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Bandara

–

internasional
Silangit
di
Kabupaten Tapanuli
Utara
terus
berbenah
meningkatkan
fasilitas
dan
memperpanjang landasan hingga 2.650 meter, guna mendukung
proyeksi Silangit menjadi hub pariwisata.
Selama ini Bandara Silangit adalah bandara perintis dengan
landasan pacu hanya 1.800 meter dan sekarang sudah
diperpanjang menjadi 2.650 meter sehingga bisa didarati
pesawat jet Boeing jenis 737.
Upaya meningkatkan aktivitas di bandara terbesar kedua di
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) setelah Bandara Kualanamu,
Kabupaten Deli Serdang tersebut diyakini sangat berpengaruh
positif terhadap perkembangan wisata di kawasan Danau Toba.
Terlebih sejak dibukanya penerbangan internasional dari
Bandara Silangit ke beberapa negara ASEAN dan sebaliknya, guna
menjadikan Danau Toba menjadi salah satu tujuan favorit
wisatawan mancanegara (wisman).
Untuk memanfaatkan peluang tersebut bagi industri pariwisata
Danau Toba, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan
atau stakeholders tentunya perlu mendukung pembangunan hub
pariwisata di Silangit.

Dukungan tersebut, antara lain ketersediaan hotel-hotel,
restoran, cafe, destinasi wisata halal, anjungan tunai mandiri
(ATM), toilet, usaha penyewaan kendaraan, dan kulturnya yang
dapat menjadi daya tarik khusus.
Bupati Samosir, Rapidin Simbolon mengakui pembukaan rute
penerbangan internasional secara reguler dari Bandara Silangit
ke beberapa kota di kawasan ASEAN seperti Kuala Lumpur,
Malaysia dan sebaliknya, turut berdampak positif bagi
pengembangan pariwisata Samosir yang sebagian wilayahnya
mencakup Danau Toba.
“Sejak Bandara Silangit berstatus bandara internasional,
banyak wisatawan mancanegara datang ke kawasan wisata di
Samosir, antara lain ke Pusuk Buhit dan Tuktuk Siadong,”
paparnya kepada pers di Pangururan, ibu kota Kabupaten
Samosir.
Para wisman datang ke Samosir dengan menggunakan penerbangan
Silangit-Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka bukan hanya warga
Malaysia, tetapi ada pula yang berasal dari Australia.
“Banyak juga wisman asal Malaysia yang ingin melihat Geopark
Kaldera Toba Pusuk Buhit,” kata Bupati Samosir.
Pihaknya berharap Bandara Silangit bisa menjadi gerbang bagi
wisatawan lokal dan wisman untuk berkunjung dan melestarikan
budaya adat Batak dan Danau Toba.

Bandara Internasional Silangit, Kabupaten
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Keindahan panorama Danau Toba dan aura budaya Batak kerap
membuat decak kagum para wisatawan yang berlibur ke Samosir.
“Danau Toba adalah kombinasi liburan yang sempurna. Nature-nya
bagus, culture-nya juga sangat beragam. Tinggal sedikit
dipoles, ditata kembali dan direvitalisasi dengan standar
global supaya bisa menjadi destinasi wisata kelas dunia,” ucap
Viin, wisman asal Malaysia.
Fasilitas Bandara
Bandara Silangit telah pula mengimplementasikan fitur “smart
airport” dengan teknologi digital, antara lain, berupa Wi-Fi
gratis, display jadwal bus dan penerbangan, e-payment, mesin
tiket bus, e-kiosk informasi turis, self check-in, dan
berbagai fitur digital.
Berbagai fasilitas digital tersebut sudah dapat dipergunakan
sejak 28 Oktober 2017 atau bersamaan dengan penerbangan rute
Singapura-Silangit PP, yang merupakan rute luar negeri perdana
di Bandara Internasional Silangit yang dilayani oleh Garuda
Indonesia.
Selain itu, di salah satu sisi gedung terminal Bandara
Silangit telah dioperasikan pusat informasi pariwisata yang

diberi nama “corner Samosir”.
Di pusat informasi itu tersedia beragam informasi seputar
lokasi wisata di Kabupaten Samosir.
Mereka yang singgah di Corner Samosir umumnya untuk mencari
informasi dan mengambil peta objek wisata di Kabupaten
Samosir.
“Ayo ke Danau Toba. Ayo ke Samosir,” ucap Rapidin Simbolon
seraya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang
telah membangun Kawasan Danau Toba dan Bandara Silangit.
Masih terkait dengan pengembangan wisata, Pememerintah
Kabupaten (Pemkab) Samosir terus melakukan pembenahan
infrastruktur di wilayahnya.
Hal itu dilakukan agar keberadaan Bandara Silangit sebagai
salah satu bandara yang melayani rute internasional bisa
berperan semakin maksimal.
Proyek infrastruktur Bandara Silangit mencakup pembangunan
lanjutan infrastruktur, antara lain jalan utama dari Ronggur
Nihuta dimulai dari Sidihoni menuju Pangururan.
Selain itu, proyek peningkatan ruas jalan raya Tomok-Lontung
dengan hotmix serta sejumlah jalur lain di sekitarnya.
Kota Bandara

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
(kedua kanan) didampingi Bupati Taput
Nikson Nababan (kedua kiri), Bupati
Humbahas Dosmar Banjarnahor (kanan) dan
Bupati Toba Samosir Darwin Siagian (kiri),
meninjau proyek pengembangan terminal
Bandara Internasional Silangit, beberapa
waktu lalu. (Foto: LintasMedan/dok)
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput)
menyatakan akan segera membangun kawasan Aerocity atau Kota
Bandara, sebagai upaya meningkatkan jumlah wisatawan yang
hendak mengunjungi destinasi wisata Danau Toba melalui Bandara
Internasional Silangit.
“Segera, sebuah Kota Bandara akan dibangun di Silangit untuk
menstimulasi animo kunjungan wisatawan,” kata Bupati Taput,
Nikson Nababan.
Direncanakan, konsep Aerocity dibangun dengan zonasi wilayah.
Meliputi ketersediaan fasilitas perkantoran, perindustrian,
dan ruang terbuka hijau.
Kota Bandara yang ingin diwujudkan akan mendukung modernisasi
sebuah kota di sekitar bandara yang merujuk pada kota sejenis
yang ada di sekitar Kota New Delhi, India.

Penerapan konsep Aerocity Silangit, ke depan, diyakini akan
memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian
masyarakat di sekitar lokasi. Selain tentu sebagai penopang
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Kawasan Aerocity akan dibangun di areal hamparan Silangit yang
menjadi lahan milik Pemkab Taput seluas 158 hektare. Sebanyak
142 hektar diberikan kepada pihak pengelola Bandara Silangit,
yakni Angkasa Pura II untuk kebutuhan perluasan pembangunan
bandara menjadi bandara Internasional.
“Harapan kita, keberadaan Aerocity akan menciptakan
peningkatan animo kunjungan, sehingga maskapai penerbangan
akan berlomba-lomba untuk membuka rute terbang domestik maupun
mancanegara menuju Silangit,” paparnya.
Menurut Nikson, upaya yang akan ditempuh Pemkab Taput itu juga
menyikapi masih rendahnya aktivitas kunjungan wisatawan
mancanegara, khususnya wisatawan Malaysia yang menggunakan dua
rute penerbangan internasional menuju Silangit.
Jadwal Penerbangan
Aktivitas Bandara Silangit memang semakin intens. Ada beberapa
maskapai yang melayani rute ke Bandara Silangit
sebaliknya, baik domestik maupun iternasional.

dan

Maskapai penerbangan yang melayani rute reguler di Silangit,
antara lain Batik Air tujuan Bandara Soekarno-Hatta yang
berangkat setiap hari pukul 09.00 WIB.
Sedangkan, rute Bandara Soekarno-Hatta
berangkat setiap hari pukul 11.50 WIB.

tujuan

Silangit

Maskapai penerbangan lainnya, yakni Citylink melayani rute
Soekarno-Hatta ke Silangit berangkat pukul 06.20 WIB setiap
hari.
Dari Bandara Silangit ke Soekarno-Hatta berangkat pukul 08.55
WIB setiap hari.

Pesawat Citilink mendarat di Bandara
Internsional Silangit, Kabupaten Tapanuli
Utara. (Foto: LintasMedan/dok)
Citilink rute Halim Perdana Kusuma ke Silangit berangkat pukul
10.40 WIB setiap hari dan Silangit-Halim Perdana Kesuma
berangkat pukul 13.20 WIB setiap hari.
Garuda Indonesia rute Soekarno-Hatta tujuan Silangit berangkat
pukul 07.35 WIB pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.
Pesawat Garuda Indonesia rute Silangit tujuan Soekarno-Hatta
berangkat pukul 10.50 WIB pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.
Sriwijaya Air rute Soekarno-Hatta ke Silangit berangkat pukul
07.30 WIB dan 12.05 WIB setiap hari. Sedangkan, Bandara
Silangit tujuan Soekarno-Hatta berangkat pukul 10.10 WIB dan
14.15 WIB setiap hari.
Susi Air rute Bandara Kualanamu-Silangit berangkat pukul 08.50
WIB setiap Rabu dan Silangit-Kualanamu berangkat pukul 14.15
WIB setiap Rabu.
Susi Air juga melayani rute Gunung Sitoli-Silangit berangkat
pukul 12.50 WIB setiap Rabu. Dari Silangit ke Gunung Sitoli
berangkat pukul 10.15 WIB setiap Rabu.
Wings Air rute Kualanamu-Silangit berangkat pukul 07.50 WIB
setiap hari. Dari Silangit ke Kualanamu berangkat pukul 09.05

WIB setiap hari.
Malindo Air melayani rute Bandara Subang (Malaysia) tujuan
Silangit berangkat pukul 12.45 WIB pada Senin, Rabu, Jumat,
dan Minggu.
Dari Silangit ke Subang berangkat pukul 14.50 pada Senin,
Rabu, Jumat, dan Minggu. (Selama kurun waktu 21 Oktober hingga
31 Desember 2018, penerbangan ditunda).
Air Asia rute Kuala Lumpur ke Silangit berangkat pukul 09.30
WIB pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.
Dari Silangit ke Kuala Lumpur berangkat pukul 11.30 WIB pada
Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.
Penerbangan Ekstra
Mengantisipasi lonjakan penumpang pada saat musim liburan
akhir tahun 2018, beberapa maskapai menambah jadwal atau
penerbangan ekstra.
Perusahaan penerbangan yang melakukan extra flight itu, antara
lain Batik Air dari Soekarno-Hatta ke Silangit berengkat pukul
11.20 WIB setiap hari.
Mulai 17 Desember 2018 hingga 7 Januari 2019, Batik Air
melayani rute Silangit tujuan Soekarno Hatta berangkat pukul
14.10 WIB setiap hari, khusus untuk tanggal 17 Desember 2018
hingga 7 Januari 2019.
Sementara, maskapai penerbangan Citilink melayani rute Halim
Perdana Kesuma-Silangit pukul 05.50 WIB setiap hari mulai 20
Desember 2018 hingga 6 Januari 2019.
Dari Silangit ke Halim Perdana Kesuma, Citilink berangkat
pukul 08.40 WIB setiap hari mulai 20 Desember 2018 hingga 6
Januari 2019.
Sriwijaya Air dari Soekarno-Hatta tujuan Silangit berangkat
pukul 10.20 WIB setiap hari, mulai 13 Desember 2018 hingga 14

Januari 2019.
Dari Silangit tujuan Soekarno-Hatta berangkat pukul 13.00 WIB
setiap hari, mulai 13 Desember 2018 hingga 14 Januari 2019.
Garuda Indonesia dari Soekarno Hatta tujuan Silangit berangkat
pukul 10.50 WIB pada Selasa, Kamis, dan Sabtu, mulai 15
Desember 2018 hingga 10 Januari 2019.
Dari Silangit ke Soekarno-Hatta berangkat pukul 14.00 WIB pada
Selasa, Kamis, dan Sabtu, mulai 15 Desember 2018 hingga 10
Januari 2019.
Dukungan Disbudpar Sumut
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumut terus
melakukan berbagai upaya untuk memulihkan dan membangkitkan
kembali kunjungan para wisatawan domestik dan mancanegara
untuk datang dan menikmati keindahan Danau Toba.
“Kita

mengapresiasi

usaha

yang

dilakukan

para

pemangku

kepentingan atau stakeholders dan Pemkab di kawasan Danau Toba
untuk memajukan sektor pariwisata di wilayah tersebut,” kata
Kepala Disbudpar Sumut, Hidayati.
Ia membenarkan, langkah strategis dan berbagai kebijakan
pariwisata yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemkabpemkab se kawasan Danau Toba dewasa ini, khususnya terkait
dengan penerbangan dari dan ke Bandara Silangit merupakan
sebuah langkah maju dan diyakini turut mendorong pertumbuhan
kunjungan wisman ke Danau Toba.
“Semua kita padukan menjadi sebuah sinergitas untuk memajukan
pariwisata di Sumatera Utara. Mulai dari keberadaan Bandara
Silangit, infrastruktur jalan, penginapan, akomodasi dan
lainnya, harus saling mendukung. Dengan demikian, apa yang
kita harapkan ke depan, khususnya untuk kunjungan turis, akan
bisa kita capai,” ujar Hidayati.
Dia juga berharap, agar pelaku pariwisata serta industri
pariwisata selalu meningkatkan pelayanannya, serta memberikan
fasilitas yang aman dan nyaman.
Salah satunya adalah pengelola usaha jasa transportasi dan
pelaku usaha perhotelan yang diharapkan
menerapkan program sadar wisata.

ikut

berperan

“Mari kita sama-sama meningkatkan sadar wisata. Jika itu sudah
dimiliki tentu kita akan menjaga alamnya, sarana dan
prasarana, serta kondisi dan prilaku terhadap kepada semua
wisatawan yang berkunjung,” tuturnya. (adv)

