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AirNav Indonesia Salurkan Bantuan 
Sarana Untuk Ruang Terbuka Hijau 

 
 
MALINAU – AirNav Indonesia memberikan bantuan sarana untuk ruang terbuka hijau ber-
nama Pelangi Intimung yang berlokasi di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Direktur 
Utama AirNav Indonesia, M. Pramintohadi Sukarno, menyampaikan bahwa pihaknya telah 
melakukan serah terima secara langsung sarana untuk ruang terbuka hijau yang dilakukan 
oleh General Manager AirNav Indonesia Cabang Tarakan, Veibert Johanis Maweikere, 
kepada Bupati Kabuaten Malinau, Wempi W. Mawa, pada Jumat (27/8) disaksikan oleh 
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malinau. 
 
“Ruang terbuka hijau merupakan salah satu fasilitas penting sebagai penghasil oksigen dan 
resapan air untuk suatu wilayah tertentu. Maka dari itu, sebagai perusahaan yang men-
dorong pelestarian lingkungan, AirNav Indonesia memberikan sarana pelengkap untuk ru-
ang terbuka hijau di Pelangi Intimung, Malinau,” ungkap Pramintohadi. 
 
Dijelaskannya, selain manfaat pelestarian lingkungan, ruang terbuka hijau juga memiliki 
potensi untuk berkontribusi secara sosial dan ekonomi. “Kita berusaha dan berdoa ber-
sama, semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi di Ibu Pertiwi ini. Sehingga, pasca 
pandemi, ruang terbuka hijau ini dapat menjadi lokasi strategis untuk pertemuan 
masyarakat, penyelenggaraan acara, fasilitas olahraga dan aktivitas luar ruang lain yang 
juga dapat berkontribusi menggerakkan roda perekonomian di wilayah tersebut,” pa-
parnya. 
 
Pihak AirNav Indonesia, lanjut Pramintohadi, sebelumnya telah melakukan survei dan 
rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malinau. “Dari hasil survei dan rapat 
koordinasi tersebut, maka diputuskan bahwa AirNav Indonesia memberikan sarana untuk 
melengkapi ruang terbuka hijau di Malinau. Kami berharap, saran pelengkap ini akan mem-
berikan semangat baru bagi masyarakat Malinau, untuk menjaga dan melestarikan ruang 
terbuka hijau yang berada di wilayahnya,” pungkas Pramintohadi. 
 
Sementara itu, Bupati Kabupaten Malinau, Wempi W. Mawa mengapresiasi bantuan yang 
diberikan oleh AirNav Indonesia. “Kami berterima kasih kepada AirNav Indonesia yang te-
lah memberikan bantuan untuk ruang terbuka hijau di wilayah kami. Sinergi yang erat 
dengan AirNav Indonesia, kami harap dapat dilanjutkan dan ditingkatkan untuk terus 
memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Malinau,” ujarnya. 
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Pada kesempatan yang sama, General Manager Cabang Tarakan, Veibert Johanis Maweik-
ere, turut mengapreasiasi jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau. “Selama proses survei 
dan rapat koordinasi sebelum penyerahan bantuan, jajaran Pemerintah Kabupaten Ma-
linau sangat kooperatif dan kolaboratif dengan tim kami. Semangat Pemerintah Kabupaten 
Malinau untuk memberikan yang terbaik bagi masyarkat Malinau, akan kami tiru dan im-
plementasikan dalam kontribusi kami merangkai konektivitas ruang udara di Kalimantan 
Utara dengan seluruh Nusantara,” pungkas Veibert. (USH) 
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Tentang AirNav Indonesia 

Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan 
Indonesia (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 tentang Penerbangan dan bertugas menyediakan 
pelayanan navigasi penerbangan. AirNav melayani navigasi penerbangan di 285 titik 
layanan di seluruh Indonesia. Selain itu, AirNav juga melakukan pelayanan navigasi pen-
erbangan 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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