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ebagai sebuah nama seorang gadis  suku Indian 

Cherokee, SEQUOIA [/səˈk(w)oiə/], sejatinya adalah 

nama   untuk menyebut pohon raksasa “kayu merah” 

yang tumbuh di alam lingkungan suku Indian Cherokee,  

di awal abad ke-19, ketika menemukan 

bentuk penulisan  bahasa sukunya dalam 

upaya untuk menjelaskan berbagai 

macam informasi (tentang suku Indian 

Cherokee), agar menjadi tangguh, 

disegani dan kuat.  “Sequoia” yang berasal 

dari bahasa (native) suku Indian Cherokee 

itu, artinya dalam bahasa Inggris adalah 

Sparrow  (burung gereja). Saat ini sebutan 

Sequoia populer untuk jenis pohon 

berukuran raksasa yang tumbuh di dunia. 

John Muir yang dikenal sebagai "John of 

the Mountains" dan "Father of the National Parks", mendefinisikan 

Sequoiadendron giganteum:   “ the sole living species in the genus 

Sequoiadendron, and one of three species of coniferous trees 

known as redwoods, classified in the family Cupressaceae in the 

subfamily Sequoioideae, together with Sequoia sempervirens and 

Metasequoia glyptostroboides”.  
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Di gambar atas kanan, terlihat, Sequoia, sebuah pohon raksasa 

jenis California evergreen yang mencapai tinggi hingga lebih dari 90 

meter, yang daunnya tidak pernah mengalami rontok di sepanjang 

musim.  Spesimen Giant sequoia ini  adalah sejenis pohon 

berukuran  raksasa yang ada di Bumi.Umumnya nama sequoia 

ditujukan bagi  Sequoiadendron raksasa yang tumbuh di lembah 

Pegunungan Sierra Nevada,  California, Amerika. Tercatat  pohon 

jenis ini (giant sequoia) yang tertua berumur hingga mencapai 

3.200–3.266 tahun. Saking besarnya jenis pohon ini, sehingga 

bagian bawahnya yang berongga dapat dilalui oleh sebuah mobil. 

 

Bagaimana pohon seukuran raksasa itu “tumbuh” di dalam bandar 

udara?. Inilah kenyataannya. Bandar udara yang dimaksud  dalam 

judul artikel ini adalah Bandar Udara Internasional Fresno 

Yosemite, California. Bandar udara ini merupakan bandar udara 

ukuran menengah yang mempergunakan corak arsitektur replika  

Sequoia raksasa di sebagian besar isi bagian dalam bangunan 

terminal. Fresno  Yosemite  International Airport  (FAT) merupakan  
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airport internasional (regional) untuk penerbangan domestik dan ke 

luar Amerika menuju  Meksiko.  

 

Maskapai dari Meksiko, Volaris 

merupakan Low Cost Carrier 

yang melayani penerbangan 

regional Amerika - Meksiko 

bersama flag carrier, Aeromėxico 

yang melayani secara full fare.  

Ada 13 maskapai termasuk 

kargo yang beroperasi di bandar 

udara ini. Maskapai domestik Allegiant, melayani rute ke Las Vegas 

dengan layanan ultra-low-cost. Corak arsitektur pohon raksasa di 

bagian dalam terminal FAT ini, telah mempopulerkan bandar udara 

Fresno menjadi salah satu bandar udara terindah di dunia. Ada 20 

bandar udara internasional yang masuk dalam kategori terbaik dan 

terindah dunia versi HuffPost, 2 diantaranya ada di Asia, yaitu 
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Changi Airport Singapore dan Incheon International Airport di 

Seoul, Korea Selatan. 

Bentuk arsitektur unik lainnya bandara FAT ini, adalah rongga pintu 

masuk yang menggambarkan “lubang pintu” seperti yang 

sebenarnya dari batang pohon sequoia yang menjadikan daya tarik 

khusus bandar udara ini. Rongga di badan pohon raksasa ini 

memang merupakan keadaan gambaran yang sebenarnya, di 

mana sequoia itu dapat tetap hidup walaupun berongga di bagian 

bawahnya.  

Semua replika pohon yang ada  di dalam bandar udara, hanya 

diameternya yang dapat dibuat dengan ukuran yang sebenarnya, 

sedangkan ketinggiannya tentunya tidak dapat dibuat sama dengan 

aslinya. Warna dan tekstur nya sesuai dengan sequoia yang 

aslinya. Taman Nasional Yosemite adalah taman nasional yang 

terletak di sebelah timur California, Amerika Serikat. Taman 

nasional ini mencakup wilayah seluas  3.080,74 km2. Para 

pengunjung  dari luar Amerika yang mempergunakan transportasi 

Model pintu masuk ke sebuah  ruangan di terminal building bandar udara 
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udara akan mempergunakan bandar udara Fresno karena 

merupakan bandar udara internasional (regional) yang terdekat 

dengan Taman Nasional Yosemite, California. Selain Fresno 

Yosemite International Airport (FTA), ada bandar udara lain khusus 

untuk penerbangan General Aviation, yaitu Fresno Chandler 

Executive Airport (FCH)  yang berjarak sekitar 3,2 km jauhnya dari 

FTA. Tercatat ada sekitar 3,7 juta pengunjung Taman Nasional 

Yosemite setiap tahunnya yang kebanyakan menghabiskan 

waktunya  di Lembah Yosemite. 

 

Maskapai American Airlines memiliki Lounge khusus yang bernama 

American Airlines Admiral’s Club Sequoia Treescape, untuk 

penumpangnya dengan desain replika  Sequoia (gambar di atas).  

Taman Nasional Yosemite merupakan salah satu contoh penataan 

lingkungan alam yang berhasil diliarkan dan  patut untuk menjadi 

pedoman kebijakan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan 

hidup hutan. 2 gambar di bawah ini memperlihatkan keindahan 

Taman Nasional Yosemite yang dikunjungi setiap tahunnya oleh ± 

3,7 juta wisatawan dari seluruh dunia, dan gambar rongga “pintu” 

pohon sequoia yang tetap tumbuh. Pernah diberitakan, sebuah 
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sequoia yang “berongga pintu” (Pioneer Cabin Tree), di Calaveras 

Park (90 km timur Sacramento), roboh saat ada badai, pada 9 

Januari 2017.  

 

------Selesai------ 

Sumber: Fresno Yosemite International Airport, Wikipedia English 

Version dan Jetphotos. Disajikan oleh website indonesia-icao.org 

https://www.indonesia-icao.org/

