Pelabuhan Laskar Pelangi Dilengkapi Arena Seni

Iqbal Ingin Kesan Pertama Menggoda
Pelabuhan Laskar Pelangi (LP) Tanjungpandan
menjadi salah satu pintu masuk jalur transportasi laut
di Pulau Belitung. Aktifitas penumpang dan barang
keluar dan masuk melalui pelabuhan ini.
Pelabuhan Laskar Pelangi (LP) Tanjungpandan,
Belitung kini terus berbenah. Terminal penumpang, kini
sudah dilengkapi dengan panggung pentas seni.
Panggung itu akan melengkapi fasilitas terminal dan
ikut membantu memajukan pengembangan seni dan
budaya belitung.
General Manager PT. Pelindo II (Persero) cabang
Tanjungpandan M Iqbal mengatakan panggung itu baru
saja diselesaikan dibangun akhir Juni 2012. Pihaknya
tinggal
menyisakan
pembuatan
pintu
yang
menghubungkan panggung dengan ruang tunggu
terminal penumpang.

Terminal Penumpang Laskar Pelangi Pelabuhan
Tanjungpandan

Panggung itu merupakan bagian dari ruang tunggu yang
berfungsi sebagai smoking area. Namun, panggung itu
juga diproyeksikan menjadi pentas seni dan budaya
bagi para pelaku seni di Belitung dan luar daerah. “ kita
nanti akan coba mengajak penggiat seni di sini untuk
menggelar konser di panggung ini,” kata Iqbal kepada
Pos Belitung, sabtu (7/7) sore.

Sebelumnya, pembangunan panggung tepat di muka
terminal di atas air ini mendapat apresiasi dari penulis
Novel Laskar Pelangi, Andrea Hirata. Menurut dia,
Iqbal merupakan sosok visioner yang telah
mengakselerasi Laskar Pelangi dan konsep pelabuhan
kota (city port) dengan baik. Kehadiran panggung di
pelabuhan juga dikembangkan di beberapa wilayah di
Amerika Serikat tanpa menganggu fungsi utama dari
sebuah terminal penumpang atau pelabuhan.

Terminal Penumpang LP sedang sibuk-sibuknya
berbenah. Pada bagian ruang tunggu dibangun lantai
dua yang berfungsi sebagai ruang VIP. Selain itu,
Pelindo juga akan melengkapi terminal dengan ruang
untuk ibu menyusui. Iqbal mengatakan upaya yang
dilakukan Pelindo adlah untuk menghargai para
penumpang. Menurut dia, penumpang kapal juga patutu
diberikan fasilitas yang nyaman dan aman layaknya di
ruang tunggu bandara. Pelabuhan juga menjadi salah
satu pintu gerbang Belitung untuk menyambut
wisatawan.

Iqbal ingin terminal penumpang LP memberikan kesan
pertama yang menggoda bagi wisatawan sebelum
mengunjungi objek wisata lainnya di Belitung.

“ Tidak menutup kemungkinan peluncuran Album
Laskar Pelangi Song Book di Belitung akan kita
lakukan di terminal ini,” kata Andrea, Rabu (4/7) lalu.
( Sumber : POS BELITUNG, 09 July 2012 )

