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Tingkatkan Konektivitas Selatan Jawa, AirNav Indonesia 
Tingkatkan Layanan di Nusawiru 

 
TANGERANG – Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi 
Penerbangan (Perum LPPNPI) atau yang dikenal dengan AirNav Indonesia meningkatkan 
layanan navigasi penerbangan di Bandara Nusawiru, Pangandaran, Jawa Barat, dari yang 
sebelumnya aerodrome flight information services (AFIS) menjadi aerodrome control 
tower (TWR). Direktur Utama AirNav Indonesia, M. Pramintohadi Sukarno, menyampaikan 
bahwa peningkatan layanan tersebut mulai efektif pada Kamis (5/11) pukul 06.00 WIB. 
 
“Pelayanan TWR di Bandara Nusawiru mulai kami berikan pada Kamis, 5 November 2020. 
Pelayanan navigasi penerbangan di Bandara Nusawiru sebelumnya adalah AFIS, yaitu 
pelayanan navigasi yang bertujuan untuk memberikan saran dan informasi kepada pilot 
untuk melaksanakan penerbangan yang aman dan efisien. Layanan ini kemudian kami 
tingkatkan menjadi TWR, yaitu pelayanan navigasi yang memberikan pemanduan layanan 
lalu lintas penerbangan terhadap pilot. Jadi perbedaan mendasarnya pada AFIS, AirNav 
memberikan informasi kepada pilot dan keputusan berada pada pilot, sedangkan pada 
TWR, AirNav memberikan pemanduan lalu lintas kepada pilot,” ungkapnya. 
 
Dijelaskannya, peningkatan layanan ini bertujuan untuk peningkatan keselamatan dan 
efisiensi penerbangan. Selain itu, peningkatan layanan ini dapat meningkatkan 
konektivitas udara terutama di selatan Jawa, sehingga diharapkan berkontribusi pula 
terhadap bergeraknya roda perekonomian di wilayah tersebut. 
 
“Pergerakan pesawat udara di Bandara Nusawiru saat ini 90% didominasi oleh pesawat 
latih dari lima flying school yang berada di wilayah ini. Rata-rata pergerakan pesawat 
udara per harinya adalah 41 pergerakan, dengan jumlah per bulan mencapai sekitar 1.500 
pergerakan. Pesawat udara yang bisa beroperasi di bandara ini yaitu ATR 72,” ujar 
Pramintohadi. 
 
AirNav Indonesia menyiapkan enam personel air traffic controller (ATC) untuk melayani 
navigasi penerbangan di Bandara Nusawiru. Personel teknik navigasi penerbangan untuk 
perawatan peralatan di Nusawiru akan dikirim dari AirNav Indonesia Cabang Bandung.  
 
“Dari sisi peralatan dan fasilitas penerbangan, kami sudah melakukan peningkatan-
peningkatan teknis untuk memenuhi persyaratan minimal pelayanan TWR, sesuai dengan 
standar yang diterapkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) dan 
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Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara juga sudah melakukan verifikasi lapangan dan dokumen terhadap 
peningkatan layanan ini,” terangnya. 
 
Stakeholder penerbangan, khususnya maskapai penerbangan, menurut Pramintohadi, 
telah mengetahui peningkatan layanan di Nusawiru melalui publikasi yang dapat diakses 
oleh seluruh stakeholder penerbangan melalui website AIM Indonesia milik Kementerian 
Perhubungan. 
 
“Dengan peningkatan layanan TWR di Bandara Nusawiru, konektivitas udara di selatan 
Jawa semakin meningkat. Apalagi, sebelumnya Yogyakarta International Airport (YIA) di 
Kulonprogo, juga sudah beroperasi. Kami mengharapkan konektivitas udara di selatan 
Jawa dapat terus ditingkatkan keselamatan dan efisiensinya, sehingga berkontribusi pula 
terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut,” pungkas Pramintohadi. 
 
Pagi ini telah dilaksanakan pula seremoni peningkatan layanan navigasi penerbangan di 
Bandara Nusawiru, Pangandaran, dengan penerapan protokol kesehatan. Seremoni 
tersebut dipimpin langsung oleh General Manager AirNav Indonesia Cabang Bandung, 
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Kepala UPBU Nusawiru dan Direktur dari 
flying school yang berada di wilayah tersebut. (USH) 
 
Manager Hubungan Masyarakat Perum LPPNPI 
Yohanes Harry Douglas 
Telepon : 021-5591 5000 Ext. 1130 
Fax  : 021-2917 0370 
 
Tentang AirNav Indonesia 

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia 
(Perum LPPNPI) atau dikenal dengan AirNav Indonesia merupakan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang didirikan tanggal 13 September 2012. Airnav Indonesia didirikan 
sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 
2012 tentang Perum LPPNPI, bertugas menyediakan pelayanan navigasi penerbangan. 
AirNav melayani navigasi penerbangan di 285 titik layanan di seluruh Indonesia. Selain itu, 
AirNav juga melakukan pelayanan navigasi penerbangan di sejumlah ruang udara negara 
lain. Luas ruang udara Indonesia adalah 1.476.049 NM, sementara AirNav melayani Flight 
Information Region (FIR) seluas 2.219.629 NM. 
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