SD dan SLTP sebagai pegawai 
yang bertugas merawat dan menjaga kebersihan kantor. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Prosedur Administrasi PJP2U ( Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat 

Udara ) PT. Angkasa Pura I (Persero) cabang Bandara Internasional 

Adi Soemarmo, Surakarta. 

Menurut Surat Keputusan Direksi PT. (PERSERO) Angksa Pura I 
Nomor : KEP. 11 / KU. 10. 2 / 2007 Pelayanan Jasa Pesawat Udara 
(PJP2U) adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada setiap penumpang 
di Bandar udara yang dikelola oleh PT (PERSERO) Angkasa Pura I. Pajak 
bandara yang dibebankan hanya kepada para calon penumpang pesawat 
udara ini merupakan pendapatan bandara yang sangat besar dimana hasil 
dari PJP2U tersebut digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana 
bagi para calon penumpang pesawat udara, sehingga para calon 
penumpang pesawat udara akan merasa nyaman selama berada di bandara. 

Adapun penjelasan mengenai PJP2U menurut Ibu Kus Sapardiyah 
PTO PJP2U adalah sebagai berikut : 

“ PJP2U adalah pelayanan jasa penumpang pesawat udara yang 
dibebankan hanya kepada para calon penumpang pesawat udara “. 
(wawancara tanggal 23 Februari 2010) 

Setiap Bandar Udara mempunyai Pelayanan Jasa Penumpang 
Pesawat Udara (PJP2U) yang disetiap Bandar Udara berbeda-beda tarif 
yang di bebankan kepada para calon penumpang peswat udara sesuai 
dengan kelasnya. Menurut penjelasan dari Ibu Kus Sapardiyah selaku PTO 
di bagian PJP2U yaitu sebagai berikut : 

“ Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) disetiap 
bandara berbeda-beda. Khusus Bandara Adi Soemarmo untuk 
penerbangan domestik 20.000,- sedangkan Internasional 100.000,-“. 
(wawancara tanggal 23 Februari 2010) 

Hal ini di nilai relative karena Bandara Internasional Adi 
Soemarmo tergolong kelas menegah sehingga tidak terlalu memberatkan 
bagi para penumpang pesawat udara”. 

Kupon PJP2U dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang masing-masing 
antara lain : 
a. Lembar 1 

Lembar pertama yaitu lembar pertinggal. Lembar pertinggal adalah 
lembar yang tertinggal pada bonggol kupon PJP2U. Bonggol tersebut 
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akan diserahkan ke Dinas Komersil dan Pengembangan Umum 
sebagai bukti laporan penjualan kupon PJP2U bersama berita acara 
penyetoran hasil pungutan hasil penjualan. 
 

b. Lembar 2 

Lembar kedua yaitu lembar untuk penumpang. Lembar ini yang akan 
ditempelkan pada boarding pass calon penumpang pesawat udara 
sebagai bukti bahwa calon penumpang tersebut telah membayar 
PJP2U. 
 

c. Lembar 3 

Lembar ketiga yaitu lembar control. Lembar control adalah lembar 
bagi petugas sekuriti. Lembar ini akan diambil oleh petugas sekuriti 
sebagai control saat calon penumpang memasuki ruang tunggu. 
Sehingga akan mudah ketahuan jika ada penumpang yang akan 
berlaku curang atau yang belum membayar PJP2U. 
 
Adapun prosedur administrasi dari PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpag 
Pesawat Udara) menurut Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I 
(PERSERO) Nomor :  KEP. 11 / KU. 10. 2 / 2007 adalah : 
1. Pelaksanaan Penjualan Kupon PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang 

Pesawat Udara) 

2.  Pelaksanaan Perhitungan Kupon PJP2U (Pelayanan Jasa 

Penumpang Pesawat Udara) 

3. Pelaksanaan Penyetoran Kupon PJP2U (Pelayanan Jasa 

Penumpang Pesawat Udara) 

 
B. Prosedur Pelakasanaan Penjualan Kupon PJP2U di PT. Angkasa 

Pura I Cabang Bandara Internasional Adi Soemarmo, Surakarta. 

  Prosedur administrasi PJP2U diatur dalam Surat Keputusan Direksi 
PT (PERSERO) Angkasa Pura I Nomor : KEP. 11 / KU. 10. 2 / 2007. 

Setiap calon penumpang pesawat udara diwajibkan untuk 
membayar PJP2U. PJP2U merupakan salah satu pendapatan Bandar Udara 
yang sangat besar yang sangat berpengaruh terhadap kestabilan 
perekonomian di Bandar Udara yang bersangkutan. Hasil penjualan 
PJP2U sebagian besar digunakan untuk meningkatkan fasilitas, kualitas, 
mutu, sarana dan prasarana yang ada di Bandar Udara yang diharapkan 
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untuk memberikan kepuasan terhadap para calon penumpang pesawat 
udara saat berada di Bandara. 

Kepuasan yang tercipta akan memberikan nilai plus terhadap 
pandangan para calon penumpang pesawat sehingga para calon 
penumpang pesawat udara akan beralih ke jasa transportasai udara. 
1. Pelaksanaan Penjualan Kupon PJP2U (Pelayanan Jasa 

Penumpang Pesawat Udara) 

Penjualan kupon PJP2U sangat berpengaruh terhadap 
penyediaan fasilitas yang ada di Bandar Udara, sehingga 
penggelolannya harus dilaksanakan dan dikelola dengan baik agar 
berjalan lancar serta tercipta kenyamanan bagi para penumpang 
pesawat udara. 

Pelayanan yang ramah, baik dan menyenangkan merupakan 
salah satu kunci dalam melaksanakan penjualan kupon PJP2U ini. 
Sehingga diharapkan para petugas untuk memahami dan memberikan 
pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. 
a. Tarif PJP2U 

Setiap Bandar udara memiliki tarif PJP2U berbeda-beda 
sesuai dengan kelasnya. Tarif PJP2U di Bandara Internasional Adi 
Soemarmo Surakarta di bagi menjadi 2, yaitu : 
1) PJP2U Domestik 

PJP2U domestik yaitu PJP2U yang diperuntukkan bagi 
para calon penumpang pesawat udara yang akan melakukan 
penerbangan dengan tujuan daerah-daerah dalam negeri. 
Tarif yang dikenekan kepada calon penumpang pesawat 
udara yaitu sebesar Rp20.000,-/orang. Tarif tersebut berlaku 
untuk orang dewasa dan anak-anak (usia 2-11 tahun). 

 
2) PJP2U Internasional 

PJP2U Internasional yaitu PJP2U yang diperuntukkan 
bagi para calon penumpang pesawat udara yang akan 
melakukan penerbangan menuju daerah-daerah di luar negeri. 
Tarif yang dikenekan bagi para calon penumpang pesawat 
udara tersebut sebesar Rp100.000,-/orang. Tarif tersebut 
berlaku untuk orang dewasa dan anak-anak (usia 2-11 tahun). 

 
Tarif tersebut tidak berlaku bagi calon penumpang 

pesawat udara yang mendapat pembebasan tarif. Penumpang 
yang dibebaskan dari biaya PJP2U terdiri dari : 
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a) Infant (bayi) 

Berbeda dengan orang dewasa dan anak-anak, bayi 
(infant) tidak dikenakan biaya PJP2U. Yang dimaksud 
bayi disini adalah anak usia dibawah satu tahun. Tarif ini 
berlaku di seluruh  Bandar Udara di Indonesia. 

b) Tamu Negara beserta rombongan dalam kunjungan resmi 

atau kenegaraan di Indonesia. 

c) Petugas yang mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas 

Dari Direktur Jendral Perhubungan Udara atau Pejabat 

yang ditunjuk olehnya. Penumpang yang bersangkutan 

wajib menunjukkan surat Perintah Perjalanan Dinas yang 

telah dilegalisir oleh petugas Airport Duty Manager 

(ADM). 

d) Penumpang Transit 

e) Penumpang transfer yang memiliki tiket penerbangan 

langsung dan tidak melakukan check-in ulang. 

f)     Crew pesawat yang tercantum dalam manifest 

Penumpang yang bebas PJP2U diberikan stempel 
bebas PJP2U pada boarding pass. Bagi penumpang yang 
mengalami penundaan penerbangan (delay), pengalihan 
rute penerbangan (divert) dan penerbangannya kembali 
ke Bandar udara pemberangkatan (Return to Base) tidak 
dikenakan PJP2U lagi. 

 
b. Pelaksanaan Penjualan 

Pertama-tama petugas PJP2U mengambil kupon PJP2U di 
Dinas Komersil dan Pengembangan Usaha, paling tidak satu 
minggu sekali dengan membawa formulir permintaan kupon 
PJP2U. 

Sebelum dijual kepada calon penumpang pesawat udara, 
kupon harus di stempel nama perusahaan PT. Angkasa Pura I 
(PERSERO) cabang Bandara Internasional Adi Soemarmo dan 
tanggal penjualan sebagai tanda registrasi. 

Kupon  PJP2U ditempel disebelah kanan boarding pass pada 
lembar untuk penumpang. Penjualan dilakukan secara cash dan 
hanya berlaku untuk satu kali penerbangan. Kupon diberikan 
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kepada penumpang pesawat udara sebagai bukti telah memenuhi 
kewajiban membayar PJP2U. 

Bagi penumpang yang mengalami pembatalan penerbanagan 
dapat menguangkan kembali dan dilakukan di counter PJP2U 
dengan menunjukan boarding pass dan sobekan PJP2U. 

 
2. Prosedur Pelaksanaan Perhitungan Kupon PJP2U (Pelayanan 

Jasa Penumpang Pesawat Udara) 

Setelah satu penerbangan selesai atau pesawat take off, petugas 
menghitung jumlah kupon yang telah terjual. Jika dalam sehari terjadi 
6 (enam) kali penerbangan maka petugas harus membuat berita acara 
serah terima perhitungan sobekan sebanyak 6 (enam) lembar. 

Adapun cara perhitungannya dapat mengunakan rumus agar 
mempermudah dalam menghitung jumlah kupon yang telah terjual. 

 

(No.Seri Kupon Akhir – No. Seri Kupon Awal-1) 

 
rumus ini dinilai sangat efektif dalam pelaksanaan perhitungan 

sobekan kupon yang telah terjual. 
Berita acara serah terima perhitungan yang telah selesai 

dihitung kemudian di tandatangani oleh petugas serta sekuriti yang 
menyobek kupon setelah itu diserahkan kepada Dinas Komersil dan 
Pengembangan Usaha bersama dengan sobekan kupon PJP2U yang 
telah terjual. 

Bila ada penumpang yang yang mengalami pembatalan 
keberangkatan penerbangan maka petugas PJP2U wajib membuat 
Berita Acara pembatalan kupon PJP2U. 

 
 
 
 

3. Prosedur Pelaksanaan Penyetoran Kupon PJP2U (Pelayanan Jasa 

Penumpang Pesawat Udara) 

Setelah penerbangan selesai, petugas PJP2U membuat berita 
acara penyetoran Hasil Pemungutan PJP2U rangkap 4 (empat). 
Kemudian diketik menggunakan mesin ketik manual dan ditanda 
tangani oleh petugas. 
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Petugas juga harus membuat catatan penjualan kupon PJP2U 
yang memuat saldo awal, jumlah kupon yang terjual dan saldo akhir 
dengan mencantumkan no seri kupon. 

Hasil penjualan PJP2U harus disetorkan oleh unit yang 
membidangi PJP2U kepada kasir atau bank yang ditunjuk oleh 
perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a) Untuk penjualan yang dilaksanakan pukul 06.00 wib sampai 

dengan 13.00 wib, penyetoran dilakukan paling lambat pukul 

14.00 wib. 

b) Untuk penjualan yang dilaksanaka pukul 13.01 wib sampai 

dengan sebelum pukul 18.00 wib, penyetoran dilakukan paling 

lambat pada pukul 10.00 wib hjari berikutnya. 

c) Untuk penjualan yang dilakukan pada hari-hari libur, disetorkan 

pada hari kerja berikutnya paling lambat pukul 10.00 wib, atau 

apabila memungkinkan disetorkan kepada petugas bank pada hari 

libur tersebut.  

Apabila petugas menyetorkan pada bank, maka petugas harus 
menyerahkan slip penyetoran uang dari bank ke bagian kasir, serta 
menyerahkan berita acara penyetoran hasil pemungutan PJP2U yang 
telah dibuat untuk ditandatangani oleh bagian kasir yang kemudian 
akan di serahkan ke Dinas Komersil dan Pengembangan Usaha. 

 
 

 

 

C. Masalah-Masalah yang Sering Ditemui Dalam Pemungutan PJP2U 

Adapun masalah-masalah yang sering ditemui dalam pemungutan 
PJP2U ini adalah sebagai berikut : 
a) Kurangnya pemahaman tentang PJP2U 

Kurangnya pengetahun para calon penumpang pesawat udara 
tentang PJP2U membuat pegawai kewalahan, karena tidak cunma satu 
orang bahkan hampir setiap calon penumpang pesawat udar 
menanyakan apakah PJP2U itu. Mereka bahkan tidak tahu bahwa 
PJP2U jasa yang digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan 
bandara itu sendiri. 
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b) Calon penumpang pesawat udara yang curang 

Kurangnya pengetahun tentang PJP2U juga membuat mereka 
berlaku curang. Sering kali mereka juga tidak mau membayar dengan 
alas an tidak punya uang. 

 
c) Kurang telitinya pegawai saat menyobek kupon 

Kurang telitinya petugas juga merupakan masalah yang sering 
dihadapi. Sering kali petugas kadang tidak sengaja saat menyobek 
kupon sehingga kupon terdoubel. Sehingga saat perhitungan kupon 
dan penulisaaan berita acara berbeda dengan sobekan kupon yang 
telah terjual. 

 
D. Penggunaan Fasilitas PJP2U 

1. Meja kerja 

Meja kerja digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas kerja 
 

2. Almari 

Almari digunakan untuk menyimpan kupon PJP2U yang belum dijual 
dan dokumen-dokumen penting. 
 

3. Staples 

Staples digunakan untuk menyatukan kupon PJP2U dengan boarding 
pass penumpang pesawat udara agar kupon tersebut tidak hilang. 
 

4. Stempel Logo 

Stempel digunakan untuk memberikan logo perusahaan agar di ketahui 
nama perusahaannya. 
 

5. Stenpel Tanggal 

Stempel tanggal digunakan untuk menandai tanggal kupon yang dijual. 
 

6. Mesin Ketik 

Mesin ketik digunakan untuk mengetik laporan berita acara. 
 

7. Counter PJP2U 

Counter PJP2U digunakan dalam proses penjualan kupon PJP2U. 
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8. Kalkulator 

Kalkulator digunakan dalam proses perhitungan sobekan kupon serta 
perhitungan uang yang didapat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa : 
1. Prosedur administrasi pada bagian PJP2U berpedoman pada petunjuk 

pelaksanaan penjualan yang tertera pada keputusan Direksi PT. 

Angkasa Pura I Nomor : Kep. 11 / KU. 10.2/ 2007 

2. Prosedur administrasi PJP2U adalah : 

a. Pelaksanaan Penjualan Kupon PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang 

Pesawat Udara) 

b.  Pelaksanaan Perhitungan Kupon PJP2U (Pelayanan Jasa 

Penumpang Pesawat Udara) 

c. Pelaksanaan Penyetoran Kupon PJP2U (Pelayanan Jasa 

Penumpang Pesawat Udara) 

3. Pelaksanaan Prosedur administrasi PJP2U adalah : 

a. Penjualan Kupon PJP2U 

1) Pengambilan kupon PJP2U di Dinas Komersil dan 

pengembangan Usaha dengan menggunakan formulir 

permintaan kupon PJP2U. 

2) Pembubuhan stempel perusahaan dan tanggal penjualan. 

3) Kupon PJP2U ditempel disebelah kanan boarding pass              

pada bagian kupon untuk penumpang. 

4) Kupon diberikan kepada penumpang pesawat udara sebagai 

bukti telah memenuhi kewajiban membayar PJP2U. 

 
 
 
 
                                                              

b. Perhitungan Kupon PJP2U 
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1) Setelah satu penerbangan selesai atau pesawat take off, petugas 

menghitung jumlah kupon yang telah terjual.  

2) Kupon dihitung berdasarkan masing-masing nor penerbangan. 

3) Perhitungan menggunakan rumus : 

No. Seri Awal Kupon – No. Seri akhir Kupon - 1 

 
c. Penyetoran Hasil penjualan Kupon PJP2U 

1) Penyetoran uang hasil penjualan kupon PJP2U ke bank 

berdasarkan satu kali penerbanagn yang kemudian di rekap 

sesuai dengan jadwal penerbangan. 

2) Membuat catatan penjualan kupon PJP2U. 

3) Pembutan berita acara penyetoran hasil punggutan yang 

kemudian ditanda tangani oleh petugas dan sekuriti bandara. 

4) Penyerahan slip bank bukti penyetoran dan berita acara 

penyetoran hasil punggutan yang kemudian ditanda tangani 

oleh petugas dan sekuriti Bandar ke bagian kasir di dinas 

komersil dan pengemabangan usaha. 

4. Pembebasan tarif, Penumpang yang dibebaskan dari biaya PJP2U 

terdiri dari : 

a) Infant (bayi) berumur kurang dari 24 bulan. 

b) Tamu Negara beserta rombongan dalam kunjungan resmi 

kenegaraan. 

c) Petugas yang mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas Dari 

Direktur Jendral Perhubungan Udara. 

d) Penumpang Transit 

e) Penumpang transfer yang memiliki tiket penerbangan langsung dan 

tidak melakukan check-in ulang. 

f) Crew pesawat yang tercantum dalam manifest 

 
 

B. SARAN 
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Dalam kesempatan ini penulis akan menyampaiakn saran-saran yang 
bersifat membangun dan untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam 
pengurusan prosedur administrasi PJP2U di PT. Angkasa Pura I 
(PERSERO) cabang Bandar Internasional Adi Soemarmo, Surakarta 
sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. 
1. Kurang Telitinya pegawai saat menyobek kupon 

Ketelitian dan konsentrasi kerja harus selalu diterapkan agar kesalahan 
dapat dihindari. 

2. Tidak adanya alat ditektor uang palsu 

Sebaiknya pihak angkasa pura menambah alat ditektor uang palsu 
guna menghindari penumpang yang membayar dengan uang palsu. 

3. Kurang sabar dalam menghadapi para calon penumpang 

Sebaiknya petugas lebih sabar dalam menghadapi para calon 
penumpang. Karena kesabaran dan keramahan harus tetap 
dipertahankan untuk menjaga pelayanan agar tetap berkualitas. 

4. Perlu adanya sosialisasi bagi penumpang 

Sebaiknya pada counter penjualan PJP2U diberi gambaran apa itu 
PJP2U dan apakah fungsi dari PJP2U tersebut, serta alur pembayaran 
PJP2U sehingga bagi penumpang yang kurang paham tentang PJP2U 
akan mengerti peran dari PJP2U itu sendiri. 
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