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A. PENDAHULUAN. 
 

Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena 
dengan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti  Musyawarah Nasional 
(Munas) VII Siperkasa dengan sehat wal’afiat. 

 
Bahwa pelaksanaan Munas VII Siperkasa hari ini adalah sebagai  tanda untuk  mengakhiri masa 
jabatan Pengurus Pusat Siperkasa  masa bakti tahun 2017-2021 dan oleh karena itu  perlu dibuat 
laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota yang dilaksanakan melalui mekanisme 
Munas yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, 25 Oktober 2021 di Hotel New Ayuda Puncak 
Bogor Jawa Barat. 
 

B. MAKSUD & TUJUAN. 
 
1. Maksud. 

Laporan ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi tugas dan kewajiban pengurus pusat 
untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah diberikan pada 
Musyawarah Nasional VI Siperkasa di Lombok Nusa Tenggara Barat pada tanggal 10-13 
April 2017. 
 

2. Tujuan. 

Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan kajian atas 
pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan 
sehingga demikian dapat dilakukan penyempurnaan tugas-tugas dimasa yang akan datang. 
 
 

C. RUANG LINGKUP. 
 
1. Dinamika Organisasi. 

 
Perjuangan Siperkasa dari waktu ke waktu memiliki tantangan dan dinamika yang sangat 
tajam. Dimana tantangan dan dinamika yang dihadapi terkadang mengusik rasa aman dan 
nyaman kita sebagai pekerja sehingga membutuhkan pemikiran dan strategi yang matang 
untuk menentukan arah perjuangan itu sendiri.  

 
Beberapa tantangan dan dinamika perjuangan yang dihadapi oleh Siperkasa sejak awal 
berdirinya hingga saat ini dalam mengukuhkan eksistensi perusahaan dan kesejahteraan 
karyawan, antaralain adalah : 
 

a) Adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham akibat berbedanya platform 
perusahaan pemegang saham di Gapura; 

b) Adanya konflik bisnis antara Gapura dengan Perusahaan Pemegang Saham yang 
menyebabkan perusahaan mengalami penurunan volume bisnis.  

c) Perebutan Bisnis Gudang, yang sampai saat ini masih dikuasi oleh GA selaku pemegang 
saham. 

d) Pemberlakuan tarif handling yang stagnan sejak tahun 1998 dan ancaman Biding G/H 
apabila Gapura meminta kenaikan tariff.  

e) Arogansi Pemegang Saham terhadap bisnis Gapura,  
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f) Pembangunan Gedung Gapura yang bertahun2 sulit dilaksanakan walaupun akhirnya bisa 
terwujud namun melalui perjuangan yang tidak mudah. 

g) Pembelian Alat yang tak menghitung resiko kedepan,  
h) Integritas Direksi,  
i) Krisis keuangan hingga Gapura berkantor di ruko luar bandara,  
j) Pendemi yang melahirkan tumpukan hutang customer kepada Gapura dan hutang Gapura 

kepada pihak Vendor 
k) Jumlah Pegawai Tetap yg terus menurun, 
l) Jumlah TAD yg sangat tinggi,  
m) IPK(Imbalan Paska Kerja) yang hingga saat ini Perusahaan hanya mengandalkan dari 

cashflow  
n) Dibentuknya Perusahaan pihak ke 3 yang akan mengelola peralatan G/H yang telah ditolak 

oleh Siperkasa. 
o) Siklus pergantian Direksi yang selalu melahirkan kebijakan2 yang berlawanan dengan PKB, 
p) Menurunnya kesejateraan Pegawai. 

 
 

2. Kegiatan Operasional 

 
a) Tahun 2017. 

 

- Diselenggarakannya Musyawarah Nasional VI Siperkasa di Lombok tanggal 10-13 
April 2017 yang menghasilkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta 
perubahannya, rekomendasi Munas VI Siperkasa serta terpilihnya Ketua Umum dan 
Sekretaris Jenderal Siperkasa periode 2017-2021. 
 

- Diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Siperkasa pada tanggal 
14-16 Nopember 2017 di Cisarua Bogor yang dihadiri oleh perwakilan ITF serta 
menghasilkan beberapa rekomendasi untuk kelangsungan perusahaan. 

 
- 5 Desember 2017, bersama unit Human Capital melakukan pembahasan jam kerja. 

 
b) Tahun 2018. 

 

- Merayakan Hari Buruh Internaisonal/ Mayday 1 Mei 2018, SIPERKASA melakukan 
aksi berbeda yaitu memberikan pelayanan penumpang sebagai cutomer yang 
memberikan income kepada perusahaan berupa pelayananan semir sepatu gratis.  
 

- Rapat Kerja Nasional XVI dilaksanakan pada 2-4 Mei 2018 di hotel Grand Zuri, 
Malioboro Yogyakarta dengan tema “Mengawal Konsistensi Implementasi PKB 
menuju Hubungan Industrial yang Harmonis”. 

 
- Pra Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada 22 Oktober 2018 di Jakarta. 
- Perundingan PKB pada bulan 14-16 November 2018 di Batam, Kepri. 
- Pertemuan finalisasi PKB membahas remunerasi yang dilaksanakan pada 10-13 

Desember 2018 di Jakarta. 
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c) Tahun 2019. 
 

- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Pekerja PT. Gapura Angkasa pada 3 – 5 
April 2019 di Hotel G7 Kemayoran Jakarta, dengan tema yaitu Membangun 
Kepemimpinan Serikat Pekerja yang Visioner, Independent dan Berkarakter 
dalam Upaya Eksistensi Organisasi. Pada Rakernas tersebut dilauncurkan juga 
Kartu Tanda Anggota (KTA) SIPERKASA. 
 

- Bipartit dengan Manajemen pada tanggal 21 Mei 2019 yang dihadiri seluruh jajaran 
Direksi didampingi para VP (ZA, ZS, ZQ, FA, FB, OP, OT, OC, OL, IH, IP) dan 
SIPERKASA diikuti oleh Pengurus Pusat dan Ketua SP Jakarta (KMO, CGK, CGO, 
HLP). Issue yang dibahas : tour of duty karyawan di GA Group, right issue, Gapura 
menjadi BUMN, project rebound & rotasi pejabat, pengangkatan pegawai, kebijakan 
lembur dan workshop penggajin & HCM. 

 
- Tertanggal 01 Juni 2019, Serikat Pekerja PT. Gapura Angkasa resmi keluar  dari 

anggota Federasi Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN. Berdasarkan surat 
SIPERKASA yang dilayangkan kepada Ketua Umum FSP Sinergi BUMN nomor 
GP/PSP/042/EKS/VI/2019. 

 
- Pada tanggal 9 Juli 2019, Pengurus Pusat dan Pengurus SIPERKASA Jakarta 

mengadakan pertemuan pembahasan point-point yang menjadi bahan evaluasi dari 
sisi Serika sebagai bahan dalam pertemua Bipartit untuk mengevaluasi PKB. 
 

- Kegiatan Bipartit dan Workshop Siperkasa dan Manajemen dilaksanakan pada 
tanggal 10-12 Juli 2019 di Hotel Teratai Puncak Bogor dengan agenda  
mengevaluasi PKB & HC Manual. 
 

- Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Siperkasa di Jakarta (2-4 September 2019), 
yang mengkritisi dan menolak kebijakan Garuda selaku pemegang saham yang 
sangat merugikan Gapura. Hasil Rapimnas tersebut SIPERKASA mengeluarkan 
Pernyataan Sikap kepada kedua manajemen (GP dan GA) yang menolak intervensi 
yang terlalu dalam oleh GA yang dikirim kepada para pemegang saham, Direktur 
Utama GA dan GP, Komisi VI DPR RI dan Meneg BUMN.  
 

- Rapat Koordinasi Siperkasa dan Manajemen (Unit Human Capital). Permasalahan 
yang dibahas adalah masalah tiket konsesi, seragam karyawan dan Tour of Duty 
yang dilakukan antar anak perusahaan GA Group (13 Sep 2019). 

 
- Siperkasa ikut memprakarsai lahirnya Federasi Serikat Pekerja Bandara seluruh 

Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 19 September 2019 di Tangerang. 
 

- Siperkasa menolak undangan Garuda Indonesia untuk hadir pada persiapan 
launching perusahaan ground handling baru PT. RAPI (Rilis Arah Pratama 
Indonesia) dengan saham gabungan antara Citilink dan GMF yang dilaksanakan di 
Bali pada tanggal 10-14 Oktober 2019. 
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- Menolak terbentuknya PT RAPI sebuah perusahaan yang akan mengambil bisnis 
Gapura. Aksi dilakukan dengan pemasangan Pita Hitam di seluruh cabang pada 
tanggal 14 Oktober 2019. 

 
- Pada tanggal 02 Desember 2019, Siperkasa merayakan Ulang Tahunnya ke 20 

dengan tema Mengusung tema Meningkatkan Persatuan dan Kepedulian 

terhadap Organisasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota 
SIPERKASA, diharapkan ke depan organisasi ini semakin solid antara karyawan, 
bertambah anggotanya dan semakin peduli untuk kemajuan perusahaan demi 
kesejahteraan anggota. 
  

- Audiensi Siperkasa ke Angkasa Pura II membahas kondisi perusahaan dan strategi 
AP II sebagai Pemegang saham mayoritas pasca Righ Issue (16 Desember 2019) 
 

d) Tahun 2020. 

- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Siperkasa tanggal 10-13 Maret 2020 di Bogor 
Jawa Barat. 

 
e) Tahun 2021. 

 

- Pelaksanaan Munas VII Siperkasa yang sesuai jadual akan dilaksanakan pada bulan 
April 2020 ditunda selama 6 bulan karena kondisi Covid dan keuangan perusahaan 
yang tidak memungkinkan. 
 

- Musyawarah Nasional (MUNAS) VII Siperkasa, 25-28 Oktober 2021 di Cisarua Jawa 
Barat. 

 
3. Keanggotaan 

 

a) Jumlah anggota Siperkasa saat ini tercatat sebanyak 1.177 anggota berdasarkan hasil 
rekonsiliasi dengan pengurus cabang di seluruh Indonesia, 

b) Adanya pengurangan yang sangat signifikan terhadap jumlah anggota akibat adanya 
kebijakan Pensiun Dini, disamping adanya anggota yang meninggal atau mengundurkan 
diri. 

c) Terjadi penambahan anggota di beberapa cabang menjelang Musyawarah Nasional VII 
Siperkasa sebagai dampak dari pendataan anggota untuk pemilihan secara online. 
 

4. Keuangan. 
 

a) Sampai saat ini sumber keuangan organisasi diperoleh dari iuran anggota yang 
dibayarkan setiap bulannya, selain adanya bantuan perusahaan untuk kegiatan/event 
organisasi. 

b) Laporan keuangan selama periode 2017 s/d September 2021 telah diupload ke website 
Siperkasa. 
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D. KESIMPULAN 

 
1. Bahwa berdasarkan laporan yang telah disusun tersebut diatas, maka Pengurus Siperkasa 

Pusat telah melaksanakan perannya dengan optimal berdasarkan Munas Lombok 2017. 
 

2. Bahwa pengurus Siperkasa periode 2017-2021 telah berusaha semaksimal mungkin 
menjalankan tugasnya, namun demikian tentu saja kita masih menghadapi kondisi perusahaan 
yang memprihatinkan akibat adanya pandemic covid 19 yang berdampak pada lesunya 
industry penerbangan di Indonesia sehingga terjadi beberapa komponen kesejahteraan 
karyawan berkurang dari biasanya. Namun berkat kerja sama dan kebersamaan seluruh 
anggota, alhamdulilah perusahaan yang kita cintai masih tetap eksis di tengah kondisi yang 
sulit. 

 
3. Di masa yang akan datang, Siperkasa diharapkan dapat memainkan peranannya lebih baik lagi 

dalam mengawal kemajuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. 
  

E. SARAN 
 

1. Semoga apa yang telah dilakukan pengurus masa bakti 2017-2021  sekarang ini dapat 
dipertahankan bahkan ditingkatkan oleh pengurus yang akan datang. 

2. Mudah - mudahan pengurus masa bakti yang akan datang dapat mengusahakan 
Kesejahteraan yang lebih baik lagi untuk para karyawan dan keluarganya. 

3. Memperjuangkan hak-hak anggota yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh perusahaan. 
4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan / event Siperkasa 

sehingga Siperkasa lebih dekat di hati anggotanya. 
         

 
F. PENUTUP. 

 

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus  Pusat Siperkasa ini disampaikan dalam 
Musyawarah Nasional (MUNAS) Siperkasa VII ini  untuk dapat dinilai, dievaluasi serta 
disempurnakan lagi. Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan ini masih jauh dari apa yang 
diharapkan, namun demikian sebagai manusia biasa menyadari bahwa tak ada gading yang tak 
retak. 

 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah kami atas nama Pengurus Pusat Siperkasa 
masa bakti 2017- 2021 memohon maaf atas segala kekurangan dengan harapan segala 
kekurangan itu dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi guna kemajuan bersama.. 

 
Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada: 

 
a. Pengurus Pusat Siperkasa atas kerjasamanya selama kami menjalankan tugas sehingga 

roda organisasi dapat berjalan dengan baik. 
 

b. Seluruh Pengurus Siperkasa di seluruh Indonesia atas kerjasama serta koordinasi yang 
telah diberikan sehingga telah membantu  kelancaran kegiatan- kegiatan selama ini. 
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c. Rekan rekan anggota yang telah mempercayakan kami mengamban amanah di 
organisasi Serikat Pekerja ini. 

 
Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah membantu jalannya kegiatan organisasi 
SIPERKASA, dengan ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita 
semua. Amin. 

 
 
 

Bogor, 25 Oktober 2021 
A/n Serikat Pekerja  
PT Gapura Angkasa 

 
 
 
 
 
EDI LESMANA 
Ketua Umum 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


