SIARAN PERS
TINGKATKAN KAPASITAS PENAMPUNGAN, ANGKASA PURA KARGO BANGUN CARGO VILLAGE

Tangerang, 19 Mei 2017
PT Angkasa Pura Kargo tengah membuat proyek Cargo Village sebagai solusi persoalan over capacity
yang terjadi di penampungan kargo. Cargo Village ini akan dibangun di lahan sebesar 90 ha dengan
target muatan kargo sebanyak 1,5 juta ton.
Denny Fikri selaku Direktur Utama Angkasa Pura Kargo mengungkapkan tujuan dibangunnya proyek
Cargo Village sendiri adalah untuk menjadikan Bandara Soetta sebagai hub yang mampu menampung
barang-barang kargo yang dikirim ke luar maupun ke dalam negeri.
“Kalau kita lihat saat ini Bandara Soetta untuk domestik sudah menjadi hub, internasional cita-cita kita
menjadi hub. Kita ingin menjadikan Bandara Cengkareng sebagai hub untuk internasional, kita
inginnya kargo-kargo di negara tetangga balik ke sini,” ungkapnya.
Sementara itu selain dari sisi pembangunan, PT Angkasa Pura Kargo juga tengah mendapat dukungan
lewat kerjasama yang baru saja dijalin antara The International Air Cargo Association (TIACA) dan
Indonesia National Air Carriers Association. Kesepakatan ini pun bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan industri kargo udara di Indonesia.
“Indonesia memiliki potensi serta pertumbuhan kargo udara yang sangat pesat, dan kami akan
bekerjasama terus menerus dengan industri di sini, serta membawa ahli dari TIACA untuk melakukan
training guna mendukung pertumbuhan tersebut,” papar Vladimir Zubkov selaku Sekretaris Jenderal
TIACA.
Berdasarakan Laporan Transportasi Kargo Indonesia yang diterbitkan situs riset global BMI Research,
Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan produk domestik
bruto (PDB) yang menjanjikan. Tercatat pada tahun 2016 lalu Indonesia telah mampu tumbuh sekitar
5,6%.
Angkasa Pura Kargo adalah anak usaha dari PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan fokus layanan di
bidang jasa operator terminal kargo, pelayanan kargo dan pos udara serta pengembangan prasarana
dan sarana terminal kargo. PT. Angkasa Pura Kargo beroperasi di sejumlah bandara Indonesia yang
dikelola oleh PT. Angkasa Pura II (Persero).
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