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Salam sejahtera untuk kita semua.

PT Garuda Indonesia terus berupaya optimal 
mengembangkan kembali sayap-sayapnya untuk 
menjangkau seluruh wilayah nusantara. Berkaitan 
dengan hal tersebut, Garuda Indonesia tengah 
menargetkan penambahan 50 pesawat baru hingga 
tahun 2024. 

Garuda Indonesia, diinformasikan oleh manajemen 
telah membukukan pendapatan operasi sebesar USD 
4.2 miliar selama 2017 atau meningkat 8.1 persen 
dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 3.9 
miliar.  

Asosiasi Pilot Garuda (APG) sebagai wadah bagi 
penerbang juga terus berupaya memberikan yang 
terbaik bagi seluruh anggotanya. Setiap dinamika yang 
ada harus disikapi dengan kepala dingin dan tetap 
mengedapkan kaidah-kaidah yang ada.

Kekompakan dan kesolidan anggota dan pengurus 
menjadi kunci keberhasilan bagi kemajuan organisasi. 
Oleh karena itu, mari kita wujudkan bersama 
kekompakan ini.

Tak lupa senantiasa kepada para komunitas olahraga di 
APG agar selalu kompak dan aktif dalam menjalankan 
programnya, karena melalui kegiatan itu dapat 
menumbuhkan kekompakan dan komunikasi yang aktif 
diantara sesama anggota APG atau rekan penerbang 
lainnya.

Tetap semangat jaga selalu kesehatan dan junjung 
tinggi profesionalitas dalam bekerja.

Terima kasih .
Salam Kompak...
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APG Sukses Selenggarakan 
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Cengkareng,- Asosiasi Pilot 

G a r u d a  ( A P G )  s u k s e s 

m e n y e l e n g g a r a k a n 

sebuah workshop dengan tema 

“Menyamakan Persepsi Arti dan 

Makna Peraturan yang Terdapat 

dalam CASR, OM, PKB/PKP 

untuk Menunjang Keselamatan 

Penerbangan” pada tanggal 11 

Maret lalu. Adapun workshop 

tersebut diadakan di Hotel (Ex. 

Sheraton Bandara Hotel) yang 

dimulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. 

Untuk menyukseskan acara itu, 

APG juga turut mengundang 

OCC, DKPPU, JKTOFGA, JKTOFR, 

J K TO FA ,  J K TO F B ,  J K TO F T, 

JKTRGR, JKTRGN, JKTDOP, JKTDV 

JKTRGW, JKTRGC  dan anggota nya. 

Tujuan diadakannya workshop ini 

adalah untuk menyamakan persepsi 

mengenai aturan - aturan yang ada 

di negara dan perusahaan Garuda 

Indonesia, dimana pembahasan dari 

workshop tersebut mengenai CASR, 

OM, dan PKB/PKP. 

APG mengharapkan dengan 

diadakannya workshop tersebut, 

baik manajemen maupun Pilot 

serta elemen-elemen lain yang 

terlibat langsung dalam industri 

penerbangan di Garuda Indonesia 

m e m i l i k i  p a n d a n g a n  s e r t a 

pemahaman yg sama terkait dengan 

aturan-aturan tersebut, sehingga 

akhirnya diharapkan tidak ada 

lagi perbedaan persepsi dalam 

memaknai aturan-aturan yg ada di 

perusahaan.
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Ketua APG, Capt Bintang Hardiono 

mengharapkan dengan adanya 

workshop ini dapat memberikan 

solusi atas permasalahan yang 

terjadi di manajemen maupun pilot.

“Adanya acara workshop ini kita 

bisa saling bertukar pikiran dan 

berdiskusi atas semua permasalahan 

yang terjadi di manajemen maupun 

para pilot, agar mendapatkan 

referensi yang kuat dan solusi yang 

kita harapkan bersama,” ungkapnya.

Workshop tersebut menghasilkan 

beberapa rekomendasi yang 

d i s a m p a i k a n  ke p a d a  p i h a k -

pihak terkait, yang harapannya 

adalah adanya perbaikan secara 

menyeluruh dari seluruh aspek yang 

dapat membantu perkembangan 

penerbangan di Indonesia. 

Kedepannya diharapkan kegiatan 

workshop seperti  ini  dapat 

berlangsung rutin, sehingga dapat 

menjadi wadah bagi seluruh 

elemen di Garuda Indonesia dalam 

berdiskusi serta menyamakan 

persepsi yang dapat menunjang 

k e s e l a m a t a n  p e n e r b a n g a n 

Garuda Indonesia secara khusus 

serta penerbangan nasional pada 

umumnya.

“Adanya acara 
workshop ini 
kita bisa saling 
bertukar pikiran dan 
berdiskusi atas semua 
permasalahan yang 
terjadi di manajemen 
maupun para pilot, 
agar mendapatkan 
referensi yang kuat 
dan solusi yang kita 
harapkan bersama,”

Tujuan diadakannya workshop ini adalah 
untuk menyamakan persepsi mengenai 
aturan - aturan yang ada di negara dan 

perusahaan Garuda Indonesia,
Reportase Video Worshop APG

https://youtu.be/AxMz0Ntrc0E
https://youtu.be/AxMz0Ntrc0E
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Workshop yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 April 2018 di Bandara 
lnternasional Hotel, Cengkareng ini dibuat sesuai dengan AD/ART APG yakni  
meningkatkan  profesionalisme penerbang Garuda Indonesia. Worskhop 

dihadiri oleh DKPPU, JKTOFGA beserta jajarannya, JKTDOPGA, JKTDVGA, 
JKTRGGA, dan juga anggota APG. Acara ini diharapkan dapat memberikan informasi 
kepada seluruh anggota dan memiliki persamaan persepsi, arti dan makna pada 
peraturan-peraturan  yang berlaku demi  menunjang profesi dan keselamatan  
penerbangan.

Menyamakan Persepsi,  Arti dan Makna Peraturan 
yang Terdapat dalam CASR, OM dan PKB/PKP untuk 
Menunjang Keselamatan Penerbangan

Acara ini dibuka oleh Capt. Avirianto 

sebagai Direktur DKPPU. Beliau 

menyampaikan pada pembukaannya 

bahwa profesi pilot harus dijaga 

dan juga berharap tidak terjadi 

missed communication antara 

pilot  bahkan ke pihak lain di luar 

pilot dan menggunakan pemikiran 

strategi pada peraturan-peraturan 

dunia penerbangan sehingga 

diharapkan dengan acara ini pilot 

Capt. Sigit Hani selaku KASI Subdit 

Standarisasi Operasional Pesawat 

Udara hadir sebagai nara sumber  

memberikan  pandangan  dan  

pendapatnya  mengenai  peraturan 

yang berlaku.

Diskusi  terbuka ini  membahas 

mengenai:

1. Waiver dapat dilakukan dalam 

kondisi tertentu. Prosesnya harus 

melalui Risk and Safety Assestment 
dan validity period Waiver 

tersebut harus dijelaskan, serta 

jelas peruntukannya dalam 

kondisi seperti apa sehingga 

perlu dikeluarkannya Waiver 

tsb. DKPPU tidak memiliki 

m e k a n i s m e  b a k u  p e r i h a l 

tsb. Waiver yang ada harus 

terdokumentasi dan terpublikasi 

serta harus sesuai dengan PM 67 

Tahun 2017.

2. S e v e n  c o n s e c u t i v e  d a y s 
menggunakan looking back 

juga dapat memberikan pencerahan 

kepada pihak lain. Organisasi juga 

diharapkan bersinergi dengan 

pihak mana pun dan menjalankan 

fungsinya secara penuh. Beliau juga 

mengingatkan bahwa perusahaan 

harus mau mendengar segala kritik 

dan saran dari APG perihal aturan 

penerbangan serta profesi yang harus 

dipatuhi bersama.
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concept artinya Flight Time (FT) 
dihitung 7 hari ke belakang 

dan FT tidak boleh lebih dari 

30 jam. Dalam 7 hari kerja 

harus ada minimum satu hari 

Duty Free (DF). Perhitungan 

penjadwalan merokemendasikan 

menggunakan  UTC,  dan 

perhitungan DO menggunakan 

local time refer ke Operation 

Manual (OM) - A 1.2 Definition. 
Bagi  Regulator,  dari  s is i 

perencanaan jadwal asal tidak 

melebihi limit FT dan Flight Duty 
Time (FDT}. perusahaan menjamin 

Rest/ Day Off (DO) 8 hari di dalam 

satu bulan kalender yang mana 

itu menjadi hak dari pilot & 

kewajiban dari perusahaan. OM-A 

7.7.2 & PKP Pasal 49 ayat 6.

3. Minimum Flight Attendant (FA) 
menurut OM-A 5.4.8 Jumlah  FA  

saat  ini  yang diberlakukan masih 

masuk dalam standar hanya saja 

perusahaan harus memberikan 

sosialisasi standar minimum cabin 

sesuai dengan standar minimum 

service yang harus diberikan  dan 

juga  pelaksanaannya  harus sesuai 

dengan beberapa  aturan/notice  

tertulis lainnya, salah satunya: 

notice Chief Pilot 8737 No. 

003/17 tanggal 31/01/17. 

Masalah ini mengakibatkan 

nama baik PT Garuda Indonesia 

(Persero), Tbk dengan predikat 

five stars airline tetapi service 

yang diberikan tidak sesuai atau 

dibawah standar service five starts 
airline sebagaimana semestinya. 

Perusahaan wajib mengumumkan 

kepenumpang bahwa akan 

downgrade standard service 
yang mana minimum FA untuk 

standard service adalah 6 FA untuk 

ty pe pesawat Boeing 737-800. 

Kondisi dilapangan akhir-akhir ini 

sudah di downgrade menjadi 5 FA 

untuk tetap melakukan full service 
bahkan di beberapa flight Boeing 
737-800 hanya 4 FA. Kondisi 

tersebut kontradiksi dengan 

image five star airlines sebagai 

predikat Garuda Indonesia.

4. Pemahaman mengenai arti/definisi 

force majeur (KAHAR) sesuai 

dengan  PM 67 Tahun 2017 Pasal 

17 ayat 2.

5. .  Closing alternate dan post  
alternate jika masih berlaku lebih 

baik dimasukan kedalam OM, 

seperti terdahulu di BOM.

6. Penambahan Flight Duty Time 
{FDT) bisa di extend dengan 

tambahan 1pilot yang memiliki 

kriteria qualified pilot, dimana FDT 

hanya sampai dengan 3 jam sesuai 

dengan OM-A 7.2.3 point c no. 1.

7. Right Hand Seat (RHS) don 
Category Qualified Date (CQD). 
Dikarenakan terdapatnya beberapa 

pengertian yang membuat rancu/

ambiguity untuk penetapan 

seorang Captain menjadi PiC, 

diantaranya pengertian Captain 

RHS dan CQD maka akan ada 

perubahan di OM-A perihal ini.

8. Extra Crew, pelaksanaanya harus 

sesuai dengan yang diatur di dalam 

PKP Pasal 60 perihal Perjalalan 

Dinas, yang mana pelaksanaan 

ayatnya harus sesuai dengan 

urutan ayatnya. Apabila pilot 

menjalani plan schedule atau revise 
schedule harus di booked business 
class .

Direncanakan ke depannya APG 

akan mengadakan acara serupa 

kurang lebih setiap 3 bulan, 

diharapkan partisipasi dari anggota 

APG agar kegiatan tersebut dapat 

membawa  manfaat yang lebih 

banyak lagi dan kita semua dapat 

lebih memahami secara  mendalam 

mengenai peraturan yang berlaku 

bagi seluruh pilot, khususnya 

anggota APG. Perusahaan juga 

dapat mengimplemantasikan aturan 

tersebut secara benar dan tepat.
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Konferensi  IFALPA yang ke-73 
di Luksemburg
IFALPA (International Federation of Air Line Pilot’s 
Assosiations) adalah suatu organisasi yang mana 
membernya adalah Asosiasi atau biasa dikenal dengan 
istilah Pilot Union (perkumpulan para pilot). APG 
(Asosiasi Pilot Garuda) bergabung menjadi anggota 
IFALPA dimulai tahun 1993 pada saat konferensi IFALPA 
di Rio de Janeiro, Brazil ketika APG masih bernama 
FKAP-GA (Forum Komunikasi Antar Penerbang Garuda) 
pada saat itu diketuai oleh Capt. Amir Hamzah.
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Misi IFALPA yaitu untuk mewakili para anggota 

IFALPA berinteraksi dengan Organisasi Internasional 

untuk mencapai tingkat keselamatan penerbangan 

tertinggi di seluruh dunia, IFALPA mempromosikan 

serta meningkatkan peran pilot profesional dalam 

memastikan keamanan pesawat dan keselamatan 

penumpang berikut barang yang dipercayakan kepada 

mereka, IFALPA menyediakan representasi, layanan dan 

dukungan untuk seluruh anggota IFALPA di industri 

penerbangan  agar terus  berkembang.

IFALPA terbagi menjadi beberapa region, diantaranya 

AFI/MID (Africa and Middle East), ASIA/PAC (Asia and 

Pasific), CAR/SAM (Carribean and South America), EUR 

(Europe), NAM (North America), dan Indonesia sendiri 

berada pada region ASIA/PAC (Asia Pasific) diketuai 

Capt. Jaffar Hasan yang menjabat Vice President.  

IFALPA menyediakan pengembangan untuk kepentingan 

pilot serta kebutuhan anggota asosiasi di bidang teknis, 

keselamatan, peraturan dan masalah industri kemudian 

memfasilitasi pertukaran laporan informasi. Koordinasi 

kegiatan di antara anggota asosiasi dan aliansi melalui 

berbagai forum seperti  Konferensi, Pertemuan Regional 

dan Komite Tetap.

IFALPA memberikan informasi dan rekomendasi 

sehingga ICAO membuat sebuah regulasi yang bersifat 

internasional serta mengatur kerjasama antar asosiasi 

pilot dunia, Saat ini lebih dari 100.000 pilot dari 100 

member anggota asosiasi diseluruh dunia berada 

dikeanggotaan IFALPA, IFALPA sendiri saat ini berada 

pada  ICAO (Air Navigation Commision).

indonesia mendapatkan apresisasi oleh seluruh anggota 

IFALPA karena diregional asia pasific sudah sekian 

lama tidak ada workshop, IFALPA melihat betapa 

harmominsnya hubungan antara asosiasi pilot garuda 

dengan manajemen garuda yang disampaikan CEO 

garuda bapak Pahala N.Mansury pada saat Opening 

Ceremony FRMS dan Runway Safety seminar, dengan 

demikian diharapkan agar pilot lebih ditingkatkan 

profesionalitas kerjanya seperti misalnya “jauhi 

narkoba”, managemen stress yang baik dan harus pintar 

mengatur waktu istirahat serta makan makanan yang 

sehat dan bergizi tujuannya agar pilot profesional 

dalam bekerja.

IFALPA mengatakan bahwa kompetensi tidak pernah 

berhenti untuk dikembangkan atau dipertahankan 

dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi maka dari 

itu IFALPA membentuk komite yang bertujuan agar 

industri penerbangan di indonesia terus meningkatkan 

kualitasnya 
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Pada 15 Agustus 2017 APG 

Bersama IFALPA mengadakan 

seminar dan workshop  FRMS 

(Fatigue risk management system 

dan runway safety) yang di hadiri 

Asosisasi Penerbangan dari Negara 

Jepang, singapura, Malaysia, 

Thailand, Bangladesh, Australia 

dan luxemburg selain itu juga 

dihadiri Airnav Otoritas Bandar 

Udara, dalam seminar tersebut 

Direktor IFALPA Capt. Iwan Setywan 

Diyatputra Menjelaskan bahwa 

kegiatan Seminar ini Merupakan 

peran aktif APG pada dunia 

Penerbangan di Indonesia 

Melalui seminar ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi Pilot atau 

Pelaku dunia Penerbangan khusus 

nya Garuda Indonesia, agar seperti 

Incident, Serious Incident bahkan 

Accident dapat dihindari berkat 

kesinambungan keselamatan 

Bersama .

Konferensi  IFALPA yang ke-
73 di-Luksemburg

Konferensi ini diadakan selama 

4 hari dan dihadiri  oleh 

beberapa anggota A/O sebab 

sebagian sedang menghadiri acara 

Global Pilots Symposium (GPS) yang 

dilaksanakan pada hari Kamis.

Acara ini dihadiri juga oleh Perdana 

Menteri Luksemburg, Xavier Bettel, 

Presiden IFALPA  Capt. Ron Abel 

yang menguraikan tiga tujuan 

strategis untuk mempertahankan 

profesi pilot yang terus berkembang 

yaitu keselamatan, keamanan dan 

masa depan yang aman di dunia 

global dimana kepentingan pilot 

dan pekerja lain terlindungi.

M e n t e r i  Pe m b a n g u n a n  d a n 

I n f r a s t r u k t u r  L u k s e m b u r g , 

Francois Bausch berbicara secara 

luas mengenai dukungan untuk 

tantangan dalam profesi pilot. 

Dalam hal itu, Ia mendukung dan 

mendorong pilot Ryan Air untuk 

terus memperjuangkan hak buruh 

mereka.

Selain itu AIRBUS, Boeing, ATR, 

Embraer yang merupakan sponsor 

dalam acara konferensi tersebut 

turut andil dalam acara tersebut 

dengan ikut berpresentasi. 

Airbus yang diwakili oleh Cpt. 

Wolfgang Absmeier membahas 

tentang pengujian penerbangan 

pada Airbus serta perencanaan 

p r o y e k  p e n e l i t i a n  d i  m a s a 

mendatang. 
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 J Sumber foto: IFALPA

Boeing yang diwakili oleh Cpt. 

Mike Bryan menyediakan informasi 

tentang perkembangan Boeing 

pada tahun lalu serta peningkatan 

pesawat baru dan strategi mereka 

untuk terus bergerak maju. Boeing 

juga tengah mencari teknologi baru 

yang termasuk dalam program Eco- 

Demonstrator.

Embraer yang diwakili oleh Capt. 

Celso Fonseca menyoroti peristiwa 

penting dalam program E2 mereka, 

seperti penerbangan pertama E2-

190 pada tahun 2016 dan 195 

pada tahun 2017. Kampanye uji 

penerbangan dan sertifikat E2- 190 

yang diterima pada tahun ini dari 

ANAC, EASA dan FAA.

AT R  y a n g  d i w a k i l k a n  o l e h 

Chtistopher Mcgregor berfokus 

melanjutkan kerjasama dengan 

I FA L PA  u n t u k  m e n d o r o n g 

p e n i n g k a t a n  k e s e l a m a t a n 

penerbangan regional. ATR meminta 

dukungan IFALPA dalam bagian 

pengawasan, navigasi berbasis 

kinerja, upset prevention serta 

recovery training.
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Sarah Widyanti Kusuma, 
Garuda Next Female Captain

"Teruslah berlari meraih mimpimu,
hingga suara cemoohan itu berubah menjadi tepuk tangan"

-- Sarah W. Kusuma

Hari Kartini yang selalu diperingati 
pada tanggal 21 April setiap 
tahunnya menjadi momen tersendiri 

bagi kalangan perempuan di Indonesia. 
Sosok RA Kartini merupakan sosok 
inspiratif lintas zaman yang segala ide 
dan gagasannya akan dikenang terus-
menerus. Karena gagasan beliaulah 
bias gender di dunia pendidikan dapat 
dihapuskan. 

Di zaman milenial seperti sekarang ini, 
banyak dijumpai ‘sosok Kartini’ tangguh 
yang memegang peranan penting di 
berbagai bidang profesi, termasuk di 
dunia maskapai penerbangan. 

Sarah Widyanti Kusuma, merupakan 
salah seorang perempuan yang 
berprofesi sebagai pilot di maskapai 
Garuda Indonesia. Bagi ibu satu anak 
ini, menjadi seorang pilot memiliki 
segudang tantangan dan keunikan 
tersendiri. Berikut adalah wawancara 
redaksi Majalah APG dengan pilot 
kelahiran 3 Maret 1988 yang memiliki 
kegemaran menonton film ini.

Sudah Berapa Lama Ibu Sarah 
berprofesi sebagai pilot di maskapai 
Garuda Indonesia?

Awal mula saya terjun sebagai pilot 
di Garuda Indonesia yaitu berawal 
dari tahun 2009. Hingga saat ini jika 
dikalkulasi, saya telah mengantongi 
kurang lebih 3.500 jam terbang 
komersial.

Jika sedang tidak mengudara, 
kegiatan apa yang dilakukan?

Jika sedang tidak bertugas, saya lebih 
suka menghabiskan hari-hari saya 
bersama buah hati saya yang baru 
berumur 2 tahun. Selain itu, terkadang 
saya juga suka menghabiskan waktu 
untuk menonton film.  

Idealnya seorang pilot itu harus 
seperti apa?

Integritas, disiplin, dan professional. 
Tiga kata kunci itulah yang harus 
dimiliki oleh setiap pilot. Sebab menurut 
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saya, pilot merupakan sebuah bidang bidang pekerjaan yang 
menuntut ketiga hal tersebut. 

Alasan apa yang mendasari keinginan untuk menjadi 
seorang Pilot?

Pada dasarnya menjadi seorang pilot bukanlah cita-cita saya 
sedari awal. Namun setelah saya terjun menjadi seorang 
pilot Garuda Indonesia, saya merasa bahwa menjadi pilot 
merupakan sebuah profesi yang memiliki kebangaan 
tersendiri. Banyak hal positif yang dapat saya ambil dari 
pekerjaan saya sebagai seorang pilot, seperti bekerja sambil 
berpetualang ke berbagai penjuru dunia. Bagi saya, menjadi 
pilot merupakan sebuah amanah yang harus saya emban.  

Menjadi seorang pilot, apakah merupakan cita-cita sejak 
kecil?

Waktu saya masih kecil, sebenarnya saya bercita-cita menjadi 
seorang astronot. Saya baru bercita-cita menjadi seorang 
pilot ketika masa-masa SMA.

Apa tugas terpenting bagi seorang pilot?

Tugas terpenting seorang pilot adalah membawa seluruh 
orang yang berada di dalam pesawat dengan selamat. 
Singkatnya, seorang pilot harus mampu membuat seluruh 
penumpang merasa aman dan nyaman selama  penerbangan.

Selama meniti karir sebagai seorang pilot, rintangan apa 
saja yang pernah dihadapi?

Rintangan dari lingkungan internal keluarga saya sendiri, 
memang pada awalnya orang tua saya, terutama ibu 
tidak setuju jika saya jadi pilot. Namun setelah saya lulus 
pendidikan sekolah pilot, mereka akhirnya mendukung saya 
sepenuhnya.  Setelah berumah tanggapun suami saya sangat 
support dengan pekerjaan saya. 

Pengalaman apa yang paling berkesan selama menjadi 
seorang pilot?

Pada intinya, menjadi seorang pilot itu ia harus siap bekerja 
dalam berbagai kondisi yang dinamis. Mengudara di jalur 
penerbangan yang berbeda setiap harinya bersama kru 

pesawat yang silih berganti tentu 
memberikan pengalaman yang berbeda 
juga. Selain itu, seorang pilot harus siap 
beradaptasi dengan perubahan kondisi 
cuaca. 

Suka dukanya selama menjadi 
Pilot?

Menjadi seorang pilot tentu banyak 
suka dukanya. Bagi saya sendiri, selama 
saya menjadi seorang pilot saya 
bisa melakukan travelling gratis 
mengunjungi banyak Negara. 
Melihat bumi dari atas ketinggian 
sekian ribu kaki bagi saya adalah 
pengalaman yang sangat 
menakjubkan. Ada kalanya para 
pilot juga diberi kesempatan 
untuk membawa anggota 
keluarganya turut dalam 
penerbangan. 

Namun di  sisi  lain, 
menjadi seorang pilot 
juga tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi bagi saya 
seorang perempuan. Selain harus menguasai berbagai teori 
dan praktik selama pendidikan, saya juga harus beradaptasi 
dengan teman-teman yang mayoritas laki-laki. Hal inilah yang 
mungkin menjadikan penampilan saya sedikit agak maskulin. 

Mengenai wanita yang ingin menjadi pilot, bagaimana 
pandangannya?

Di zaman sekarang ini wanita bisa jadi apa saja, asalkan 
memiliki semangat juang dan tekad yang kuat. Seorang 
perempuan bahkan menjadi seorang pemimpin Negara, 
astronot, maupun bidang pekerjaan lain yang belum pernah 
terbayangkan oleh mereka. Bagi saya sendiri, menjadi pilot 
wanita itu sangat prestigious, selama wanita tersebut mampu 
dan Profesional tidak ada salahnya menjadi pilot.

Sebagai pilot wanita, apa harapannya bagi calon-
calon pilot wanita yang sekarang sedang menempuh 
pendidikan pilot?

Harapan Saya belajarlah dengan sungguh-sungguh, tetaplah 
semangat dan tunjukan bahwa perempuan bisa setara dengan 
laki-laki. Perempuan itu kuat, perempuan itu cerdas, namun 
itu semua tergantung sejauh mana kita mau berusaha dan 
berjuang. Jadi, jangan pantang menyerah.



Sekarga dan APG 
Tolak Hasil RUPS Garuda Indonesia

APG-Pada RUPS yang berlangsung 
pada hari Kamis, 19 April 2016, 
Garuda Indonesia memutuskan 
menerbitkan obligasi dengan nilai 
Rp. 10 triliun. Penerbitan obligasi 
nantinya akan diproyeksikan guna 
membayar utang Garuda yang 
akan jatuh tempo pada bulan Juli 
mendatang dan tahun 2020. Selain 
itu, dalam RUPS tersebut, maskapai 
plat merah ini juga melakukan 
perubahan komposisi manajerial di 
jajaran direksi dan komisaris. 

Dalam pernyataan tertulis yang 
dikirimkan ke berbagai media, jajaran 
karyawan PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk yang tergabung 
dalam sekertariat bersama Serikat 
Karyawan PT Garuda Indonesia 
(Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda 
(APG) menyatakan sikap penolakan 
terhadap hasil RUPS tersebut. 

Dalam pernyataan tertulis yang 
ditandatangani Ketua Sekarga Ahmad 
Irfan dan Presiden APG Capt. Bintang 
Hardiono dijelaskan bahwa komposisi 
manajemen serta jajaran direksi yang 
ditetapkan setahun yang lalu (12 April 

2017), tidak mampu memberikan 
perubahan yang lebih baik terhadap 
kinerja Garuda selama setahun 
terkhir. Sehingga sepanjang tahun 
2017 Garuda Indonesia mencatat 
kerugian hingga mencapai Rp. 2,9 
triliun (kumparan.com).

RUPS yang dianggap gagal dalam 
melakukan perombakan direksi 
juga menjadi salah satu alasan 
penolakan terhadap hasil RUPS 
Garuda Indonesia. Sebab dalam hasil 
RUPS tersebut, pihak Garuda masih 
mempertahankan direksi yang lama 
dan hanya mengurangi satu orang 
direksi (infopenerbangan.com). 

Dalam RUPSLB yang digelar pada 
hari Kamis (19/4), pihak Garuda 
memberhentikan Direktur Produksi 
yang dijabat oleh Puji Nur Handayani. 
Pada RUPSLB tersebut Garuda 
menunjuk Triyanto Moeharsono 
sebagai Direktur Operasi dan Nina 
Sulistyowati sebagai Direktur Niaga 
Domestik. Nina sendiri sebelumnya 
pernah menjabat sebagai Direktur 
Marketing dan Teknologi Informasi.

Di jajaran komisaris, juga ada dua nama 
baru yakni Herbert Timbo Parluhutan 
Siahaan dan Luky Alfirman. Timbo 
sebelumnya anggota komisaris di 
Citilink, sedangkan Luky adalah 
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan 
Risiko Kemenkeu, menggantikan 
posisi yang sebelumnya diisi Isa 
Rachmatarwata.

 “Untuk itu kami meminta pemerintah 
dan pemegang saham, melakukan 
evaluasi terhadap hasil RUPS 
tersebut,” demikian dinyatakan dalam 
surat pernyataan yang ditandatangani 
Ketua Umum Sekarga, Ahmad Irfan, 
dan Presiden APG, Capt. Bintang 
Hardiono.

Lebih lanjut, dalam pernyataan pers 
tersebut juga disebutkan mengenai 
kemungkinan adanya aksi industrial 
action sebagai respon lanjutan apabila 
pernyataan sikap ini tidak mendapat 
tanggapan dari pihak terkait, baik dari 
pemerintah selaku pemilik BUMN 
maupun para pemegang saham PT. 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

“Bahwa apabila hal-hal yang kami 
sampaikan di atas tidak mendapatkan 
tanggapan, maka kami akan siap 
melakukan Industrial action pada 
waktu dan tempat yang akan 
ditetapkan kemudian”.

Pernyataan penolakan terhadap hasil 
RUPS Garuda Indonesia merupakan 
salah satu bentuk keprihatinan 
dari karyawan terhadap kondisi PT 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang 
belum menuju ke arah yang lebih baik. 

 J Pesawat Garuda [Foto ANTARA FOTO Fikri Yusuf]

HEADLINE

16 VOL. XLII, 2018APG magazine



FLASHNEWS

17VOL. XLII, 2018 APG magazine

sosiasi Pilot Garuda (APG) 

dan Serikat Karyawan Garuda 

(Sekarga) mengadakan 

konferensi pers pada pukul 14.00 WIB 

bertempat di Restaurant Kelapa Dua, 

Konferensi pers ini dilatarbelakangi 

oleh kondisi internal yang disinyalir 

dapat membahayakan kelangsungan 

Garuda Indonesia ke depan.

keluhan dari konsumen setianya 

terkait masalah pembatalan maupun 

penundaan penerbangan. Demikian 

juga dengan permasalahan industrial, 

terdapat banyak pelanggaran 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Maka dari itu, eksistensi dan reputasi 

Garuda perlu diselematkan dengan 

menempatkan pemimpin dari orang-

sebanding dengan peningkatan biaya 

dari tahun 2016 hingga tahun 2017, 

dimana peningkatan biaya 11,6%, 

sementara pendapatan hanya 8,11%. 

Kerugian Garuda sangat besar pada 

tahun 2017, yakni sebesar 213 juta 

US dollar. Hal ini berbanding terbalik 

dengan keuntungan yang diperoleh 

pada tahun 2016 yang hanya sebesar 

9,3 juta US dollar.  

Sementara itu, peningkatan jumlah 

direksi dinilai tidak sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan, dimana 

pada tahun 2015 jumlah direksi 

yang berjumlah 7 orang, kemudian 

di tahun 2016 terjadi penambahan 

menjadi 8 direksi. Pada tahun 2017 

jumlah ini ditambah lagi menjadi 9 

direksi. Namun pada tanggal 19 April, 

setelah diadakan RUPS yang dihadiri 

oleh 100% pemegang saham, Garuda 

Indonesia kembali memangkas jajaran 

direksi menjadi 8 direksi.

Dari sini dapat dilihat adanya kegagalan 

managemen Garuda Indonesia yang 

antara lain disebabkan oleh:

1. Kegagalan dalam perubahan 

sistem penjadwalan crew sehingga 

menyebabkan sejumlah pembatalan 

penerbangan hingga mencapai 

puncaknya pada awal desember 

2017. Hal ini masih terus terjadi 

A

Ini Alasan Karyawan Garuda 
Indonesia akan Lakukan 
Aksi Mogok Kerja

Ada 3 point yang menjadi permasalahan  

terkait diadakannya konferensi pers ini 

diantaranya: Pertama, permasalahan 

operasional; kedua, permasalahan 

keuangan dan ketiga permasalahan 

hubungan industrial yang semakin 

tidak kondusif. Apabila dilihat dari 

posisi operasional belakangan ini, 

Garuda Indonesia banyak mendapat 

orang yang profesional terutama 

yang mengerti seluk beluk dunia 

penerbangan.

Capt. Erick Ferdinand selaku 

Corporate Affair mewakili seluruh 

jajaran Serikat Pekerja Garuda dan 

Asosiasi membacakan permasalah 

apa saja yang terjadi di tubuh Garuda. 

Peningkatan pendapatan tidak 
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hingga saat ini dan yang menjadi 

penanggung jawab hal ini adalah 

Direktur Marketing dan Teknologi 

Informasi (Direktur IT).

2. Jabatan direktur cargo sangat 

tidak diperlukan sebelumnya, hal 

ini dikarenakan Garuda Indonesia 

tidak memiliki pesawat khusus 

cargo. 

3. Peningkatan pendapatan usaha 

penjualan tiket penumpang tidak 

mampu mengimbangi beban usaha 

karena ketidakmampuan direktur 

marketing dalam membuat strategi 

penjualan produk. Hal ini dapat 

dilihat pada penurunan rata-rata 

harga jual tiket pada tahun 2017 

dibandingkan 2016.

4. Saham Garuda Indonesia terus 

merosot.

5. Direktur personalia banyak 

m e n g e l u a r k a n  p e r a t u r a n 

perusahaan yang bertentangan 

dengan Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) tanpa berunding terlebih 

dahulu dengan serikat pekerja. 

Hal ini pada akhirnya menimbulkan 

perselisihan dan suasana kerja yang 

tidak kondusif sehingga berdampak 

pada penurunan safety.

Demi menjaga kelangsungan bisnis 

Garuda Indonesia dengan tetap 

berkomitmen menjaga keselamatan 

pernerbanganya dan memberikan 

pelayanan terbaik pada pelanggan, 

maka Serikat Bersama meminta 

kepada Bapak Presiden dan mentri 

BUMN serta seluruh pemilik saham 

PT. Garuda Indonesia Persero Tbk 

untuk dapat segera menstrukturisasi 

jumlah direksi dari 8 menjadi 6 orang 

dengan berpedoman pada peraturan 

penerbangan sipil Republik Indonesia 

dan melakukan pergantian direksi 

dengan mengutamakan profesionalitas 

di bidang penerbangan yang berasal 

dari internal PT. Garuda Indonesia 

karena lebih memahami permasalahan 

yang terjadi di perusahaan.

Jika tidak dapat dipenuhi, maka 

dengan berat hati APG dan Sekarga 

yg tergabung dalam Sekber (Serikat 

Bersama) akan melakukan mogok, 

dalam kesempatan itu Sekarga 

meminta maaf kepada seluruh 

masyarakat Indonesia dan seluruh 

pengguna jasa di PT. Garuda Indonesia 

akan dampak yang akan dialami dari 

kergiatan mogok tersebut.

 J Suasana konferensi pers karyawan Garuda [foto: Dok. APG]



Cengkareng, 21 April 2018 - Maskapai nasional 
Garuda Indonesia mengadakan penerbangan 
khusus “Kartini Flight” sebagai upaya 

memeriahkan semangat Hari Kartini dengan 
melibatkan awak kabin, petugas darat dan pilot 
yang semuanya merupakan perempuan hebat yang 
dimiliki Garuda Indonesia Group.

semuanya perempuan membuktikan 

bahwa

mereka mampu bekerja ditengah dunia 

yang sarat dengan perkembangan 

teknologi dan tantangan dinamika 

karir yang ada,” kata Menteri Kelautan 

& Perikanan RI, Susi Pudjiastuti 

sesaat sebelum mengudara dengan 

penerbangan GA 204 itu.

Pada kesempatan itu Menteri Susi 

Pudjiastuti juga menyempatkan diri 

bersalaman dan berbincang-bincang 

singkat dengan kapten pilot dan seluruh 

crew pesawat dan mengatakan bahwa 

Garuda Indonesia telah mampu dengan 

baik mengakomodir aktualisasi diri 

kaum perempuan dalam jenjang karir 

professional di industri penerbangan.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya 

Manusia dan Umum Garuda Indonesia, 

Sari Suharso mengungkapkan melalui 

“Kartini Flight” ini Garuda Indonesia 

mengajak seluruh perempuan di 

Indonesia untuk terus berprestasi dan 

mengaktualisasikan diri tanpa batasan 

tertentu.

“ S e m a n g a t  t e r s e b u t  k a m i 

representasikan melalui kehadiran 

pilot, awak kabin hingga release-woman 

yang semuanya perempuan pada 

penerbangan GA 204 rute Jakarta –

Jogja ini,” kata Sari.

Garuda Indonesia Group saat ini telah 

memiliki lebih dari 4500 karyawan 

perempuan yang terdiri dari petugas 

lapangan, teknisi pesawat, co-pilot, 

kapten pilot hingga profesi lainnya. 

Perempuan yang bekerja sebagai pilot 

MENTERI SUSI PUDJIASTUTI 
APRESIASI PENERBANGAN 
KHUSUS “KARTINI FLIGHT” 
GARUDA INDONESIA

Keistimewaan lainnya dari penerbangan 

khusus Kartini Flight ini adalah 

ikut sertanya Menteri Perikanan & 

Kelautan RI, Susi Pudjiastuti dan 

rombongan pada rute penerbangan 

Jakarta – Jogja. Selain itu, dua direksi 

perempuan Garuda Indonesia, masing-

masing Direktur Sumber Daya Manusia 

dan Umum, Sari Suharso dan Direktur 

Niaga Domestik, Nina Sulistyowati 

beserta beberapa direksi wanita BUMN 

lainnya juga ikut dalam penerbangan 

tersebut.

“Salut buat Garuda Indonesia yang 

telah mengadakan penerbangan khusus 

ini. Keterlibatan pilot perempuan, awak 

kabin dan juga petugas darat yang 
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sendiri mencapai 29 pilot perempuan di 

Garuda Indonesia. Sementara di GMF-

Aeroasia sendiri tercatat memiliki 423 

orang karyawati dimana 101 karyawati 

bekerja di lapangan sebagai teknisi dan 

engineer. Selain itu GMF-Aeroasia 

juga memiliki 11 orang releaseman 

perempuan yang berlisensi berbagai 

jenis pesawat yang dikuasainya.

Sementara itu Direktur Niaga Domestik 

Garuda Indonesia, Nina Sulistyowati, 

menambahkan pihaknya berharap 

penerbangan Kartini Flight ini dapat 

menjadi agenda tahunan sebagai 

bentuk dan wujud dukungan kami 

terhadap sosok pahlawan R.A Kartini 

yang hingga saat ini terus menginspirasi 

seluruh perempuan di Indonesia.

“Kartini Flight” tersebut merupakan 

penerbangan khusus yang melibatkan 

seluruh sosok perempuan yang 

berperan penting dalam proses 

pelaksanaan penerbangan Garuda 

Indonesia, beberapa sosok perempuan 

hebat tersebut diantaranya :

1.  Captain Pilot : Capt. Ida Fiqriah 

(kapten pilot perempuan pertama 

GA)

2.  First Officer (FO/co-pilot) : Melinda

3.  Flight Service Manager (FSM) : Evi 

Soenarjono

4.  Flight Attendant (FA)  : Kristina 

Halim

5.  Flight Attendant (FA)  : Sandra 

Junaedi

6.  Flight Attendant (FA) : Lysda Taher

7.  Flight Attendant (FA) : Chika Annisa

8.  Flight Attendant (FA) : Kartika 

Hermiyanti

8.  Engineer Aircraft Release : Pita 

Hadi Sriwahyuni

9.  Engineer Aircraft Release : Dessy 

Purnamasari

10.  Load Control : Maria Apriliyanti

11.  Ramp Dispatcher : Woro Tyas

Khusus dalam rangka Hari Kartini ini, 

Garuda Indonesia juga memberikan 

serangkaian program yang ditujukan 

khusus untuk pengguna jasa wanita 

seperti potongan harga hingga 21 

%; bonus 2100 Miles untuk semua 

perempuan; potongan sebesar 50% 

untuk penukaran GarudaMiles 

serta akses lounge gratis di bandara 

Soekarno-Hatta, Kualanamu, Medan 

dan bandara Sultan Aji Muhammad 

Sulaiman, Balikpapan untuk pengguna 

jasa wanita yang lahir pada bulan April.

Selain itu, sebagai bagian dari rangkaian 

kegiatan “Kartini Flight” tersebut, 

melalui program Corporate Social 

Responsibility (CSR) perusahaan, 

Garuda Indonesia juga memberikan 

bantuan perlengkapan membatik untuk 

masyarakat di Sleman Yogyakarta serta 

bantuan berupa perlengkapan alat 

tangkap ikan untuk nelayan di pesisir 

Yogyakarta.

Kegitan CSR tersebut merupakan 

bentuk kepedulian Garuda Indonesia 

akan budaya khas Indonesia – 

khususnya batik dan juga terhadap 

kesejahteraan nelayan di sekitar 

bandara di Kulonprogo.
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Jakarta, 6 April 2018  – Garuda 

Indonesia bersama Bank Mandiri 

gelar Garuda Indonesia Travel Fair 

(GATF) 2018 Phase I mulai hari ini, 

Jumat hingga Minggu (6–8 April) 

di JCC, Jakarta. Garuda Indonesia 

Travel Fair (GATF) merupakan 

program reguler yang dilaksanakan 

dua kali setahun dimaksudkan 

sebagai bagian dari komitmen 

GARUDA INDONESIA - BANK 
MANDIRI GELAR “GARUDA INDONESIA 
TRAVEL FAIR (GATF) 2018”

Perusahaan sebagai maskapai 

n a s i o n a l  d a l a m  m e n d u k u n g 

program pengembangan pariwisata 

Indonesia.

GATF Phase I di Jakarta ini 

menargetkan total transaksi 

sebesar IDR 285 miliar dan 80.000 

pengunjung selama tiga hari 

pelaksanaannya. Selain di Jakarta, 

GATF juga dilaksanakan di 28 kota 

lain di Indonesia sejak awal Maret 

lalu.

Pada kesempatan acara pembukaan 

GATF di Jakarta, Direktur Utama 

Garuda Indonesia Pahala N. 

Mansury mengatakan bahwa di 

samping mendukung Pemerintah 

untuk mendorong pertumbuhan 

pariwisata Nasional termasuk “10 

Destinasi Prioritas  Beyond Bali”, 
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pelaksanaan GATF merupakan 

salah satu upaya strategis Garuda 

Indonesia dalam mengoptimalkan 

pasar potensial di wilayah Indonesia, 

khususnya Jakarta dan sekitarnya.

“GATF merupakan event tahunan 

yang selalu ditunggu oleh pelanggan 

setia Garuda Indonesia, tidak hanya 

di kota Jakarta, namun di seluruh 

Indonesia. Hal ini terlihat dari 

peningkatan jumlah pengunjung 

GATF dari tahun ke tahun sejak 

kami laksanakan GATF untuk 

yang pertama kalinya tahun 2008 

lalu. Menyikapi tingginya minat 

pelanggan dan masyarakat dalam 

melakukan perjalanan wisata, 

maka GATF yang semula hanya 

dilaksanakan di Jakarta, kemudian 

digelar di kota-kota besar lainnya 

di Indonesia” kata Pahala.

Melalui GATF, Garuda Indonesia 

memberikan penawaran terbaik 

untuk berbagai pilihan tiket dan 

paket perjalanan wisata baik 

domestik maupun internasional 

yang menarik dengan harga spesial. 

Di samping itu, pelanggan juga dapat 

menikmati tawaran-tawaran special 

yang diberikan pada periode happy 

hour setiap harinya maupun fasilitas 

dan benefit yang diberikan oleh 

Bank Mandiri.

“GATF merupakan momen yang 

sangat baik bagi para pelanggan 

untuk mencari tiket ke destinasi 

f a v o r i t .  P a d a  k e s e m p a t a n 

GATF inilah Garuda Indonesia 

memberikan harga terbaiknya yang 

pernah ada, baik perjalanan dari 

Jakarta dan sekitarnya, maupun 

destinasi-destinasi menarik lain di 

dalam maupun luar negeri, sehingga 

diharapkan dapat memfasilitasi para 

pelanggan dalam merencanakan 

perjalanannya” tambah Pahala.   

Sementara itu, Direktur Utama 

Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo 

mengungkapkan partisipasi dan 

dukungan Mandiri dalam event 

GATF 2018 phase I kota Jakarta 

ini dikemas dalam serangkaian 

p r o g r a m  u n t u k  m e m e n u h i 

kebutuhan perjalanan masyarakat 

dan pemegang kartu Bank Mandiri 

yang mencapai sekitar 19 juta (debit 

dan kredit).

Bagi pemegang Mandiri Debit 

dan Mandiri Kartu Kredit berhak 

mendapatkan berbagai penawaran 

menarik untuk transaksi selama 

GATF 2018 seperti, Cashback hingga 

Rp 2 Juta, Cicilan 0% hingga 12 bulan, 

dan tambahan potongan harga 

hingga 50% dengan menukarkan 

fiestapoin. Khusus untuk pemegang 

kartu debit Mandiri Garuda juga 

mendapatkan cashback tambahan 

Rp 200 Ribu, bonus 3x GarudaMiles, 

lucky dip dengan hadiah utama tiket 

rute internasional. Selain itu Bank 

Mandiri juga menerbitkan E-Money 

edisi khusus GATF dengan harga 

special. Seluruh nasabah yang 

bertransaksi menggunakan Mandiri 

Kartu Kredit akan mendapatkan 

Voucher Belanja JD.ID melalui 

program #semuadapatbonus. 

Dapatkan juga kesempatan untuk 

“GATF merupakan momen yang sangat baik 
bagi para pelanggan untuk mencari tiket ke 

destinasi favorit. Pada kesempatan GATF 
inilah Garuda Indonesia memberikan harga 

terbaiknya yang pernah ada, baik perjalanan 
dari Jakarta dan sekitarnya, maupun 

destinasi-destinasi menarik lain di dalam 
maupun luar negeri, sehingga diharapkan 

dapat memfasilitasi para pelanggan dalam 
merencanakan perjalanannya”
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mendapatkan Bonus Jutaan 

GarudaMiles dan kesempatan untuk 

mengikuti lelang fiestapoin dengan 

hadiah tiket rute domestik favorit.

Kartika menambahkan, “Kami 

h a r a p k a n  d e n g a n  a d a n y a 

kerjasama ini, Bank Mandiri dapat 

memfasilitasi pembayaran non tunai 

dan transaksi keuangan, pengguna 

layanan Garuda Indonesia. Dengan 

berbagai program menarik di atas 

diharapkan dapat meningkatkan 

loyalitas customer Garuda Indonesia 

dan Bank Mandiri.

Untuk masyarakat umum yang 

belum menjadi nasabah Bank 

Mandiri, juga diberikan kemudahan 

untuk mengajukan aplikasi Mandiri 

Kartu Kredit  dan membuka 

rekening Tabungan Bank Mandiri 

selama event berlangsung. Setiap 

Mandiri Kartu Kredit yang disetujui 

berkesempatan mendapatkan Free 

Membership Fee selama 2 tahun 

dan Welcome Bonus hingga Rp 1 

Juta. Untuk pembukaan Rekening 

Tabungan Bank Mandiri, dapatkan 

gimmick menarik.

Pada pelaksanaan GATF 2018 

Phase I ini, Garuda Indonesia 

kembali mengangkat konsep “More 

For Less” atau “Get More, Pay Less” 

dimana melalui tema tersebut para 

pelanggan akan semakin diberikan 

banyak kemudahan, kenyamanan, 

harga tiket yang lebih terjangkau 

dan akses yang yang semakin 

banyak melalui seluruh destinasi 

Garuda Indonesia serta tambahan 

tambahan benefit lainnya yang akan 

didapatkan melalui event GATF 

tersebut.

G a r u d a  I n d o n e s i a  j u g a 

memperkenalkan konsep “Digital 

Experience”, yang diluncurkan tahun 

lalu, untuk memberikan pengalaman 

yang berbeda bagi para pelanggan 

s e t i a  u n t u k  m e r e n c a n a k a n 

perjalanan wisatanya dengan 

menggunakan kemudahan teknologi 

untuk merencanakan perjalanan, 

salah satunya adalah dengan 

menggunakan “Garuda Indonesia 

Mobile App” dan “Website Garuda 

Indonesia”.

Untuk memberikan penawaran yang 

menarik bagi para pelanggan setia 

Garuda Indonesia, pada GATF ini 

Garuda Indonesia melaksanakan 

berbagai program dan kegiatan 

m e n a r i k  l a i n ny a  b a g i  p a ra 

pengunjung, diantaranya adalah :
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exclusive merchandise serta produk-produk 
pelengkap perjalanan Anda dengan harga yang 
sangat menarik

 n Program Discount “Inflight Shop” 
Dapatkan diskon hingga 73% untuk produk-
produk yang ada di Inflight Shop

 n Program “Kids Coloring Competition” 
Selama hari Sabtu dan Minggu dalam acara 
GATF, anak-anak Anda dapat mengikuti 
program “Kids Coloring Competition” yang 
akan mengasah kreativitas si kecil dalam 
mewarnai snack box Garuda Indonesia. 
Peralatan mewarnai akan disediakan selama 
acara berlangsung

 n Program “SkyTeam& Interline” 
Bagi anda yang ingin berkeliling dunia, Garuda 
Indonesia sebagai salah satu anggota SkyTeam 
memiliki program “Round the World” dan 
“Regional Fare Passes”. Selain harga yang 
menarik, anda tetap akan mendapatkan 
pelayanan kelas dunia dari Garuda Indonesia 
dan ke 19 member SkyTeam lainnya.

Selain SkyTeam, Garuda Indonesia juga 
bekerjasama dengan berbagai maskapai di 
dunia yang dapat anda manfaatkan bersama 
dengan jaringan Garuda Indonesia. Travel 
consultant kami akan senang membantu 
merencanakan perjalanan anda di booth 
SkyTeam pada GATF kali ini.

 n Program “Special Offer” Umroh Bekerja 
Sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) 
Bagi kaum muslim yang ingin melakukan 
ibadah umroh dan haji ke tanah suci, dapatkan 
penawaran menarik bekerja sama dengan Bank 
Syariah Mandiri, seperti pembukaan tabungan 

PROGRAM GATF 2018

 n Program “Happy Hour”
Program dimana para pengunjung dapat membeli 

tiket penerbangan dengan diskon hingga 80% pada 

periode pukul 10.00 WIB – 13.00 WIB, dan pukul 

16.00 WIB – 18.00 WIB

 n Program “Best Deal” 
Program dimana para pengunjung akan 

mendapatkan berbagai penawaran menarik untuk 

tiket domestic dan international dengan diskon 

hingga 50%yang dapat dinikmati sepanjang hari 

selama event

 n Program “Regular Discount” 
Selain Happy Hour dan Best Deal, pengunjung 
juga dapat menikmati diskon regular sepanjang 
hari ke berbagai rute penerbangan, untuk rute 
domestic diskon hingga 13% sedangkan rute 
internasional hingga 20%

 n Program “Discount Redemption 
GarudaMiles”
Pengunjung GATF dapat menikmati diskon hingga 

50% ke rute – rute tertentu dengan melakukan 

redeem miles dan triple mileage untuk rute 

tertentu

 n Program “Discount Cargo” 
Nikmati diskon hingga 50% untuk Go Express, 

diskon hingga 40% untuk General Cargo, dan 

komisi pembukaan gerai kargo sebesar 25%

 n Program “Prepaid Baggage & Advance Seat 
Request” 
Dapatkan diskon menarik hingga 30% untuk 

Prepaid Baggage dan Advance Seat Request (leg 

room & non leg room)

 n Program Discount “Garuda Shop” 
Nikmati diskon hingga 75% untuk pembelanjaan 
di Garuda Shop. Anda bisa mendapatkan 
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haji, program pembiayaan umroh, dan harga 
khusus paket umroh.

 n Program “SedekahUmroh” 
Bagi Anda member GarudaMiles, Anda dapat 
berpartisipasi dalam program “Sedekah 
Umroh” dengan mendonasikan mileage 
di booth GarudaMiles selama acara GATF 
berlangsung atau melalui website GarudaMiles, 
yang nantinya akan digunakan untuk 
memberangkatkan 100 jamaah tidak mampu 
ke tanah suci. Program ini juga bekerjasama 
dengan Asosiasi Penyelenggara Haji &Umroh 
serta mitra korporasi Garuda Indonesia.

 n Program “Lucky Draw” 
Lucky Draw berupa tiket Pesawat Garuda 
Indonesia, dengan syarat setiap pembelian 
tiket penerbangan Garuda Indonesia minimal 
pembelian Rp.10.000.000,-, dan berhak untuk 

mendapatkan 1 lembar kupon yang akan diundi 
di setiap harinya

 n Berbagai Games & Voucher Menarik
P e n g u n j u n g  b e r ke s e m p a t a n  u n t u k 
memenangkan hadiah & voucher dengan 
mengikuti berbagai permainan menarik 
dengan menunjukkan bukti transaksi (tiket 
dan kwitansi) GATF 2018 di booth “Games” 
& “Redemption”

 n Diskon hingga 50% dengan fiestapoin 
Dapatkan tambahan diskon hingga 50% atau 
maksimal hingga Rp 2 Juta tanpa ketentuan 
minimal transaksi dengan melakukan 
redemption fiestapoin di mesin EDC Bank 
Mandiri di seluruh exhibitor event GATF 

Jakarta 2018

 n Cicilan 0% hingga 12 bulan dengan Mandiri 
Kartu Kredit 
Manfaatkan program cicilan hingga 12 bulan 

0% dan cicilan 18 bulan bunga ringan 0,9% 

untuk transaksi di GATF Jakarta 2018 dengan 

menggunakan Mandiri Kartu Kredit di mesin 

EDC Bank Mandiri.

 n Cashback Kartu Mandiri (Mandiri Debit dan 
Mandiri Kartu Kredit) 
Khusus transaksi menggunakan Mandiri Debit 

dan Mandiri Kartu Kredit, dapatkan potongan 

Cashback hingga Rp 2 Juta untuk pembelian 

tiket (return) Garuda Indonesia selama event 

PROGRAM BANK MANDIRI PADA GATF 2018
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GATF Jakarta 2018 berlangsung, selama kuota 

cashback masih tersedia.

 n Cashback Tambahan Kartu Debit Mandiri 
Garuda 
Dapatkan cashback tambahan di luar 

cashback kartu Mandiri sebesar Rp 200 ribu 

untuk transaksi di event GATF Jakarta 2018 

menggunakan Kartu Debit Mandiri Garuda.

 n #semuadapatbonus untuk transaksi dengan 
menggunakan Mandiri Kartu Kredit 
Transaksi dengan menggunakan Mandiri 

Kartu Kredit di event GATF Jakarta 2018 akan 

mendapatkan e-voucher dari JD.ID, dimana 

pemegang kartu akan mendapatkan e-voucher 

dari JD.ID yang didistribusikan melalu SMS ke 

nomor handphone yang terdaftar di system 

Mandiri Kartu Kredit.

 n Bonus GarudaMiles setara tiket ke London 
Dapatkan bonus GarudaMiles setara tiket 

ke London untuk transaksi menggunakan 

Mandiri Kartu Kredit selama periode event 

GATF Jakarta 2018

 n Happy Hour Mandiri Kartu Kredit – Highest 
Spender 
Program yang akan dijalankan menyesuaikan 

dengan periode Happy Hour GATF Jakarta 

2018 dengan program extra cashback Rp 500 

ribu untuk 5 Highest Spender Mandiri Kartu 

Kredit di event GATF Jakarta 2018 setiap 

periode Happy Hour.

 n Bonus 3x GarudaMiles untuk Kartu Debit 
Mandiri Garuda 
Bonus 3x miles untuk transaksi kartu Debit 

Mandiri Garuda di event GATF dengan minimal 

transaksi tertentu (berlaku di merchant Travel 

dan non Travel)

 n Bonus 50.000 GarudaMiles untuk Mandiri 
Debit Co-Brand Garuda Indonesia 
Bonus hingga 50.000 GarudaMiles untuk 

transaksi tertinggi bagi nasabah pemegang 

Mandiri debit Co-Brand Garuda dengan 

minimal transaksi tertentu

 n Lucky Dip fiestapoin 
Pemegang Kartu Mandiri (Mandiri Debit 

dan Mandiri Kartu Kredit) selama periode 

event GATF Jakarta 2018, berkesempatan 

untuk mengikuti program Lucky Dip dengan 

menunjukkan struk Belanja min nilai transaksi 

Rp 1 juta yang berketerangan redemption 

fiestapoin, berkesempatan memperoleh 

berhadiah tertinggi tiket PP rute internasional 

Garuda Indonesia untuk 1 (satu) orang serta 

hadiah menarik lainnya.

 n Lelang Tiket dengan Fiestapoin 
Pemegang Kartu Mandiri (Mandiri Debit 

dan Mandiri Kartu Kredit) yang melakukan 

registrasi kepesertaan Lelang Fiestapoin 

dengan menunjukkan struk Belanja yang 

berketerangan redemption fiestapoin, dapat 

memperebutkan hadiah tiket PP rute domestik 

Garuda Indonesia untuk 2 (dua) orang. Berlaku 

syarat minimal fiestapoin yang dimiliki saat 

mengikuti Lelang.

 n Bonus 5.000 fiestapoin untuk Kartu Debit 
Mandiri Garuda 
Transaksi menggunakan Kartu Debit Mandiri 

Garuda dengan minimal transaksi Rp 1,5 Juta 
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berkesempatan untuk mendapatkan bonus 

5.000 fiestapoin.

 n Redeem travel souvenir dengan menukarkan 
fiestapoin 
Dapatkan FREE Travel souvenir dengan 

menukarkan fiestapoin Anda.

 n Coffiesta Corner 
Khusus berlaku bagi nasabah Bank Mandiri, 

berkesempatan menukarkan fiestapoin yang 

dimiliki dengan 1 cup kopi yang tersedia di 

booth Mandiri. Corner ini dapat digunakan 

nasabah untuk relaksasi setelah bertransaksi 

di GATF.

 n Special Price emoney edisi special GATF 
Dapatkan harga special untuk emoney edisi 

special GATF selama event berlangsung

 n Promo pendaftaran Mandiri Online 
Nasabah Bank Mandiri yang melakukan 

registrasi Mandiri Online di event GATF 

Jakarta 2018, dapat mengikuti program BUY 2 

GET 3 Emoney edisi premium (Justice League/

Starwars .

 n Promo Lucky Dip Pembukaan Rekening 
Mandiri 
Dapatkan kesempatan raih bonus GarudaMiles, 

bonus Fiestapoin dan Cashback hingga Rp 

150.000 untuk pembukaan rekening Mandiri 

Tabungan pada event GATF Jakarta 2018

 n Welcome Bonus Mandiri Kartu Kredit 
Welcome Bonus hingga Rp 1 Juta untuk 

setiap aplikasi baru Mandiri Kartu Kredit yang 

disetujui pada event (same day approval) GATF 

Jakarta 2018.

 n Upgrade Mandiri Kartu kredit 
Dapatkan kemudahan proses upgrade mandiri 

kartu kredit di lokasi event GATF 2018 JCC 

dengan berbagai hadiah langsung berupa 

GarudaMiles, luggage dan hadiah tertinggi 

Tiket return rute international (2 Tiket PP 

Jakarta-London, 2 Tiket Jakarta-Tokyo dan 

2 Tiket Jakarta-Singapore) untuk program 

Upgrade Mandiri Kartu Kredit.

 n Increase Limit Mandiri Kartu Kredit 
Dapatkan kemudahan proses kenaikan limit 

temporer untuk transaksi anda selama event 

GATF Jakarta 2018.
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Jakarta- sejak liberalisasi jasa angkutan 

pesawat terbang di Indonesia, jumlah 

maskapai terus bertambah. Imbasnya 

terjadi persaingan layanan operator 

airline. Akhirnya menguntungkan 

konsumen karena ada perang harga.

Pertumbuhan penumpang pesawat di 

Indonesia mencapai 15 persen. Industri 

pesawat itu demokrastis. Satu pesawat 

komponennya bisa dipasok dari puluhan 

produsen berbeda dari berbagai negara 

sebagaimana yang dikatakan Direktur 

teknologi PT DI Gita Aperiawan. ‘’Hari 

ini tidak ada pesawat yang seratus 

persen komponennya di produksi 

sendiri. Semua komponen dirakit dari 

berbagai produk yang berbeda, itu 

sudah biasa dalam pembuatan pesawat,’’ 

ujar Gita dalam diskusi outlook 2017 

bertema ‘’Highlight Industry Aviation: 

Professional Analysis and Opinion’’ 

di The Sultan Hotel, Jakarta, selasa 

(30/1/2018).

Meningkatnya kelas menengah dunia, 

khususnya di Asia memicu ledakan 

konsumen pesawat terbang. Orang yang 

mampu beli tiket naik setiap harinya. 

Produsen panen kontrak pembuatan 

pesawat, khususnya untuk angkutan 

sipil. Hanya saja Indonesia belum 

memaksimalkan perannya sehingga 

belum menjadi produsen komponen 

yang diperhitungkan. Maskapai di 

Indonesia masih mengimpor pesawat 

dalam jumlah besar dari Amerika 

Serikat dan Eropa. Penjualan produk 

PT Dirgantara Indonesia sendiri masih 

didominasi kontrak dari pemerintah.

Di Indonesia, akibat adanya perang jasa 

menjadikan harga tiket diklaim sebagai 

salah satu yang paling murah di dunia. 

Dengan Rp.200.000, orang Indonesia 

sudah bisa bepergian menggunakan 

pesawat. Pertumbuhan pembelian 

pesawat juga mengalami kenaikan 

setiap tahun diikuti naiknya peminat 

sekolah pilot,  tidak semua lulusan 

terserap di dunia kerja.

Mengapa banyak pilot lokal 
menganggur?

Saat ini ada 3 grup besar maskapai, 

Lion, Sriwijaya dan Garuda. Mereka 

semua pembeli setia pesawat dari 

eropa dan Amerika Serikat. Dalam 

dunia penerbangan, segalanya dituntut 

serba cepat, termasuk perekrutan pilot. 

Kebanyakan maskapai tidak tertarik 

melakukan pembinaan lulusan baru, tapi 

merekrut pilot yang sudah mempunyai 

jam terbang cukup, jawabannya tentu 

saja dengan menerima pilot asing yang 

sudah berpengalaman.

Dalam waktu tertentu seperti tahun 

baru atau hari raya, penumpang pesawat 

mencapai 15 juta orang. Industri 

penerbangan makin bersinar setiap 

tahunnya di Indonesia. Senada dengan 

yang disampaikan Direktur  Utama 

PT Sriwijaya Maintenance Facility 

(SMF)  Richard Budihadianto ,’’Tiket 

Jumlah Penumpang Naik, 
Pilot Lokal Menganggur
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di Indonesia termurah di dunia. Tapi 

keuntungan maskapai minimal 30% itu 

untuk pemeliharaan dan operasional 

pesawat. Sebenarnya untuk airline 

beroperasi itu berat. Kalau harga tiket 

dinaikkan, nanti tidak laku karena 

maskapai lain jual lebih murah,’’ ujar 

Richard.

Ketatnya perang harga membuat 

maskapai tidak lagi memikirkan 

pembinaan calon-can pilot. Mereka 

ingin simple dan akhirnya merekrut 

pilot asing.

Pengamat penerbangan dan mantan 

KSAU Chappy Hakim menilai maskapai 

menginginkan pilot yang sudah jadi. 

Akibatnya lulusan sekolah penerbang 

domestik menganggur karena kurang 

jam terbang.

Chappy mengusulkan adanya standar 

sekolah penerbang dibawah koordinasi 

pemerintah. Kementerian perhubungan 

sudah sibuk mengurus lalu lintas dan 

dunia pengangkutan, jadi diperlukan 

institusi atau kementerian koordinator 

bidang perhubungan. Guna membawahi 

manajemen perekrutan pilot dan wadah 

komunikasi dengan maskapai.

‘’Seharusnya sekolah penerbangan 

dibawah koordinasi pemerintah. Lalu 

dibawahi kementerian atau dewan 

tersendiri  sebagai koordinator. 

L u l u s a n n y a  j a n g a n  d i b i a r k a n 

m e n g a n g g u r,  h a r u s  d i c a r i k a n 

pekerjaan,’’ kata Chappy.

Maskapai di Indonesia tidak mau repot 

dan butuh sopir pesawat cepat, karena 

pertumbuhan penumpang di Indonesia 

sangat pesat. Dulu lulusan baru sekolah 

penerbang berlatih dengan pesawat 

kecil, sekarang semua pesawat jumbo 

semua. Penerbang pemula terkendala 

praktik dan minim pengalaman. 

Maskapai tidak mau menunggu, jadi 

impor pilot asing.

‘’Mengapa pilot lokal menganggur? 

B a h k a n  s a m p a i  a d a  s e ko l a h 

penerbangan tutup,  gara-gara 

lulusannya tidak mampu diserap 

maskapai penerbangan,’’ tambah 

mantan Presiden Direktur PT Freeport 

Indonesia ini.

Chappy mengusulkan harus ada 

institusi dan manajemen yang lebih 

baik untuk mengatasi banyaknya pilot 

yang menganggur. Persoalannya terlalu 

rumit untuk diserahkan ke Kementerian 

Perhubungan.

Chappy Hakim yang juga sebagai 

Chairman CSE Aviation memandu sesi 

talkshow dengan beberapa stakeholder 

yang ada di industry penerbangan 

Indonesia. Panelis yang hadir antara lain: 

I Gusti Putu Suryawirawan, Direktur 

Jenderal Ketahanan dan Pengembangan 

A k s e s  I n d u s t r i  I n t e r n a s i o n a l 

Kementerian  Perindustrian, Iwan 

Joeniarto, Direktur Utama GMF 

AeroAsia, Andi Alisjahbana, Ketua 

Indonesia Aircraft  Component 

Manufacturer Association (INACOM), 

Anita D. A. Kolopaking, Ketua Dewan 

Pengawas BANI (Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia) dan Richard 

Budihadianto, Direktur Maintenance 

Sriwijaya Air.

S e b a g a i  p e n u t u p   a c a r a 

y a n g  d i s e l e n g g a r a k a n   C S E 

Av i a t i o n  d a n  B A N I  t e r s e b u t , 

Samudra  Sukardi  menggarisbawahi 

kurangnya financial instuition yang 

masih kurang welcome terhadap 

dunia industri penerbangan. Hal 

ini diakibatkan masih kurangnya 

Risk Analyst yang memahami dunia 

in, serta leasing company masih 

jarang di Indonesia. Kesimpulan 

yang diberikan bahwa seluruh 

stakeholder harus berkerjasama 

dengan baik dan kedepannya. (*)

Ketahanan dan Pengembangan 

Akses Industri  Internasional  - 

Kementerian  Perindustrian, Iwan 

Joeniarto, Direktur Utama GMF 

AeroAsia, Andi Alisjahbana, Ketua 

Indonesia Aircraft  Component 

Manufacturer Association (INACOM), 

Anita D. A. Kolopaking, Ketua Dewan 

Pengawas BANI (Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia) dan Richard 

Budihadianto, Direktur Maintenance 

Sriwijaya Air.

S e b a g a i  p e n u t u p   a c a r a 

y a n g  d i s e l e n g g a r a k a n   C S E 

Av i a t i o n  d a n  B A N I  t e r s e b u t , 

Samudra  Sukardi  menggarisbawahi 

kurangnya financial instuition yang 

masih kurang welcome terhadap 

dunia industri penerbangan. Hal ini 

diakibatkan masih kurangnya Risk 

Analyst yang memahami dunia in, 

serta leasing company masih jarang 

di Indonesia.  Kesimpulan yang 

diberikan bahwa seluruh stakeholder 

harus berkerjasama dengan baik dan 

kedepannya. (*)
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Diperkirakan di Asia Pasifik akan 

menjadi pusat pertumbuhan 

industri MRO pada tahun 

2022.

K e m e n t r i a n  P e r i n d u s t r i a n 

menghitung potensi bisnis industri 

MRO di Indonesia saat ini mencapai 

USD 920 juta atau Rp 12,1 triliun 

dengan mengacu kurs dollar AS Rp 

13.200.

Dalam empat tahun ke depan 

diperkirakan bisa naik menjadi 

USD 2 miliar, setara Rp 26,4 

triliun. Untuk itu, kami tengah 

mendorong peningkatan kapasitas 

maupun kapabilitas industri MRO 

di Indonesia.

Sejak peraturan pemerintah 

mengenai industri jasa penerbangan 

di Indonesia mulai dilonggarkan 

pada tahun 2000, pertumbuhan jasa 

penerbangan melonjak tajam dalam 

satu dekade terakhir di Indonesia.

Sejumlah industri penerbangan saat 

ini bersaing ketat merebut pasar 

domestik dan regional.

Indonesia dengan memiliki jumlah 

penduduk 250 juta dan wilayah 

yang cukup strategis, tentu akan 

membutuhkan sarana transportasi 

udara untuk mendukung konektifitas 

antar pulau dan wilayah. 

Bisnis Perawatan Pesawat 
Sangat Prospektif

Pesatnya pertumbuhan industri penerbangan di 
Indonesia membuka peluang besar pada industri 

perawatan dan perbaikan pesawat atau maintenance, 
repair, and overhaul (MRO).

 Arista atmadjati, SE.MM

CEO direktur AIAC AVIATION JAkarta

http://www.tribunnews.com/tag/asia
http://www.tribunnews.com/tag/bisnis
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Wilayah Indonesia mencakup sebaran 

lebih dari 17.000 pulau, membentang 

sepanjang 5.200 km dari timur ke 

barat dan 2.000 km dari utara ke 

selatan. Hal ini menjadi pasar yang 

sangat potensial bagi para investor 

dunia untuk membangun industri 

penerbangan di Indonesia.

Selanjutnya, potensi besar untuk 

industri  penerbangan karena 

menawarkan kenyamanan dan 

waktu yang lebih cepat serta mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan memberikan multiplier effect bagi 

sektor lainnya.

Berdasarkan laporan International 

Air Transport Association (IATA), 

jumlah penumpang udara nasional 

akan mencapai 270 juta penumpang 

pada tahun 2034 atau naik lebih dari 

300 persen dibanding pada tahun 

2014 dengan jumlah sebanyak 90 

juta penumpang.

Diperkirakan Indonesia akan masuk 

10 besar pasar penerbangan dunia 

pada tahun 2020, bahkan akan 

menjadi lima besar dunia pada tahun 

2034.

Di sektor tenaga kerja, industri 

penerbangan global pada saat ini telah 

menyerap tenaga kerja sebanyak 58 

juta orang dengan nilai ekonomi 

mencapai USD 2,4 triliun.

Dan dalam 20 tahun ke depan industri 

penerbangan mampu menciptakan 

lapangan pekerjaan sebanyak 105 

juta orang dan menyumbang USD 6 

triliun terhadap PDB dunia.

Saat ini, industri penerbangan nasional 

memiliki 16 maskapai penerbangan 

niaga berjadual dan 21 maskapai 

charter  didukung oleh hamper 1500 

pesawat, yang beroperasi terjadwal 

dan tidak terjadwal di tahun 2017.

Kementerian Perindustrian telah 

menyiapkan empat kebijakan strategis 

dalam upaya pengembangan industri 

MRO Indonesia ke depan. Pertama, 

memenuhi ketersediaan komponen 

p e s a w a t  d e n g a n  m e n d o r o n g 

p e m b a n g u n a n  i n d u s t r i n y a . 

Hingga saat ini, beberapa industri 

komponen pesawat telah tumbuh dan 

berkembang, yang tergabung dalam 

Indonesia Aircraft and Component 

Manufacturer Association (INACOM).

Diharapka  industri MRO, industri 

jasa penerbangan, industri pesawat 

terbang bekerjasama dengan 

INACOM dan memprioritaskan 

ko m p o n e n  y a n g  d i p r o d u k s i 

industri dalam negeri, sehingga 

akan menghemat devisa dan turut 

mendorong tumbuhnya industri 

komponen dalam negeri.

Kedua, peningkatan jumlah sumber 

daya manusia (SDM) industri MRO. 

Diperkirakan, Indonesia akan 

membutuhkan sebanyak 12-15 ribu 

tenaga ahli industri MRO hingga 15 

tahun ke depan. Saat ini, sekolah-

sekolah teknisi penerbangan di 

Indonesia hanya menghasilkan 200 

tenaga ahli per tahun, sedangkan 

kebutuhannya mencapai 1.000 orang 

per tahun.

S e l a n j u t n y a  K e m e n t e r i a n 

Perindustrian akan melakukan 

kerjasama atau bersinergi dengan 

k e m e n t e r i a n  t e r k a i t  u n t u k 

m e n i n g k a t k a n  k a p a s i t a s  d a n 

kapabilitas SDM industri MRO. 

Di samping itu, Kemenperin akan 

memberikan dukungan melalui 

f a s i l i t a s i  u n t u k  p e n i n g k a t a n 

kemampuan dan kompetensi SDM 

kedirgantaraan nasional agar 

memenuhi kualifikasi dan standar 

nasional maupun international yang 

telah ditetapkan.

Ketiga, diperlukan pembangunan 

aerospace park atau kawasan Industri 

kedirgantaraan yang terintegrasi 

u n t u k  m e n d u k u n g  i n d u s t r i 

kedirgantaraan dalam negeri. 

CEO  n Founder : Arista Atmadjati ,SE.MM
Alamat :
Jl.Kramat Raya 23 F lantai 3-Jakarta Pusat
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Dalam aerospace park tersebut, 

terdapat industri pesawat udara, 

i n d u s t r i  ko m p o n e n  p e s a w a t 

udara, industri MRO, industri jasa 

penerbangan dan Industri pendukung 

lainnya, termasuk perguruan tinggi 

sebagai tempat pengembangan SDM 

kedirgantaraan.

Dan, keempat, pemberian insentif 

untuk peningkatan daya saing industri 

kedirgantaraan nasional agar dapat 

tumbuh dan berkembang sehingga 

mampu menyerap pasar nasional dan 

Internasional.

Industri MRO perawatan pesawat di 
Indonesia

Secara factual industry di Indonesia 

untuk merawat 1500 pesawat hanya 

hanya 4 MRO (Maintenance ,Repair, 

Overhaul ) yang bisa dibilang kredibel 

dan lumayan kredibel. Yang sangat 

kredibel MRO yang sudah mendapat 

sertifikasi dari FAA USA dan Easa 

yakni GMF Aero Asia yang memang 

sudah hamper 25 tahun berdiri. 

Bebebrapa maskapai asing juga sudah 

mempercayakan perwatannya ke 

GMF Aero Asia , selain GMF merawat 

pesawat Garuda Indonesia, mulai dari 

yang ringan A check, B check,C check 

sampai dengan D check. Beberapa 

pelanggan GMF Garuda Maintenance 

facility diantaranya Lion Air , Sriwijaya 

Air , maskapailuar KLM Belanda, 

Kabo air Nigeria, PIA Pakistan dan 

beberapa pesawat wide body kargo 

dari luar negeri. Lioan air juga punya 

MRO di Batam , namun kliennya masih 

untuk internal , maklum pesawat Lion 

air ada sekitar 200 pesawat. Demikian 

juga Pelita air punya MRO di Pondok 

Cabe, juga hanya melayani mayoritas 

armada Pelita Air , mayoritas Fokker 

100 dan pesawat narrow body. MMF 

Merpati Maintenance Facilities di 

Surabaya masih bisa berkembang 

,khusus merawat Fokker 27, F 28 

dan beberapa kliennya dari Negara 

Phillipina.MMF juga mempunyai 

sertifikasi dari Eropa EASA, European 

Audit Safety Asscosiation. 

Prospek MRO terbesar di Indonesia 
ke masa depan.

Saat ini GMF Aero Asia telah 

menawarkan saham perdana ke 

publik atau initial public offering 

(IPO) sebanyak 10,89 miliar saham, 

jumlah itu sekitar 30 persen dari 

modal disetor dan ditempatkan 

penuh. Perseroan menawarkan harga 

saham IPO dengan harga Rp 390-Rp 

510 per lembar saham. Target dana 

yang diperoleh sebesar US$ 200 juta- 

US$250 juta.

Sementara, pada semester I tahun 

ini perseroan telah memperoleh 

pendapatan US$ 202 juta dari total 

target pendapatan tahun ini US$ 424 

juta. Target laba bersih perseroan 

tahun ini US$ 58,3 juta.Sungguh 

MRO GMF dilihat dari laba bersih 

sudah menyiratkan bisnis MRO cerah 

prospeknya ke masa depan.

Dana hasil  penawaran saham 

perdana antara lain sekitar 60 

persen digunakan untuk mendanai 

investasi perseroan dalam rangka 

m e n i n g k a t k a n  k a p a s i t a s  d a n 

kapabilitas di line maintenance 

dan repair and overhaul berupa 

pembelian aset tetap.  Jadwal IPO 

antara lain masa penawaran awal 

11-20 September 2017, pernyataan 

efektif dari Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) pada 28 September 2017, 

masa penawaran saham perdana 2-4 

Oktober 2017.

Kemudian masa penjatahan pada 6 

Oktober 2017, pengembalian uang 

pemesanan dan distribusi saham 

secara elektronik pada 9 Oktober 

2017. Pencatatan saham di BEI pada 

10 Oktober 2017.

Kesimpulan dari bisnis MRO ke 

depan , sangat menjajikan mengingat 

traffic penumpang di Indonesia 

selalu tumbuh 2 digit. Bertambah 

naiknya penumpang udara tentu 

akan membuat maskapai di Indonesia 

menambah jumlah armadanya. 

Jumlah armada yang semakin banyak 

, bukankah ini peluang bagus untuk 

bisnis MRO di Indonesia dan market 

regional ? jawabnya tentu saja bisnis 

MRO ke depan , sangat prospektif.

Secara factual industry di 
Indonesia untuk merawat 

1500 pesawat hanya hanya 4 MRO 
(Maintenance ,Repair, Overhaul 
) yang bisa dibilang kredibel 
dan lumayan kredibel. Yang 
sangat kredibel MRO yang sudah 
mendapat sertifikasi dari FAA USA 
dan Easa yakni GMF Aero Asia 
yang memang sudah hamper 25 
tahun berdiri.
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Power bank ukuran daya  
tertentu dilarang masuk 
kabin pesawat .

SE Nomor 015 TAHUN 2018 yang 
ditetapkan pada tanggal 09 Maret 
2018 berkaitan dengan adanya potensi 
resiko bahaya meledak/kebakaran 
pada powerbank atau baterai lithium 
cadangan yang membahayakan 
keselamatan selama penerbangan.
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Demi keselamatan penerbangan, 
Dirjen Perhubungan Udara Agus 
Santoso selaku regulator penerbangan 
nasional telah menerbitkan Surat 
Edaran Keselamatan terkait ketentuan 
membawa powerbank dan baterai 
lithium cadangan pada pesawat 
udara. Surat Edaran ini ditujukan pada 
maskapai penerbangan dalam dan luar 
negeri yg terbang di atau dari wilayah 
Indonesia.

Peraturan ini muncul sebagai upaya 
nyata perlindungan keselamatan dalam 
penerbangan di Indonesia, mengingat 
baru-baru ini terjadi ledakan kebakaran 
power bank akibat meledaknya power 
bank di tas jinjing yang diletakkan di 
hatrack dalam sebuah penerbangan 
di China oleh maskapai penerbangan 
China, yang menjadi alarm seluruh 
dunia terhadap potensi ancaman 
keselamatan penerbangan dengan 
adanya perkembangan teknology dan 
kebiasaan sosial penumpang pesawat 
membawa powerbank kemana-mana.

Menurut Dirjenhubud, dikeluarkannya 
SE Nomor 015 TAHUN 2018 yang 
ditetapkan pada tanggal 09 Maret 
2018 ini berkaitan dengan adanya 
potensi resiko bahaya meledak/
kebakaran pada powerbank atau 
baterai lithium cadangan yang 
membahayakan keselamatan selama 
penerbangan. Seperti yang baru-baru 
ini terjadi dalam sebuah penerbangan 
di China, yang menjadi alarm seluruh 
dunia terhadap potensi ancaman 
keselamatan penerbangan dengan 
adanya perkembangan teknologi dan 
kebiasaan sosial orang membawa 
powerbank kemana-mana.

“Mencegah lebih baik daripada 
mengobati. Surat Edaran ini untuk 

mencegah agar hal tersebut tidak 
terjadi di Indonesia. Mengingat sudah 
adanya kejadian dan kajian terkait 
bahayanya membawa powerbank 
dan baterai  l ithium cadangan 
dengan ukuran daya tertentu pada 
penerbangan. Jadi kami mengawasi 
dari awal terutama terkait besaran 
daya dari peralatan-peralatan tersebut. 
Hanya peralatan dengan daya yang 
besar yang kami tangkal, yang kecil 
silahkan saja dengan perlakuan 
tertentu sesuai aturan, hal ini juga 
mulai diatur diberbagai negara maju 
dalam hal penerbangan, yang selalu 
responsif demi menjaga keselamatan 
penerbangan” ujar Agus.

Menurut Agus, pencegahan ini 
sangat perlu karena terkait dengan 
keselamatan penerbangan yang tidak 
bisa ditawar. Dengan adanya Surat 
Edaran ini, petugas regulator dan 
operator di lapangan mempunyai 
pegangan terhadap penanganan 
barang-barang tersebut baik di 
bandara maupun di saat penerbangan.

A g u s  b e r h a ra p  S E  i n i  d a p a t 
dilaksanakan dengan baik, kontinyu 
dan penuh tanggung jawab. Petugas 
di  lapangan harus dilatih dan 
diinformasikan terkait surat edaran 
ini dengan baik. Termasuk diantaranya 
juga dengan memberi informasi yang 
jelas kepada para penumpang dan 
melakukan pemeriksaan tetap dengan 
simpatik.

Di sisi  lain,  Dirjenhubud juga 
menghimbau para penumpang 
untuk mengikuti dan mematuhi 
ketentuan dalam aturan tersebut serta 
bekerjasama dengan petugas terkait 
segala sesuatu pengaturan dalam SE 
ini demi keselamatan dan keamanan 

penerbangan. Karena keselamatan 
dan keamanan penerbangan adalah 
tanggung jawab bersama semua pihak, 
baik regulator, operator maupun 
penumpang.

Dalam SE Keselamatan ini, maskapai 
domestik dan asing diinstruksikan 
untuk menanyakan kepada setiap 
penumpang pada saat proses lapor 
diri (check-in) terkait kepemilikan 
powerbank atau baterai lithium 
cadangan.

Maskapai juga harus memastikan 
bahwa powerbank atau baterai lithium 
cadangan  yang dibawa penumpang 
dan personel pesawat udara harus 
memenuhi beberapa ketentuan. 
Diantaranya bahwa  powerbank atau 
baterai lithium cadangan  yang dibawa 
di pesawat udara tidak terhubung 
dengan perangkat elektronik lain. 
Maskapai  harus melarang penumpang 
dan personel pesawat udara melakukan 
p e n g i s i a n  d ay a  u l a n g  d e n g a n 
menggunakan powerbank  pada saat 
penerbangan.

Powerbank atau baterai lithium 
cadangan tersebut harus ditempatkan 
pada bagasi kabin dan dilarang pada 
bagasi tercatat. Peralatan yang boleh 
dibawa hanya yang mempunyai daya 
per jam (watt-hour) tidak lebih dari 
100 Wh. Sedangkan peralatan  yang 
mempunyai daya per jam (watt-hour) 
lebih dari 100 Wh (Wh < 100)  tapi 
tidak lebih dari 160 Wh (100 ≤ Wh ≤ 
160) harus mendapatkan persetujuan 
dari maskapai dan diperbolehkan 
untuk dibawa maksimal dua unit per 
penumpang.

Untuk peralatan yang mempunyai daya 
per jam lebih dari 160 Wh (Wh ≥ 160) 
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atau besarnya daya per jam (watt-
hour) tidak dapat diidentifikasi, maka 
peralatan tersebut dilarang dibawa ke 
pesawat udara.

Untuk peralatan powerbank atau 
baterai lithium cadangan yang tidak 
mencantumkan keterangan jumlah 
Wh maka perhitungan jumlah Wh 
dapat diperoleh dengan beberapa cara 
seperti yang tercantum di SE tersebut. 
Apabila jumlah tegangan/ voltase 
(V) dan jumlah arus/ kapasitas (Ah) 
diketahui maka perhitungan daya per 
jam (Wh) dapat dikalkulasikan dengan 
rumus E = V x I.

E = daya per jam, satuannya adalah 
watt-hour (Wh),

V = tegangan, satuannya adalah volt 
(V),

I = arus, satuannya adalah ampere (Ah).

Apabila hanya diketahui miliampere 
(mAh) maka untuk mendapatkan 
ampere-hour (Ah) harus dibagi 1000. 
Contohnya jika jumlah voltase  5 V 
dan jumlah kapasitas 6000 mAh, 
maka  jumlah daya per jam adalah 6000 
mAh : 1000 = 6 Ah. Sedangkan daya 
perjamnya adalah 5 V x 6 Ah = 30 Wh 
sehingga masih boleh dibawa dalam 
penerbangan.

Untuk semua   Penyelenggara 
Bandar Udara diinstruksikan untuk 
menginfomasikan kepada setiap 
penumpang dan personel pesawat 
udara terkait ketentuan membawa 
Powerbank atau baterai lithium 
cadangan pada pesawat udara 
sebagaimana tercantum dalam 
ketentuan di atas.

Penyelenggara bandara harus 
memastikan penumpang dan personel 
pesawat udara tidak membawa 
Powerbank atau baterai lithium 
cadangan dalam bagasi tercatat. 
Serta harus memastikan daya per 
jam powerbank atau baterai lithium 
cadangan yang ditemukan saat 
pemeriksaan keamanan di Security 
Check Point (SCP) sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan di atas.

Selain itu penyelenggara bandara juga 
harus  segera menindaklanjuti Surat 
Edaran ini dengan membuat Standard 
Operating Procedure (SOP).

Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, 
memberikan penjelasannya terkait 
aturan membawa powerbank (pengisi 
baterai portabel) dalam segi keamanan 
penerbangan.

Branch Communication Manager 
Bandara Soekarno-Hatta, Erwin 
Revianto, mengatakan, regulasi 
tersebut dikeluarkan oleh Asosiasi 
M a s k a p a i  P e n e r b a n g a n  S i p i l 
Internasional (IATA).

“Itu sebenarnya imbauan dari IATA 
sudah lama. Tapi kami mulai ingatkan 
lagi sekarang-sekarang ini,” Asosiasi 
maskapai internasional tersebut 
menyatakan bahwa pengisi baterai 
portabel yang mempunyai kapasitas 
di bawah 100Wh dapat dibawa dalam 
bagasi kabin.

Sedangkan powerbank berkapasitas 
1 0 0 W h - 1 6 0 W h  h a r u s  m e l a l u i 
p e r s e t u j u a n  m a s k a p a i  y a n g 
bersangkutan.

Dan powerbank dengan kapasitas lebih 
dari 160Wh sama sekali dilarang dalam 
penerbangan. Kapasitas 100Wh jika 

dikonversi dalam mAh adalah sebesar 
27.000mAh.

Jadi Pengisi baterai portabel yang 
bisa dibawa bebas ke dalam kabin 
adalah yang berkapasitas di bawah 
27.000mAh dengan voltase 3.85V.

“ Seperti diberitakan sebelumnya, 
penumpang maskapai penerbangan 
C h i n a  S o u t h e r n  A i r l i n e s  d a r i 
Guangzhou ke Shanghai pada Minggu 
(25/2/2018) lalu harus turun dari 
pesawat, ketika powerbank terbakar 
di bagasi kabin.

Pihak China Southern Airlines 
menerangkan penumpang pesawat 
dengan nomer penerbangan CZ3539 
itu melihat asap dan api yang berasal 
dari tas penumpang.

Insiden tersebut berhasil diatasi 
d e n g a n  b a n t u a n  d e p a r t e m e n 
kebakaran dan keamanan.

Penumpang yang memiliki tas berisikan 
powerbank itu dibawa ke kantor polisi 
untuk membantu proses penyelidikan.

“ Ke a m a n a n  d a n  ke s e l a m a t a n 
penerbangan itu saling berkaitan 
karena keamanan di darat sangat 
m e m p e n g a r u h i  k e s e l a m a t a n 
penerbangan. Untuk itu keamanan 
penerbangan juga harus diperketat 
baik dari sisi penumpang maupun 
kargo sejak dari bandara. Avsec harus 
memahami aturan yang berlaku dan 
memberlakukannya di lapangan 
dengan baik, tegas dan cermat namun 
juga harus tetap simpatik,” kata Dirjen 
Perhubungan Udara Kementerian 
Perhubungan Agus Santoso.

Sebagai regulator penerbangan, 
Agus mengatakan, tidak akan segan-

http://www.tribunnews.com/tag/powerbank
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segan mencabut lisensi avsec dan izin 
pengelolaan bandar udara jika tidak 
melaksanakan peraturan keamanan 
penerbangan tersebut.

Di sisi lain, pihaknya juga akan 
memberikan penghargaan terhadap 
petugas avsec yang berhasil dalam 
melaksanakan tugas terkait keamanan 
penerbangan.

Arti ‘M Ah’ Pada Baterai 
Smartphone, 

Setiap ponsel memiliki kapasitas 
baterai berbeda-beda, misalnya 
3000 mAh, 1020 mAh, 2500mAh dan 
masih banyak kapasitas lainnya, yang 
jadi pertanyaan apa arti dari kalimat 
mAh ini? Walau sudah banyak orang 
mengetahuinya, namun yang belum tahu 
pun tidak kurang-kurang jumlahnya.

Nah kalau kamu kebetulan belum 
mengetahui arti mAh pada baterai 
smartphone, ada baiknya baca 
penjelasan ini sejenak.

mAh merupakan singkatan dari 
milli Ampere hours, Gampangnya 
jika kapasitas baterai smartphone 
semakin tinggi misalnya 6000 mAh, 
daya konsumsi listriknya juga semakin 
besar, otomatis bakal tahan lebih lama 
di banding kapasitas di bawahnya. Akan 
tetapi biasanya kapasitas baterai sudah 
di sesuaikan oleh pabrikan, jadi tidak 
bisa sembarangan pakai.

Jangan salah pengertian, kalau 
baterai dengan kapasitas tinggi bisa 
awet, yang ada nanti smartphone 
kamu meledak, ikut saran pabriakn 
saja Ya.

Bagaimana kalau bisa sembarangan 
baterai? Ya nyalakan saja smartphone 

kamu pakai aki 12 vol di jamin 5 bulan 
enggak pakai nge-charge

Nah berikut ini cara kerja mAh pada 
baterai.

m singkatan dari milli, atau sama 
dengan 1/1000

A singkatan dari Ampere, sering juga 
di tulis amp saja,

h merupakan singkatan dari hours yang 
artinya 1 jam.

Perlu kita ketahui bahwa setiap aplikasi 
dalam smartphone yang sering kita 
gunakan, misalnya Kamera, Game, 
Video, Aplikasi Perpesanan itu semua 
membutuhkan konsumsi listrik dengan 
ukuran yang berbeda. Misalnya aplikasi 
BBM biasanya membutuhkan daya 
sekitar 135 mAh, WhatsApp 61 mAh.

Game berat biasanya membutuhkan 
konsumsi listrik besar, jadi kalau 
masalah baterai cepat habis karena 
terus-menerus main game ya jangan 
dipertanyakan lagi.

Ketika baterai smartphone kamu 
sudah waktunya di ganti baru karena 
sudah lemah, satu  hal yang harus 
kamu perhatikan adalah kapasitasnya 
harus sama dengan baterai lama, jika 
lebih rendah bisa jadi ada beberapa 
aplikasi tidak bisa di jalankan karena 
kekurangan konsumsi listrik.

Perhatikan juga kwalitas baterai itu 
sendiri, ini penting, karena meski dalam 
label tertulis sama misalnya baterai 
lama berkapasitas 3000 mAh, baterai 
baru juga sama. Hasil kinerjanya belum 
tentu saja, jadi beli baterai baru pilih 
yang berkwalitas terjamin, jangan 
fokus dengan harga murah.

Informasi : Pengertian mAh Pada 
Powerbank 

Sekarang ELS Computer akan 
memberikan informasi tentang 
powerbank, Satuan yang sering kita 
dengar pada powerbank adalah mAh 
, apakah sebenarnya mAh itu ? dan 
apakah pengaruhnya ? mari kita 
simak  Informasi : Pengertian mAh 
Pada Powerbank :

Secara singkat, mAh sendiri merupakan 
kepanjangan dari Milli Ampere per 
Hour, atau dalam Bahasa Indonesia 
berarti mili amper per jam. mAh adalah 
besarnya aliran arus listrik per 60 
menit, atau setara dengan per jam. Mili 
Ampere setara dengan seper seribu (0, 
001) Ampere, yakni satuan arus dalam 
istilah kelistrikan.

Dalam dunia powerbank, mAh 
menunjukkan kapasitas tenaga yang 
dapat disimpan dan diberikan untuk 
mensupplai tenaga sebuah gadget. Jika 
baterai atau powerbank tersebut dapat 
diisi ulang, mAh ini akan menunjukkan 
seberapa lama alat tersebut mampu 
bertahan dalam penggunaan yang 
terus-menerus.

Itu artinya, semakin besar mAh 
b e r a r t i  s e m a k i n  b e s a r  p u l a 
kapasitas baterai atau powerbank, dan 
semakin besar mAh tentu semakin 
lama pula daya tahan baterai atau 
powerbank tersebut.Analoginya secara 
sederhana begini, bayangkan saja 
bahwa mAh itu adalah liter, dan baterai 
atau powerbank adalah embernya. Jadi 
semakin besar ember, semakin banyak 
pula daya tampungnya jika dihitung 
secara literan. (Arista Atmadjati)



Kota Luwuk memiliki potensi wisata yang sangat indah dan 
layak di kunjungi. Berada di bagian timur Provinsi Sulawesi 

Tengah, dan saat ini sedang dalam proses penggodokan men-
jadi Provinsi Sulawesi Timur. Kota Luwuk yang di juluki den-

gan Kota Air dapat menjadi reverensi Anda untuk berlibur jika 
sedang berada di Sulawesi Tengah.
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Tempat Wisata di 
Luwuk Sulteng,

Mutiara 
Yang 

Tersembunyi
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Kota Luwuk merupakan ibukota 

K a b u p a t e n  B a n g g a i  b e ra d a 

dalam otoritas Provinsi Sulawesi 

Tengah dengan jarak kurang lebih 

600 KM dari Ibu Kota Sulawesi 

Tengah, yaitu Kota Palu. Daerah 

yang berada di ujung Timur Pulau 

Sulawesi memerlukan perjalanan 

panjang untuk menjangkaunya. 

N a h  s e k a ra n g ,  t e n t u  A n d a 

bertanya Bagaimana cara untuk 

dapat sampai di Kota Luwuk? atau 

Bagaimana mengunjungi Kota 

Luwuk?. Mengunjungi Kabupaten 

Banggai dapat ditempuh dengan 

m e n g g u n a k a n  t r a n s p o r t a s i 

darat, laut ataupun udara. Dari 

ibukota Provinsi, menuju Kota 

Luwuk dapat ditempuh melalui 

jalan darat menggunakan sarana 

perhubungan kendaraan umum. 

Sarana transportasi darat berupa 

bus-bus kecil, dan sedang, mobil 

seperti Inove, Avansa atau dengan 

menggunakan kendaraan carteran,. 

Menempuh jarak Palu – Luwuk 

sekitar 600 km, demikian pula jika 

dari Kota Makassar dapat ditempuh 

melalui jalur darat.

Menggunakan transportasi udara 

dapat menggunakan perusahaan 

penerbangan seperti Garuda, 

Sriwijaya Air, Wings Air dan Express 

Air.  Transportasi udara ini melayani 

rute penerbangan reguler setiap 

harinya menuju Luwuk dari Palu, 

Makassar dan Manado.

Pintu masuk melalui jalur laut 

sampai di Pelabuhan Luwuk dilayani 

oleh kapal Pelni yaitu KM.Tilong 

Kabila dengan rute Luwuk ke 

Makassar dan Luwuk ke Bitung 

atau Manado. Selain itu melalui 

Pelabuhan Pagimana dilayani 

dengan kapal penyeberangan ASDP 

yang menggunakan rute Pagimana-

Gorontalo. Kota Luwuk menjadi 

 J Pulau Dua, Lokasi Diving Favorit Para Pelancong
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akses utama bagi transportasi 

yang ingin melanjutkan perjalanan 

menuju Kabupaten Banggai 

Kepulauan dan Kabupaten Banggai 

Laut.  Layanan kapal penyeberangan 

maupun kapal angkutan rakyat yang 

tersedia setiap hari.

Tempat Wisata di Luwuk 
Sulteng – Pulau dua Luwuk

Pulau Dua ini memiliki pemadangan 

alami dengan ombak yang sangat 

indah. Pulau Dua menjadi maskot 

pariwisata Kabupaten Banggai. 

Meskipun sedikit sulit untuk 

d i j a n g k a u ,  n a m u n  t a w a ra n 

keindahannya harus di kunjungi 

untuk pecinta alam ketika Anda 

berada di Luwuk.

Pulau cantik ini  terletak di 

Kecamatan Balantak, Kabupaten 

Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah 

dan menjadi maskot pariwisata 

dari Kabupaten Banggai. Belum 

banyak orang yang mengetahui 

tentang obyek wisata satu ini. 

Walaupun begitu,  pulau ini 

memiliki pemandangan alam yang 

sangat indah nan asri. Adanya 

gunung batu yang tumbuh dari 

bawah laut semakin menambah 

eksotisnya pulau ini. Belum lagi 

dengan suasana ketenangan dan 

kesejukan yang dimiliki pulau ini, 

sungguh merupakan tempat wisata 

yang tepat untuk melepas penat.

Pulau ini juga memiliki pantai yang 

ditumbuhi dengan banyaknya 

pepohonan nan hijau meski pasir 

pantai tidak terlalu putih dan 

juga tidak begitu halus. Bagi Anda 

pecinta snorkeling maupun diving, 

tempat ini sangat cocok untuk Anda. 

Namun jangan lupa untuk membawa 

sendiri peralatan tersebut karena 

di tempat ini tidak disediakan jasa 

sewa perlengkapan diving maupun 

snorkeling. Untuk makanan dan 

minuman pun ada baiknya bila Anda 

membawa bekal sendiri.

Air laut yang jernih ditambah 

dengan keanekaragaman hayati 

bawah lautnya tentu akan menarik 

minat Anda. Hal ini akan menjadi 

semakin menarik karena Anda akan 

menemukan berbagai jenis terumbu 

karang berukuran besar yang masih 

hidup di surga bawah lautnya. Pulau 

ini memang tidak berpenghuni, 

jadi jangan kaget bila Anda tidak 

menemukan hotel, rumah makan 

maupun sinyal telepon seluler di sini. 

Namun bila Anda ingin menginap, 

disediakan beberapa penginapan 

sederhana yang bisa Anda temukan 

di kota Kecamatan Balantak.

 J Air Terjun Ayus
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Dari Luwuk, Anda melanjutkan 

dengan perjalanan darat. Jika Anda 

tidak membawa kendaraan pribadi, 

maka dapat menyewa travel dengan 

harga Rp 350.000/hari. Jika ingin 

lebih berhemat, Anda menggunakan 

angkutan umum dari terminal luwuk 

dengan resiko waktu perjalanan 

semakin lama.

Jarak dari  Luwuk ke  Pulau 

Dua  sekitar kurang lebih 150 

kilometer dengan waktu tempuh 

3 jam. Selama perjalanan, Anda 

melewati perbukitan dan juga 

rawa – rawa. Selain itu, Anda akan 

melewati kampung nelayan yang 

terletak cukup dekat sekali dengan 

Pulau Dua. Disarankan bagi Anda 

untuk tidak melakukan perjalanan 

pada malam hari, karena masih 

minimnya penerangan.

Tempat Wisata di Luwuk 
SulTeng – Berupa air terjun di 
luwuk banggai

1  Air terjun salodik luwuk

Tempat Wisata di Luwuk Sulteng ke 

Air Terjun Piala yang populer di 

Kota Luwuk. Di sini air terjunnya 

berwarna hijau. Pesona alam Kota 

Luwuk memang pantas diacungi 

jempol untuk dikunjungi. Air Terjun 

Piala atau air terjun salodik berada 

 J Air Terjun Salodik yang juga dikenal Air Terjun Susun
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dekat dengan Kota Luwuk. Hanya 

berjarak 15-20 menit ke Kelurahan 

Hanga-hanga.

Air Terjun Piala air terjun salodik 

dijadikan sebagai Pembangkit Listrik 

Tenaga Mini Hidro (PLTMH) yang 

dikelola oleh swasta kemudian 

dijual ke PLN. Sehingga untuk naik 

ke kawasan air terjun, Anda harus 

melewati pintu air PLTMH. Dari sini 

aliran berwarna hijau sudah terlihat 

mengalir turun ke arah kota.

Tangga pintu air sedikit curan tanpa 

ada pegangan di sisinya. Anda 

musti berhati-hati dan memakai 

alas kaki yang tak licin. Perjalanan 

dari pintu air ke dalam kawasan 

Air Terjun Piala hanya sekitar 10 

menit. Namun trek curam dan licin 

menjadi tantangannya. Akar pohon 

dan ranting rendah menjadi alat 

bantu untuk naik ke Piala. Suara air 

terjun yang menggema keras akan 

menemani perjalanan Anda. Tempat 

Wisata di Luwuk Sulteng

Setelah sampai,  hijaunya air 

yang dikelilingi pepohonan akan 

memanjakan mata. Air terjun yang 

bertingkat-tingkat bisa jadi spot foto 

yang instagenic. Air Terjun Salodik 

ini berada tepat di pinggir jalan trans 

Sulawesi yang menghubungkan 

K e c a m a t a n  L u w u k  d e n g a n 

Kecamatan Pagimana sehingga 

mudah dijangkau. Dari Kota Luwuk 

bisa berkendara menuju Air Terjun 

Salodik yang berjarak sekitar 20 km 

dengan lama perjalanan sekitar 45. 

Untuk bisa menikmati kesegaran Air 

Terjun Salodik kamu bisa membayar 

tiket seharga Rp. 1.000/orang.

2  Air Terjun Laumarang 
Luwuk atau  Air Terjun 
Ayus

Te m p a t  W i s a t a  d i  L u w u k 

Sulteng adalah Air Jatuh Laumarang, 

yang menurut orang sini namanya 

berasal dari nama Pak Laumarang. 

Orang yang pertama kali membuka 

lahan dan menemukan air jatuh 

tersebut. Menuju kesini tidak begitu 

sulit. Dari arah Luwuk kita menuju 

ke Pembangkit Listrik Tenaga 

Minihidro Kalumpang yang hanya 10 

menit dengan kendaraan roda dua 

atau empat. Ohya, karena jalurnya 

yang lumayan susah, sebaiknya tidak 

menggunakan moda roda empat 

dari sini, jalan kaki paling hanya satu 

jam saja dari Kalumpang. Kemudian 

ambil jalan naik di sebelah kanan, 

jalan lumayan menanjak dan pada 

musim hujan akan menjadi licin serta 

berlumpur karena memang belum 

diaspal.

 J Pantai Kilo Lima
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Air Terjun Ayus terletak 2 Km dari 

Air Terjun Piala di kelurahan Hanga-

hanga, Kabupaten Banggai, Sulawesi 

Tengah. Air terjun yang lebih 

dikenal dengan nama Laumarang 

ini tersembunyi dengan rapat 

di balik bukit. Nama Laumarang 

merupakan pemilik tanah kawasan 

tersebut zaman dahulu. “Kawasan 

ini namanya Ayus, tapi karena dulu 

yang punya namanya Laumarang 

jadi biar lebih gampang dicari 

makanya disebut Laumarang,” kata 

Ano, warga yang tinggal di sekitar 

kawasan air terjun.

Pada pertigaan pertama ambil ke 

kanan dan tak berapa lama akan 

terlihat jembatan kayu kecil di 

sebelah kanan. Di sini terdapat 

rumah penduduk yang dapat kita 

mintai tolong untuk menitipkan 

sepeda motor. Dari sini, air jatuh 

sudah tidak jauh lagi, kurang lebih 

30 menit berjalan kaki. Kita akan 

berjalan menyusur sungai yang 

mengalir deras di sebelah kanan. 

Pada dua pertiga jalan masih landai 

dan mudah dilalui. Namun tantangan 

akan kita temui pada sepertiga 

akhir jalan, sangat curam dan 

mengharuskan kita untuk sedikit 

merayap-rayap hanya berpenganan 

pada akar pepohonan. Asyik sekali.

3  Pantai kilo lima luwuk

Tempat Wisata di Luwuk Sulteng 

berupa pantai yang terkenal 

dikota luwuk ini sudah banyak 

didatangi oleh wisatawan dari luar 

negri. Mereka umunya menikmati 

pemandangan bawah lautnya yang 

memiliki keanekaragaman dan 

pemandangan lepas pantai yang 

indah.

Pesona wisata pantai yang indah 

dan bersih di dekat jantung kota 

Luwuk, merupakan objek wisata 

utama yang memberikan banyak 

fasilitas dan beragam masakan 

khas daerah dan dari luar daerah 

Kabupaten Banggai yang tersedia 

di kafe-kafe disepanjang kawasan 

wisata.

Makanan Khas Luwuk Banggai
Di kota Luwuk terdapat beberapa 
makanan khas yaitu :

1. Onyop
Onyop adalah sebuah makanan yang 

terbuat dari sagu. Onyop hampir 

sama dengan papeda yang berasal 

dari papua. biasanya onyop di santap 

dengan kuah asam

3. Pisang Lowe

Pisang lowe biasanya di makan 

dengan sambal terasi.

2. Milu Siram

Milu siram adalah makanan yang 

terbuat dari jagung. Biasanya di 

campurkan dengan ikan tuna dan 

di beri daun bawang serta bawang 

goreng. Milu siram akan lebih enak 

jika di makan dengan keripik ataupun 

perkedel.
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Oleh-oleh khas luwuk

Akan terasa kurang lengkap bila 

sudah datang ke Kabupaten Banggai 

lantas tidak membawa “Mutiara”.  
Bila Mutiara tak terjangkau masih 

ada souvenir berbahan baku 

dari mutiara yang dapat dibawa 

pulang untuk sekadar buah 

tangan (cendramata), diantaranya 

kalung, cincin, gelang, lukisan dan 

lainnya.

Beragam souvenir berbahan baku 

limbah mutiara (kulit kerang) oleh 

para perajin di Kabupaten Banggai 

dapat dirubah menjadi kalung, 

lukisan, kaligrafi, plakat atau logo 

dan beragam perhiasan. Bukan cuma 

4. Nasi Jaha

Nasi jaha adalah makanan yang 

terbuat dari beras ketan dikukus dan 

di letakkan di dalam bambu yang di 

dalamnya telah dilapisi daun pisang. 

Nasi jaha kemudian di bakar di atas 

bara api.

 J Kain Tenun Nambo, salah satu oleh-oleh khas luwuk

itu yang dapat Anda bawah pulang 

sebagai oleh-oleh ketika berkunjung 

ke Kabupaten Banggai. Masih 

banyak souvenir yang indah-indah 

dan cantik hasil karya perajin-perajin 

daerah ini, diantaranya, ukiran-

ukiran patung kayu, vas bunga dan 

kerajinan tangan berbahan kayu, 

beragam anyaman dari bambu serta 

yang tak kalah menarik adalah Kain 

Tenun Nambo yang mirip dengan 

Kain Tenun Donggala yang telah 

kesohor itu.

Tak jauh dari Pujasera terdapat Toko 

Swalayan Golden Hill yang katanya 

terbesar di Luwuk. Oleh-oleh khas 

Luwuk menjadi buruan kami. Di 

sana kami menjumpai aneka kripik 

pisang khas Luwuk. Kripik tersebut 

memiliki aneka rasa mulai original, 

coklat, keju, asin. Selain itu masih 

ada abon ikan dan juga kacang asin, 

serta ikan kering.

Bandara Luwuk banggai

Bandar Udara Syukuran Aminuddin 

Amir adalah bandar udara yang terletak 

di Desa Bubung, Kecamatan Luwuk, 
Kabupaten Banggai,  Sulawesi 
Tengah. Bandar udara ini memiliki 
ukuran landasan pacu 1.850 × 44 m. 
Saat ini sudah diperpanjang run way 
menjadi 2.250 meter dan sudah bisa 

didarati pesawat B 737 ser 500 atau 

CRJ 100 Bombardier .Jarak dari 

kota Luwuk sekitar 13 km. Bandar 
udara ini terletak di sebelah selatan dari 
pusat kota. (Arista Atmadjati)

Jadwal & harga terbaik Garuda 

Indonesia ke/dari Luwuk:

•  Luwuk-Makassar PP setiap 

hari, mulai Rp 624.000,-

•  L u w u k - M a n a d o  P P  4  X 

seminggu: Senin, Rabu, Jumat, 

Minggu, mulai Rp 525.000,-

•  Luwuk-Palu PP 3 X seminggu: 

Selasa, Kamis, Sabtu, mulai Rp 

525.000,-

Hub Travel Agen atau Garuda 

Indonesia Luwuk 0461-3201419, 

WA 0822 9272 2565 buka Senin-

Minggu 08.00-17.00 Wita / WA 

24jam 0811 4414 747



Airbus Group dan Siemens 

b e r k o l a b o r a s i  u n t u k 

mengembangkan pesawat 

r a m a h  l i n g k u n g a n  d e n g a n 

mengandalkan sistem propulsi 

elektris hibrida sebagai pengganti 

bahan bakar fosil yang diumumkan 

pada 7 April lalu.

Tom Enders, CEO Airbus Group 

mengatakan penerbangan dengan 

tenaga elektris dan hibrida elektris 

sebagai salah satu tantangan industri 

terbesar sejalan mewujudkan sektor 

penerbangan hijau atau ramah 

lingkungan.

Joe Kaeser, CEO dan Presiden 

Siemensmenegaskan produksi pesawat 

tersebut dikerjakan Innovationo 

AG, salah satu unit usaha Siemens. 

Kemitraan ini mampu mengembangkan 

peluang bisnis yang fokus  masa depan.

K e d u a  p e r u s a h a a n  b e r t e k a d 

menggulirkan proyek yang tidak 

biasa ini. Airbus Group mempercepat 

program peningkatan kemampuan 

E-Aircraft System House, sebuah 

fasilitas riset yang terletak di 

Ottobrunn, Taufkirchen, Jerman, untuk 

pengembangan komponen dan sistem 

teknologi propulsi hibrida-elektris. 

Siemens menilai produksi pesawat ini 

menjadikan sistem propulsi hibrida-

elektris sebagai bisnis masa depan.

Nantinya, dikembangkan pesawat 

bertenaga sistem propulsi hibrida 

berkapasitas di bawah 100. Teknologi 

propulsi pesawat terbang ini sangat 

inovatif, sehingga akan mewujudkan 

E-Mobility. 

MENANTIKAN KEHADIRAN 
PESAWAT LISTRIK
Rasa kekhawatiran operasional  penerbangan terganggu karena 
keterbatasan bahan bakar atau harga minyak yang terus melambung, 
kini bukan suatu masalah lagi.

Oleh: Abimanyu Wiwasata

 J Desain pesawat E-Fan X yang dikembangkan oleh Airbus [foto: airbus.com] 
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menggunakan setrum (tenaga listrik).  

Ini merupakan bentuk kerjasama dan 

dukungan mitra serta pemerintah 

Prancis.

E-Fan 2.0 pernah diterbangkan dalam 

ajang pameran penerbangan dunia -  

Paris Air Show di Le Bourget, 15-21 

Juni 2015. Produksi versi 2.0 akan 

dirakit di Pau Pyrenees Airport di barat 

daya Prancis, yang dikenal sebagai 

Lembah Aerospace.

Dilansir dari berbagai sumber, E-Fan 

memanfaatkan baterai litium polimer. 

Insinyur Airbus membekali baterai 

lebih berat dengan sistem baterai 

litium ion padat. Penambahan baterai 

30 kg mengharuskan  mekanikal E-Fan 

menghilangkan sebagian beban berat 

dari pesawat. Keunggulannya baterai 

tersebut mampu menyediakan daya 

160 W per kg, perbandingannya dengan 

100 W per kg jika menggunakan sistem 

baterai litium polimer.

sebuah pesawat bertenaga hibrida 

pada 2011. Sejak saat itu, Siemens 

mengembangkan mesin elektris 

untuk pesawat terbang yang mampu 

membangkitkan daya lima kali lipat 

namun memiliki bobot yang sama 

dengan mesin saat ini yang digunakan 

pesawat pada umumnya.

Pesawat  Listrik  Sudah 
Terbang

Tonggak pencapaian tentang pesawat 

tenaga listrik bukan menjadi wacana 

lagi,  pasalnya menurut Enders, 

beberapa tahun terakhir ini, kemajuan 

dicapai mewujudkan pesawat listrik 

yang mampu terbang di atas Selat 

Inggris. Pesawat ini dikenal sebagai 

E-Fan yang diluncurkan pada 2014.

E-Fan didesain khusus untuk pelatihan 

pilot. Hanya bermuatan hanya  dua 

penumpang. Untuk terbang tetap 

Dalam rencana produksi pesawat 

ini,  Airbus Group dan Siemens 

menargetkan untuk mengembangkan 

berbagai pilihan sistem propulsi yang 

memiliki daya mulai dari 100 kilowatt 

hingga lebih dari 10 megawatt.

S i s t e m  p r o p u l s i  y a n g  a k a n 

dikembangkan dapat digunakan untuk 

pesawat dengan kapasitas angkut di 

bawah 100 penumpang, helikopter, 

atau pesawat tanpa awak yang terbang 

jarak dekat sampai jarak menengah.

Sistem propulsi hibrida-elektris dinilai 

dapat mengurangi konsumsi bahan 

bakar fosil dan menurunkan tingkat 

kebisingan pesawat. Hal ini sejalan 

rencana kebijakan di wilayah Eropa 

menargetkan pengurangan emisi 

CO2 yaitu 75 persen pada 2050 

dibandingkan tingkat emisi pada 2000.

Disisi  la in,  untuk kemampuan 

membangun pesawat listrik, Diamond 

Aircraft asal Austria pernah merilis 

 J Penerbangan pesawat bertenaga listrik Airbus E-Fan pada ajang Berlin Air Show 2014 
[Foto: en.wikipedia.org/wiki/Airbus_E-Fan]

 J arsitektur pada pesawat E-FanX [foto: airbus.com]
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Hipoksia didefinisikan sebagai keadaan berkurangnya 
suplai oksigen ke jaringan hingga di bawah kadar 
normal, meskipun aliran darah ke jaringan masih baik. 

Berkurangnya ketersediaan oksigen ini akan mengakibatkan 
gangguan pada metabolisme, keseimbangan sel tubuh, serta 
menyebabkan kerusakan jaringan. Oksigen yang didapatkan 
dari lingkungan saat kita bernapas akan dibawa oleh darah dari 
paru-paru menuju ke jantung. Jantung akan memompa darah 
yang kaya akan oksigen ke seluruh sel tubuh melalui pembuluh 
darah. Hipoksia dapat terjadi ketika terdapat gangguan pada 

sistem transportasi oksigen mulai dari bernapas sampai 
dengan oksigen tersebut digunakan oleh sel tubuh.

Tipe Hipoksia

Terdapat 4 macam tipe hipoksia yaitu:

1. Hipoksia Hipoksemi, yaitu suatu keadaan dimana 
tekanan oksigen di dalam pembuluh darah arteri 
menurun, sehingga suplai oksigen juga menurun. 
Hipoksia hipoksik tidak selalu diikuti dengan hipoksia 
jaringan. Seseorang dapat mempunyai oksigenasi 
jaringan yang normal, namun mengalami hipoksia 
hipoksemi.
Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipoksia 
hipoksemi antara lain:
a. Berada di dalam keadaan dimana kadar oksigen 

rendah, misalnya saat kebakaran, tenggelam.
b. Penyakit  paru,  seperti  asma,  pneumonia,  edema  

paru,  kanker  paru, pneumothorax dan OSA 
(Obstructive Sleep Apnea)

c. Keadaan henti nafas, misalnya pada penggunaan obat 
golongan fentanyl.

2. Hipoksia Anemik, yaitu suatu keadaan dimana kapasitas 
darah untuk mengangkut oksigen menurun, sehingga 
darah tidak lagi mempunyai oksigen dalam jumlah yang 
adekuat. Meskipun tekanan oksigen di arteri normal, 
namun jumlah hemoglobin pembawa oksigen ke jaringan 
rendah. Hipoksia tipe ini dapat terjadi pada beberapa 
keadaan seperti:
a. Anemia  dan  fungsi  sel  darah  merah  rusak,  misalnya  

pada  kondisi methemoglobinemia.
b. Keracunan karbon monoksida (CO)
c. Perdarahan

3. Hipoksia Stagnan, disebabkan berkurangnya aliran darah 
ke jaringan. Pertukaran oksigen di paru dan tekanan 

HIPOKSIA  DI PENERBANGAN
Retno Wibawanti

Aerospace Medicine Specialist Program
Dept. Community Medicine 

Faculty of Medicine Universitas Indonesia

 J gambar ilustrasi: freepik.com
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oksigen tetap normal. Beberapa 
hal yang dapat menyebabkan 
hipoksia stagnan ini antara lain:

 n Penyempita arteri lokal di jari 
yang terpapar dingin

 n Kegagalan sirkulasi jantung
 n Penurunan curah jantung dan 

tekanan darah alibat paparan 
akselerasi tinggi, misalnya 
pada penerbangan yang 
mengalami gaya G yang besar.

4. Hipoksia Sitotoksik, yaitu keadaan 
hipoksia yang diakibatkan adanya 
gangguan penggunaan oksigen di 
jaringan. Hal ini didapat misalnya 
pada keracunan zat Sianida, 
dimana kerja salah satu enzim 
pernafasan dihambat, meskipun 
jumlah oksigen cukup.

Hipoksia Hipobarik ,  merupakan 
tipe hipoksia yang dapat terjadi di 
lingkungan ketinggian dengan tekanan 
atmosfer yang rendah. Hipoksia 
hipobarik adalah tipe hipoksia yang 
umum dijumpai pada orang yang berada 
di ketinggian.

Gejala

Hipoksia dapat memberikan banyak 
gambaran yang bervariasi. Mulai dari 
tidak bergejala, hingga gejala yang 
berat. Yang perlu diwaspadai adalah 
bahwa gejala hipoksia bersifat insidious 

(mengancam).  Kondisi  hipoksia 
hipobarik dapat terjadi secara fatal dan 
berujung fatal.

Di penerbangan, gejala hipoksia 
yang perlu diketahui oleh personil 
penerbangan antara lain:

 n Perubahan perilaku
 n Tidak dapat mengambil keputusan 

dengan benar
 n Berkurangnya daya ingat
 n Gangguan koordinasi otot
 n Euforia (gembira berlebihan)
 n Gangguan sensorik tubuh
 n Sianosis
 n Pusing, mengantuk, kebas di wajah 

dan ekstemitas
 n Tidak sadar

Hipoksia hipobarik ini dapat dialami 
setiap orang yang berada di dalam 
pesawat terbang unpressurized cabin 
atau pada pesawat terbang pressurized 
cabin yang mengalami kegagalan dalam 
sistim yang mempertahankan tekanan 
kabin.

Untuk mencegah terjadinya hipoksia 
hipobarik,  awak pesawat perlu 
diberikan pengenalan dan pengalaman 
dengan memberikan pajanan terhadap 
kondisi hipobarik hipoksia, melalui 
alat hypobaric chamber. Alat ini 
mensimulasikan pajanan hipoksia 
hipobarik sesuai durasi dan ketinggian 

yang diinginkan, sehingga awak pesawat 
mampu mengenali gejala-gejala hipoksia.

Time of Useful Consciousness (TUC)

Adalah suatu interval atau rentang 
waktu antara berkurangnya tekanan 
oksigen dari pernafasan hingga 
timbulnya derajat gangguan atau 
kerusakan tertentu. Berikut ini adalah 
table ketinggian dan TUC:

Penanggulangan dan pencegahan 
hipoksia

Penanggulangannya  adalah  dengan  
pemberian  oksigen,  sehingga  tekanan  
oksigen kembali  kebatas  normal.  
Pada  pesawat  terbang,  hipoksia  
dapat  dicegah  dengan menciptakan 
lingkungan bertekanan (pressurized 
cabin). Selain itu dapat juga menggnakan 
sistim oksigenasi, sehingga tekanan 
pembuluh dan konsentrasi oksigen 
dapat ditingkatkan.

Yang terpenting di penerbangan adalah 
awak pesawat memahami hipoksia 
hipobarik, dapat mengenali gejalanya, 
dan mengetahui dampaknya terhadap 
performa terbang. Untuk dapat 
mencapai hal ini , awak pesawat perlu 
diedukasi dan diberikan pengalaman 
melalui simulasi berkala dengan alat 
hypobaric chamber.

ALTITUDE  (MEASURED  BAROMETRICALLY) TUC

FL 150 (15,000 ft; 4,550 m) 30 minutes or more

FL180 (18,000 ft; 5,500 m) 20 to 30 minutes

FL 220 (22,000 ft; 6,700 m) 5-10 minutes

FL 250 (25,000 ft; 7,600 m) 3 to 6 minutes

FL 280 (28,000 ft; 8,550 m) 2.5 to 3 minutes

FL 300 (30,000 ft; 9,150 m) 1 to 3 minutes

FL 350 (35,000 ft; 10,650 m) 30 secs to 1 minute

FL 400 (40,000 ft; 12,200 m) 15 to 20 seconds

FL 430 (43,000 ft; 13,100 m) 9 to 15 seconds

FL 500 (50,000 ft; 15,250 m) 6 to 9 seconds
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