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Salam Garuda
Pada kesempatan ini saya mengajak
rekan pilot Garuda untuk mengucap syukur
kepada Tuhan yang telah memberikan
karuniaNya kepada kita semua. Saya juga
mengucapkan terimakasih atas dukungan
dari semua rekan pilot yang tergabung
dalam Asosiasi Pilot Garuda (APG) yang
selalu berusaha menjaga harkat dan martabat pilot Garuda serta
menjaga profesionalisme dalam bertugas.
Untuk melengkapi kebutuhan Informasi bagi para anggota Asosiasi
Pilot Garuda (APG) dan sekaligus mengajak para anggota APG dalam
menyalurkan aspirasi sebagai pilot, maka APG menerbitkan majalah
dalam bentuk digital dengan nama Flight Crew Magazine yang dapat di
download secara gratis melalui Website : www.apg.or.id
Seperti rekan-rekan ketahui, APG pernah menerbitkan media cetak
berupa tabloid yang sempat terhenti karena beberapa kendala. Seiring
dengan perkembangan teknologi, kini APG memilih untuk menerbitkan
dalam bentuk digital yang lebih praktis dan ekonomis.
Bersama ini kami mengajak para anggota untuk berperan aktif
dalam memberikan informasi sekecil apapun untuk memperkaya isi
majalah digital ini berupa pengalaman saat bertugas maupun kegiatan
sosial yang menarik untuk diketahui oleh rekan-rekan pilot yang lain.
Kontribusi tulisan dan foto akan sangat membantu tentunya.
Banyak informasi yang akan kita dapat dari Flight Crew Magazine,
mulai dari kegiatan Asosiasi, berita yang berhubungan dengan dunia
penerbangan serta pengetahuan umum yang dapat menambah
wawasan.
Dengan keberadaan Flight Crew ditengah-tengah anggota APG
khususnya, semoga menjadi angin segar bagi kita dalam mendapatkan
informasi juga dapat menjadi sarana untuk interaksi lebih erat dengan
APG yang kita cintai .
Sehubungan dengan peristiwa pesawat Malaysia Airline MH-370
rute KUL-PEK yang hilang tanggal 8 Maret 2014, kita menyampaikan
keprihatinan dan simpati kepada seluruh awak pesawat dan penumpang
yang mengalami musibah hilangnya pesawat tersebut. Kita berdoa
semoga pesawat B-777 200 ER dengan registrasi 9M-MRO tersebut
segera ditemukan dan mengungkap penyebabnya. Mengingat kejadian
ini kami menghimbau kepada seluruh awak pesawat dapat lebih berhatihati juga mempertahankan profesionalitas dalam bertugas.
Safe flight, stay alert
Capt. Bintang Hardiono
APG President
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FLASH NEWS

Setelah Garuda Indonesia
Bergabung dengan SkyTeam

B

ergabungnya dalam aliansi
penerbangan global telah
memberikan penawaran menarik bagi masyarakat di seluruh
dunia. Berikut ulasannya:

1. Jaringan Luas

Garuda Indonesia telah memperluas rute penerbangan ke 1,064
kota tujuan di 178 negara. Hal ini
mencakup 90 persen lalu lintas pe
nerbangan dunia dengan total pe
nerbangan lebih dari 15.000 setiap
harinya.

2. Jakarta Hub Baru

SkyTeam menambahkan Jakarta
sebagai pintu gerbang alternatif dari
dan menuju Asia Tenggara serta 40
destinasi baru yang ditawarkan Garuda Indonesia.

4 APG magazine Volume I

3. Terhubung 19 Maskapai

Penumpang dapat melanjutkan
penerbangan dengan Air France,
KLM, Delta Air Lines, Korean Air,
China Airlines, Aeroflot, Aerolineas
Argentinas, AeroMexico, Air Europe,
Alitalia, China Eastern, China Airlines, China Southern, Chezh Airlines, Kenya Airways, MEA, Saudia,
Tarom, Vietnam Airlines dan Xiamen Airlines.

4. Hubungan Bilateral

Seoul, Guangzhou, Beijing, Shanghai, Taipei, dan Amsterdam.

6. Akses Lounge

Para anggota frequent flyer dapat
menikmati akses lounge lebih dari
564 di seluruh dunia.

7. Mileage

Anggota frequent flyer dapat menklaim poin mileage ketika melakukan penerbangan bersama Garuda
Indonesia.

Semakin memperkuat hubungan
8. Perkuat Jaringan
bilateral dengan Amerika Serikat,
Prancis, Belanda, Korea dan China. Keanggotaan Garuda Indonesia
memperkuat jaringan SkyTeam
melalui Brisbane, Sydney, Perth,
5. Enam Hub Langsung
Penumpang dapat terbang lang- Sydney, Haneda Tokyo dan Narita
Tokyo. (*)
sung melalui hub (pengumpul) di

INFO APG

Koperasi Andalan Penerbang Garuda

Memberikan Kemudahan
Kepada Anggotanya

A

PG (Asosiasi Pilot Garuda)
mendirikan badan usaha
koperasi yang terbentuk dari
hasil kesepakatan bersama. Berdasarkan dari hasil rapat anggota
dengan pengurus APG (Asosiasi
Pilot Garuda), maka terbentuk Koperasi Andalan Penerbang Garuda
pada 14 Juli 2009 yang lalu.
Untuk menjadi member koperasi,
persyaratan yang harus dipenuhi
antara lain: anggota APG (Asosiasi
Pilot Garuda), baik pilot maupun
staff yang telah menjadi nasabah.
Selain persyaratan tersebut, anggota wajib melengkapi:
1. Fotocopy KTP Pemohon Suami/
Istri
2. Fotocopy ID Card Garuda Indonesia
3. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok
Wajib Pajak)
4. Fotocopy Buku Nikah

5. Fotocopy Kartu Keluarga
Jika persetujuan telah disetujui
pihak koperasi maka uang dapat
dicairkan tanggal 26 setiap bulanya.
Koperasi Andalan Penerbang
Garuda ini memberikan manfaat
kepada anggota, di antaranya, nilai
pinjaman tunai Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 dan
yang dapat diangsur selama delap
an tahun.
Untuk kedepannya, Koperasi
Andalan Penerbang Garuda merencanakan program yang tidak
hanya dinikmati bagi anggotanya
yang berusia 70 tahun saja, namun
program agar dapat dinikmati anggotanya yang berusia lebih dari 70
tahun.
Program Jaminan Kesehatan
Koperasi Andalan Penerbang
Garuda ini juga memberikan fasilitas

jaminan kesehatan bagi para penerbang hingga berusia 70 tahun.
Dalam program ini, seluruh tagih
an rawat inap maupun rawat jalan
dapat diklaim dan dibayar dengan
dana kumpulan yang dikelola oleh
Koperasi Andalan Penerbang Garuda, melalui persetujuan dari para
anggota koperasi.
Persyaratan pada program
jaminan kesehatan untuk para
penerbang, setiap peserta diharuskan menyetorkan dana awal Rp
88.000.000. Tujuannya sebagai
pembayaran premi per tahun kepada pihak asuransi kesehatan dan
pengembangan program yang sedang berjalan.
Bagi peserta yang telah bergabung, dapat mendaftarkan
anaknya untuk mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan yang sama,
dengan ketentuan si anak maksimal
berusia 23 tahun. Sebagai premi
asuransi, setiap anak yang diikutsertakan memberikan dana Rp
1.835.395, untuk rawat inap dan
rawat jalan Rp 1.486.947.
Untuk asuransi jiwa dan kecelakaan hanya berlaku bagi penerbang dan pasangannya saja. Guna
memudahkan pembayaran premi
awal jaminan kesehatan bagi pe
nerbang, anggota Koperasi Andalan
Penerbang Garuda memanfaatkan
Kredit Multi Guna yang tersedia di
Koperasi Andalan Penerbang Garuda. (*)
Volume I APG magazine
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APG, dari Masa ke Masa
Dibentuknya sebuah
asosiasi tentunya
memiliki niat yang
baik dan mulia, yaitu
untuk mensinergikan
seluruh kepentingan
anggotanya dan dapat
diharmonisasikan dengan
kepentingan perusahaan
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B

erkiprah di udara, Bersatu
Meraih Cita motto yang selalu
di junjung tinggi oleh setiap
anggota Asosiasi Pilot Garuda
(APG). Organiasi yang menaungi
cockpit crew ini, beberapa kali berganti nama awal berdirinya bernama
Ikatan Penerbang Sipil Indonesia
(IPSINDO) pada 1955, namun IPSINDO hanya bertahan 10 tahun.
Pada 1965, IPSINDO bubar sehingga para penerbang tidak punya
sarana bernaung lagi.
Merasa prihatin akan keadaan
tersebut para penerbang khususnya dari Garuda Indonesia akhirnya membentuk kembali asosiasi
dengan nama Forum Komunikasi
Antar Penerbang Garuda Indonesia (FKAP-GA) pada 16 Desember
1985 yang di ketuai oleh Capt. H. J.

J. Sumolang. Sejalan peran positif
FKAP-GA pada 1988, Menteri Perhubungan Roesmin Noerdjadin memanggil para pengurus FKAP-GA
untuk dapat membentuk Organisasi
pilot berskala Nasional.
Dari hasil pertemuan tersebut
para pilot Garuda Indonesia sepakat
membentuk kembali organisasi
baru dengan menggunakan nama
PERSEPSI (Persatuan Penerbang
Sipil Indonesia) yang beranggotakan
seluruh pilot di Indonesia, dengan
ketua Capt. Krismanto. Pada 1997,
nama PERSEPSI berubah menjadi
Federasi Pilot Indonesia (FPI).
Untuk menjalankan mandatnya
dalam forum International, FKAPGA telah resmi menjadi anggota
International Federation of Air Line
Pilot Association (IFALPA), induk
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organisasi penerbang Internasional.
Keanggotaan ini dimulai pada 1993
saat berlangsungnya konferensi
IFALPA di Rio de Janeiro, Brazil.
Ketika itu FKAP-GA di ketuai oleh.
Capt. Amir Hamzah.
Sementara itu, kegiatan FKAPGA terus berlanjut sebagai organisasi yang khusus beranggotakan
para pilot Garuda. Pada 15 Desember 1999, FKAP-GA berubah
nama menjadi Asosiasi Pilot Garuda
(APG) yang memperjuangkan harkat dan martabat para penerbang
Garuda Indonesia.
Salah satu orang yang juga
merupakan pilot senior di Garuda Indonesia dan sampai saat ini
mengikuti perjalanan Asosiasi Pilot
Garuda (APG) yakni Capt. Jatmono.

Menurutnya, organisasi pilot
Garuda tersebut saat ini jauh lebih
maju ketimbang dahulu dan sudah sesuai dengan cita-cita yang
ada di AD/ART organisasi. “Meski
demikian tantangan APG sekarang
adalah peningkatan profesionalisme
di kalangan pilot Garuda Indonesia
seiring pertumbuhan dan perkembangan dunia penerbangan saat
ini,” terang Capt. Jatmono.
Seiring dengan perkembangnnya, APG menjadi barometer keorganisasian pilot di Indonesia bahkan
menjadi salah satu rujukan infor
masi peraturan yang akan di keluarkan oleh pemerintah pusat bagi
dunia penerbangan di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama,
Capt. Bintang Hardiono yang

saat ini menjabat President APG
menjelaskan bahwa perkembangan
APG saat ini cukup pesat. Beberapa program yang berhasil ditelorkan
dimasa kepemimpinannya saat
ini di antaranya yaitu, Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) yang sempat
tertunda beberapa tahun sebelum
kepemimpinan Capt. Bintang Hardiono. Kemudian juga mengenai
SKEP/180/VII tentang cara peme
riksaan kesehatan dan penyakit
jantung koroner penerbang dan
juru mesin pesawat udara dan juga
SKEP/30/II/2009 tentang pengujian
kesehatan dan tambahan untuk pe
nerbang berusia di atas 60 (enam
puluh) tahun.
“Saat ini APG adalah mitra
kerja dari Garuda Indonesia yang
Volume I APG magazine
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diharapkan mampu bersinergi untuk kemajuan Garuda Indonesia
bersama” terang Capt.Bintang Hardiono. Kemitraan tersebut memang
menjadi salah satu visi APG untuk
dapat maju bersama membangun
sehingga tercipta atmosfer kerja di
dunia penerbangan terutama Garuda Indonesia yang positif.
Jumlah anggota APG saat ini
telah mencapai 605 orang yang
tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Keanggotaan mereka di APG
menjadi salah satu bukti solidaritas
para pilot Garuda Indonesia dalam
mencapai tujuan bersama “Berki
prah di udara bersatu meraih cita”.
Dalam perkembangan dan pertumbuhan dunia penerbangan saat ini,
kami para pilot di Garuda Indonesia
8 APG magazine Volume I

terus menjunjung tinggi profesionalitas profesi kami, berbagai seminar
Nasional dan Internasional tentang
dunia penerbangan. Kami selalu
melibatkan anggota kami untuk
berperan serta sehingga mampu
meningkatkan pengetahuan dan skill
individu anggota APG,” jelas Capt.
Bintang.
Sejalan perkembangan APG
sebagai tempat bernaungnya para
pilot Garuda Indonesia, semakin
kuat dan semakin menunjukan
kualitasnya, terutama dalam mensejahterakan para anggotanya. Sesuai
dengan fungsinya mengembangkan
dan meningkatkan potensi serta kemampuan profesionalisme anggotanya, serta aktif dalam memberikan
masukan kepada perusahaan yang

bertujuan untuk bersama-sama memajukan perusahaan dimana mereka bekerja.
Agenda Rutin APG
Mengangkat anggota kehormatan yang memiliki kompetensi
untuk mendukung Visi dan Misi
APG, salah satunya mengukuhkan
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Menteri Perhubungan Hatta Radjasa
sebagai anggota kehormatan pada
7 Juli 2005. Aktivitas APG lainnya
adalah mengadakan training com
puter, memfasilitasi dan mensponsori beberapa kegiatan olahraga
seperti:
Kompetisi karate, adveture off
road, menembak, bulu tangkis dan
hiking.
Untuk agenda internal APG
termasuk Acara acara rutin tahun
an seperti Wisuda Purna Bakhti
Dirgantara, perpisahan dengan para
pensiunan Penerbang Garuda Indonesia dan Penyerahan Lencana
Purnabakthi Dirgantara.
Selain kegiatan internal diatas,
APG juga melakukan kegiatan

eksternal di antaranya: Seminar
tentang Investigasi Kecelakaan (11
September 2000), Seminar Fassilitas Kesehatan Garuda APG (29 Mei
2004),Seminar Komunikasi Penerbangan dengan ATC (7 Juli 2005).

pan untuk lebih memperkuat eksistensinya terhadap masyarakat luas,
khususnya di dunia penerbangan,
juga berperan aktif dalam menye
lesaikan berbagai permasalahan
operasional serta mengembangkan
pengetahuan di dunia penerbangan
Corporate Social Responsibility
melalui peningkatan kerjasama
Dalam menghadapi bencana
dengan instansi-instansi terkait.
baik yang disebabkan oleh alam
Lebih jauh harapan ke depanmaupun manusia, APG pun ikut
nya Capt. Bintang Hardiono yang
serta dalam membantu para korban merupakan President APG ketiga
yang terkena bencana tanah longsor menjelaskan bahwa organisasi APG
Papandayan, gempa bumi Nabire,
dapat tumbuh bersinergi dengan
Tsunami Aceh, gempa bumi di Nias manajemen Garuda Indonesia dan
dengan memberikan bantuan beru- mampu membawa para penerbang
pa sembako dan kesehatan.
Indonesia maju ke dunia internasiDari semua kegiatan yang ada,
onal untuk mengharumkan nama
APG sendiri memiliki rencana kede- Indonesia. (Dennys/Eky)
Volume I APG magazine
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SAFETY AND ENVIRONMENT

Misteri Hilangnya Pesawat

Malaysia Airlines MH370

M

endengar informasi Hilangnya Malaysia Airlines
MH370 pada Sabtu lalu, 8
Maret 2014, mengundang banyak
spekulasi, mulai dari dunia penerbangan hingga politik pemerintah.
Bahkan Otoritas Malaysia menyebut kejadian ini sebagai “misteri
hilangnya pesawat yang tidak diprediksi”.
Pesawat Malaysia Airlines Flight
MH370 berangkat pada Jumat 7
Maret 2014 pukul 12.21 dini hari
waktu setempat dan dijadwalkan
mendarat di Beijing pada pukul
06.30 pagi (22.30 GMT) waktu setempat.
Pesawat Boeing 777-200ER
ini berisi 227 penumpang dan 12
awak. Malaysia Airlines kehilang
an kontak antara satu atau dua
jam setelah lepas landas. Saat
kehilangan kontak tersebut, tidak
ada sinyal marabahaya yang diberikan oleh pesawat Malaysia Airlines.
Sejumlah Negara seperti Vietnam, Cina, Malaysia bahkan In-

donesia juga turut serta melakukan
pencarian pesawata tersebut, baik
di titik kontak terakhir ataupun juga
radius puluhan mil dari titik kontak
terakhir tersebut.
Beragam pendapat mulai dari
human error hingga sabotase teroris mencuat ke permukaan melihat
kejadian tersebut, salah satu pengamat dunia penerbangan Indonesia
yakni Shadrach Maruasas Nababan
menuturkan bahwa kejadian hilangnya MH370 ini mengandung misteri
karena sangat berbeda dengan
peristiwa kecelakaan penerbangan
lainnya yang mempunyai petunjuk
yang dapat untuk operasi search
and rescue. “Kejadian seperti ini
sangat langka, dan kita harus rela
menerima kenyataan terburuk.
Semakin lama pencarian semakin kecil kemungkinan ada yang
selamat, kita berharap semoga
Data Rekaman Penerbangan (FDR)
dan Cockpit Voice Recorder (VCR)
dapat ditemukan, di baca untuk
menjadi hal yang menguak misteri
tersebut” jelas Nababan panggilan
akrabnya.
Melihat kemajuan teknologi

yang pesat saat ini bukan jaminan
keamanan seperti yang diharapkan.
Dalam dunia penerbangan banyak
hal yang mempengaruhi keamanan
terbang.
Hilangnya pesawat dan kemungkinan jatuhnya pesawat seperti pada
MH370, ternyata bukan pertama
kali terjadi. Kasus serupa pernah
menimpa maskapai negara lain, termasuk Indonesia. “Sebenarnya ada
kasus yang mirip dengan hilang
nya Malaysia Airlines ini, yaitu Air
France (AF447) yang jatuh di Atlantik dan Adam Air (DHI 574) yang
jatuh di Perairan Majene,” ujar peng
amat penerbangan, Nababan.
Dalam kasus Adam Air, pesawat
lepas landas pada 1 Januari 2007
pukul 12.55 WIB dari Bandara
Juanda, Surabaya, menuju Bandara
Sam Ratulangi, Manado. Namun,
pesawat kemudian hilang kontak
sejak pukul 15.05 Wita.
Pada kasus Air France, pesawat
berangkat dari Bandara Rio de
Janeiro-Galeao pada 31 Mei 2009
pada pukul 22.29 UTC menuju Bandar udara Charles
de
Gaulle, Paris.
Seharusnya, pesawat itu
tiba 10
jam 34 me

Volume I APG magazine
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Menyusuri Alam
Penuh Kejantanan
“Off road merupakan salah satu olahraga otomotif yang lebih identik dengan
kejantanan juga punya keunikan tersendiri dan sudah menjadi gaya hidup,”
“Kami lakukan off road itu tiga bulan sekali dengan waktu dua hari satu
malam atau empat hari tiga malam. Mobil yang kami gunakan itu jenis CJ 7
dan VJ 40,”
12 APG magazine Volume I
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M

endengar informasi Hilangnya Malaysia Airlines
MH370 pada Sabtu lalu, 8
Maret 2014, mengundang banyak
spekulasi, mulai dari dunia penerbangan hingga politik pemerintah.
Bahkan Otoritas Malaysia menyebut
kejadian ini sebagai “misteri hilangnya pesawat yang tidak diprediksi”.
Pesawat Malaysia Airlines Flight
MH370 berangkat pada Jumat 7
Maret 2014 pukul 12.21 dini hari
waktu setempat dan dijadwalkan
mendarat di Beijing pada pukul
06.30 pagi (22.30 GMT) waktu setempat.
Pesawat Boeing 777-200ER
ini berisi 227 penumpang dan 12
awak. Malaysia Airlines kehilang
an kontak antara satu atau dua jam
setelah lepas landas. Saat kehilang
an kontak tersebut, tidak ada sinyal
marabahaya yang diberikan oleh
pesawat Malaysia Airlines.
Sejumlah Negara seperti Vietnam, Cina, Malaysia bahkan Indonesia juga turut serta melakukan
pencarian pesawata tersebut, baik
di titik kontak terakhir ataupun juga
radius puluhan mil dari titik kontak
terakhir tersebut.
Beragam pendapat mulai dari
human error hingga sabotase teroris mencuat ke permukaan melihat
kejadian tersebut, salah satu pengamat dunia penerbangan Indonesia yakni Shadrach Maruasas Nababan menuturkan bahwa kejadian
hilangnya MH370 ini mengandung
misteri karena sangat berbeda
dengan peristiwa kecelakaan penerbangan lainnya yang mempunyai
petunjuk yang dapat untuk operasi
search and rescue. “Kejadian seperti ini sangat langka, dan kita harus
rela menerima kenyataan terburuk.

14 APG magazine Volume I

Semakin lama pencarian semakin kecil kemungkinan ada yang
selamat, kita berharap semoga
Data Rekaman Penerbangan (FDR)
dan Cockpit Voice Recorder (VCR)
dapat ditemukan, di baca untuk
menjadi hal yang menguak misteri
tersebut” jelas Nababan panggilan
akrabnya.
Melihat kemajuan teknologi
yang pesat saat ini bukan jaminan
keamanan seperti yang diharapkan.
Dalam dunia penerbangan banyak
hal yang mempengaruhi keamanan
terbang.
Hilangnya pesawat dan kemungkinan jatuhnya pesawat seperti pada
MH370, ternyata bukan pertama
kali terjadi. Kasus serupa pernah
menimpa maskapai negara lain, termasuk Indonesia. “Sebenarnya ada
kasus yang mirip dengan hilang
nya Malaysia Airlines ini, yaitu Air
France (AF447) yang jatuh di Atlantik dan Adam Air (DHI 574) yang
jatuh di Perairan Majene,” ujar peng
amat penerbangan, Nababan.

Dalam kasus Adam Air, pesawat lepas landas pada 1 Januari
2007 pukul 12.55 WIB dari Bandara Juanda, Surabaya, menuju
Bandara Sam Ratulangi, Manado.
Namun, pesawat kemudian hilang
kontak sejak pukul 15.05 Wita.
Pada kasus Air France, pesawat berangkat dari Bandara
Rio de Janeiro-Galeao pada 31
Mei 2009 pada pukul 22.29 UTC
menuju Bandar udara Charles
de Gaulle, Paris. Seharusnya,
pesawat itu tiba 10 jam 34 menit
setelah penerbangan. Namun, 3
jam 6 menit setelah lepas landas,
pesawat hilang kontak.
Dalam kasus Adam Air dan
Air France, yang terjadi ternyata
adalah kecelakaan pesawat.
Kedua pesawat itu jatuh di lautan.
Dalam kasus Malaysia Airlines,
kecelakaan hingga jatuh ke laut
masih dianggap sebagai skenario
terburuk dari kasus hilang kontak
ini.
Lalu, apakah periswita Adam
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Flight Opertion Quality Assurance ( FOQA)
Industri aviasi yang
semakin mendapat
tekanan untuk
menekan turun angka
kecelakaan. Teknologi
dan permasalahan
yang semakin kompleks
membuat semain sulit
menentukan penyebab
kecelakaan.

U

ntuk menyelidiki penyebab
terjadinya kecelakan pesawat
dilakukan dengan cara me
nemukan sisa bagian atau rongsok
an pesawat yang naas tersebut.
Dalam perkembangannya pesawat
dilengkapi dengan flight data recorder (FDR), namun alat ini dianggap tidak cukup untuk memberikan
informasi dalam menentukan suatu
penyebab kecelakaan. FDR hanya
merekam informasi berupa heading,
time, airspeed, altitude, vertical ac
celeation and time of radio transmi
tions. Selain FDR terdapat cockpit
voice recorder (VCR), Namun alat
ini hanya mampu merekam pembicaraan 30 menit terakhir di cockpit

ini merupakan komunikasi antara pilot dengan pengatur lalu lintas udara
(Air traffic controller/ATC).
Selain mengandalkan data yang
didapat setelah kecelakaan terjadi,
tindakan pencegahan dapat dilakukan melalui suatu program dengan
cara menganalisa data pesawat
yang sedang terbang dan melakukan identifikasi rutin untuk mencari
data dan penyebab kejadian. Program ini sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan keselamatan
penerbangan.
Flight safety Foundation memperkenalkan istilah Flight Operation
Quality Assurance yang dikenal
dengan nama FOQA. Tujuan utaVolume I APG magazine
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manya adalah untuk mendapatkan
data sebagai masukan bagi perbaikan prosedur operasional maskapai,
ATC, bandara dan meningkatkan
ketrampilan pilot. Data ditransmisikan dari pesawat yang sedang terbang ke darat dan dipantau secara
rutin oleh Operation Flight Data
Analiys(FDA) dan Flight Data Moni
toring (FDM).
FOQA adalah program yang
diselenggarakan oleh maskapai untuk mencapai tingkat keselamatan
tertinggi. Pada tahun 2004 FAA
(Federal Aviation Administration)
menerbitkan Advisory Circular yang
memungkinkan maskapai dan pilot
berbagi informasi sebagai masukan
untuk identifikasi awal penyebab
suatu kecelakaan di Amerika. Saat
ini FOQA terbukti sebagai program
pencegahan yang efektif di berbagai
maskapai besar termasuk Garuda
Indonesia.
Untuk memonitor dan menga16 APG magazine Volume I

nalisa suatu penerbangan dibutuhkan Ground Data Replay Analys
(GDRAS) yang melakukan proses
dari suatu informasi dan meng
ubahnya ke dalam berbagai format
yang menunjukan angka, grafik,
bahkan visual animasi. Analisa
dilakukan secara rutin terhadap pesawat yang dilengkapi sensor yang
menangkap input dari berbagai parameter di pesawat. Ketika pesawat
melewati batas normal dari prosedur
yang ditetapkan, maka sistim akan
menunjukan adanya penyimpangan.
Temuan tersebut kemudian ditindak
lanjuti dengan mencari informasi
penyebabnya dengan memanggil
pilot dan mengharapkan keterangan
sebagai masukan. Beberapa parameter yang harus dipantau dalam
sebuah penerbangan adalah:
• Approach speed high (below
1000 feet).
• Kecepatan pesawat yang melalukan pendaratan dibawah 1000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kaki dari permukaan tanah.
Climb out speed.
Kecepatan pesawat saat
menanjak, dimana dibeberapa
bandara kecepatannya dibatasi.
Deviation below glide slope.
Pesawat berada dibawah sudut
yang ditetapkan oleh instumen
pendaratan (ILS).
Exessive bank (turning) on lan
ding.
Membelokan pesawat lebih dari
ketentuan yang ditetapkan oleh
prosedur.
Go around.
Membatalkan pendaratan karena berbagai sebab.
Ground proxymately warning.
Peringatan dari sistem, bahwa
pesawat membentur tanah.
High engine vibration
Vibrasi mesin yang berlebihan
dan melewati batas ketentuan
pabrik. (*)

PILOT HOUSE

Optimis Tumbuh
Bersama KopAPG

K

agum akan pesawat yang
kerap terbang melintas di
atas rumahnya, Harris Jumaga Siregar bertekad untuk dapat
mengendarai pesawat kelak, tekad
itu terus membulat saat ia lulus
sekolah dan kemudian melanjutkan
bersekolah penerbangan di Air
New Zealand di kota Christchurch,
New Zealand pada tahun 1978
hingga 1980.
Meski sempat pesimis saat
menjalani pendidikan di sekolah
penerbangan, “ loh ko susah ya jadi
pilot, mesti belajar ini belajar itu…
tak cukup hanya berbekal kepintaran” tapi saya tetap optimis untuk
bisa meraih tekad saya” terang
ucok panggilan akrabnya.
Tak butuh waktu lama, setelah
lulus di tahun 1980, Harris Jumaga Siregar langsung bergabung
dengan maskapai Merpati airlines
(anak Garuda Indonesia) sebagai
copilot. Tak berselang lama, pada
tahun 1983 ia langsung di pindahkan ke Garuda Indonesia sebagai
Pilot hingga sampai saat ini.
Beragam jenis pesawat, yakni
sekitar 8 pesawat sudah diterbangkan dengan jam terbang mencapai 16.400 jam,saat ini ia sering
mendapatkan jadwal penerbangan
ke sejumlah negera seperti Jepang, Jeddah, Korea, Sanghai dan
lainnya. Dalam satu bulan ia bisa
mendapatkan jadwal terbang hingga 4-6 kali terbang dengan membawa pesawat Boeing 777-300ER .
Volume I APG magazine
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Ayah dari empat orang anak ini
juga memiliki kegiatan yang cukup
banyak selain menjadi pilot, Harris Jumaga Siregar juga menjadi
ketua Koperasi Asosiasi Pilot
Garuda (KopAPG), kemudian ia
juga tergabung di Forum Kemitraan
Kepolisian Masyarakat (FKPM)
dan juga sebagai ketua Kelompok
Sadar Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat Polsek Kalideeres (Pokdarkamtibmas) ,dan juga tergabung
di Mahadibya Nurcahyo Cakrasana
untuk pelatihan intuition dan extra
sensory perception sebagai asisten
pelatih di kawasan BSD.
Melihat kesibukan dan aktifitas
yang cukup pada diluar Capt.Siregar
sebagai pilot, ia mendedikasikan
lebih di perusahaan berlambang
burung Garuda tersebut sebagai
ketua Koperasi APG (KopAPG) dimana anggotanya saat ini kurang
lebih mencapai 600 orang, ia yakin
jika kelak KopAPG tidak menutup
kemungkinan akan terus tumbuh
18 APG magazine Volume I

dan berkembang hingga mampu
membantu dan melayani karyawan
Garuda Indonesia sendiri atau bahkan masyarakat umum.
Saat ini iuran yang di tetapkan
bagi anggota sebesar Rp 15.000/
bulan, dan mungkin ke depannya
nilai iuran tersebut akan di naikan
demi kemajuan dan kesejahteraan
anggota koperasi. Keunggulan Kop
APG di banding koperasi Garuda
lainnya yakni “ KopAPG mampu
mencairkan dana dengan waktu
yang flexible dalam arti bisa setiap
saat dengan bunga yang cukup ren-

dah” terang Ketua KopAPG Capt.
Siregar. Saat ini KopAPG melayani
pinjaman dengan maksimum pinjaman 500 juta rupiah diatas angka
tersebut akan dibantu untuk bernegosiasi ke pihak Bank.
Keyakinan dan Optimis dalam
mengembangkan KopAPG, Capt.
Siregar berharap kepada anggotanya untuk dapat bersama
membangun koperasi APG secara
bersama-sama, tutup Capt.Siregar
dalam perbincangan dengan
wartawan Flight Crew. (Eky Fajrin).

Data Profil
Nama lengkap: Harris Jumaga Siregar
Tempat/Tanggal lahir: P. Siantar, 6 Maret 1958
Alamat rumah: Komplek Merpati Nusantara Airlines
(MNA) Blok N/14 Kalideres - Jakarta
Nama Istri
Nama Anak
		
		
		

: Kerstiani Ani Utami
: Gerald HBP Siregar
Daniel JP Siregar
Hansen JP Siregar
Jansen HTP Siregar
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Mengenal

Sepeda Gunung

S

epeda gunung sendiri (MTB)
pada dasarnya terdiri dari lima
jenis sepeda yang masing-masing dirancang sesuai dengan kondisi
medan yang akan dilalui. Untuk itu,
sebaiknya kita harus mengetahui dimana sepeda akan digunakan dan
jenis rintangan apa yang akan dilalui
saat memilih sepeda gunung.
MTB jenis Cross Country yang
dikenal dengan sebutan XC, dirancang
untuk jalur off road dengan rintangan
sedang. Sepeda jenis ini dibagi lagi
menjadi dua, yaitu hardtail mountain
bike, yang suspensinya hanya berada
di bagian depan, dan full suspension
mountain bike (fulsus) yang memiliki
suspensi di bagian depan dan bagian
belakang.
Berbeda dengan Cross Country,
sepeda jenis Trail yang menggunakan
sistem suspensi yang lebih halus,
dirancang untuk mengatasi rintang

an yang lebih sulit. Menggunakan
sepeda ini butuh usaha ekstra dalam
mengayuh, lantaran suspensi yang
meningkat. Namun, jangan khawatir,
suspensi belakang dan depan bisa
dimatikan apabila tidak dibutuhkan.
Sepeda jenis Downhill, dirancang
seringan mungkin, sehingga bisa
menjadi pilihan untuk menuruni bukit.
Atau Freeride yang merupakan perpaduan Cross Country dan Downhill,
juga bisa menjadi pilihan. Namun
jika Anda menginginkan fitur tertentu,
sebaiknya tidak memilih sepeda jenis
ini, karena Freeride tidak bekerja sebaik Cross Country dan Downhill.
Kemudian Dirt Jump (DJ) adalah
sepeda yang digunakan untuk
melompat dan dikendarai di jalan
an. Sebagian orang menganggap
sepeda ini merupakan versi besar
BMX yang memiliki suspensi depan.
(*)

Dewasa ini, bersepeda kian diminati
masyarakat, bahkan telah menjadi bagian
dari gaya hidup. Bagi yang hobi bersepeda,
mungkin telah mengetahui bahwa ada banyak
jenis-jenis sepeda, khususnya sepeda Gunung
(MTB) yang disesuaikan dengan kondisi
medan yang berbeda-beda.
Volume I APG magazine
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Menikmati Keindahan
Alam Manado
“SI Tou Timou Tumou Tou.” Ini adalah falsafah
hidup masyarakat Minahasa yang dipopulerkan
oleh Sam Ratulangi (pahlawan nasional). Artinya
“manusia hidup untuk memajukan orang lain”.
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K

ota Tinutuan (Manado)
adalah ibukota provinsi Sulawesi Utara. Kota ini dikeli
lingi pegunungan, sehingga membuat kota ini sejuk. Manado juga
berada di tepi pantai Laut Sulawesi,
tepatnya di Teluk Manado. Di sana
banyak tempat wisata yang sangat
indah. Objek wisata di sana, Di antaranya adalah:
Taman Laut Bunaken: Merupa
kan salah satu taman laut terindah
di Indonesia. Di tempat wisata ini
kita bisa melakukan diving, snorke
ling, photography underwater, atau

mengelilingi pulau untuk menikmati
terumbu karang dan aneka biota
laut dengan perahu kaca atau Katamaran.
Kota Tomohon: Dikenal juga
dengan Kota Bunga. Kota ini sangat
sejuk karena diapit dua gunung api
yang masih aktif, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahawu, Di kota
ini kita juga bisa mengunjungi Bukit
Doa dan Pagoda Tower.
Danau Tondano: Danau ini layak
pula untuk dikunjungi. Danau bersejarah dan terbesar yang ada di dataran tinggi Minahasa.
Pulau Manado Tua: Pulau yang
memiliki keindahan alam dan sejarah Suku Bawontehu dan kedatang
an bangsa Portugis di wilayah Laut
Sulawesi pada tahun 1512 yang
lampau. Lokasinya masih berada di
Kecamatan Bunaken, yang dapat
ditempuh selama 60 menit dari
Pelabuhan Manado dengan meng-

gunakan transportasi laut.
Kuliner Khas Manado: Malam
hari cuaca dingin semakin menye
rang tubuh. Hal inilah yang membuat para wisatawan lapar. Saatnya
kita berwisata kuliner.
Untuk keperluan yang satu ini
kita bisa menyambangi sebuah
restoran yang menyediakan hidang
an ala Manado. Semua hidangan
tampak begitu nikmat. Ada Woku
Blanga, ikan Woku yang dimasak
dengan bumbu kuning dan pedas.
Ada pula Cakalang Fufu, yaitu ikan
Cakalang yang diasapi.
Ada pula Paniki, masakan daging
kelelawar yang begitu populer di
Manado. Bukan cuma itu, masih ada
Saguer, yaitu minuman sejenis arak
atau tuak yang berasal dari pohon
enau. Minuman ini memiliki kan
dungan alkohol rendah. Namun ada
pula yang beralkohol tinggi. (*)
Volume I APG magazine
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Sehat dengan
Organik
Banyak cara
menuju sehat,
diantaranya
dengan cara
menghindari
stress, pola hidup
yang teratur,
dan tentunya
memperhatikan
asupan makanan
yang masuk ke
dalam tubuh kita.

22 APG magazine Volume I

M

emang tidak
semua orang
mengetahui
manfaat
dari makanan organik ini.
Namun untuk kalangan
tertentu, mengonsumsi
pangan organik sudah
menjadi kebutuhan dan
gaya hidup mereka. Harga
memang relative lebih mahal, namun apalah artinya
jika dibanding kesehatan
mereka. Apalagi jika melihat polusi yang semakin
merajalela, serta semakin
banyak produk-produk
berbau kimia, rasanya tepat jika memilih konsumsi
pangan organik yang
bebas kimia.
Yang dimaksud dengan
makanan organik sendiri
adalah makanan yang
diproduksi tanpa

pupuk kimia atau artifisial,
dan tanpa pestisida sintetis. Pangan organik menggunakan pupuk kandang
dan kompos, yang terbuat
dari limbah panen pertanian yang telah mengalami
fermentasi spontan.
Dilihat dari segi nutrisi,
pangan organik ini meng
andung kandungan gizi
lebih baik jika dibandingkan dengan pangan nonorganik, sehingga dapat
membantu proses pertumbuhan dan perbaikan tubuh
bila mengalami masalah.
Dari buah organik juga memiliki kandungan mineral
lebih baik jika dibandingkan

dengan non-organik.
Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa
beberapa sayuran organik
seperti kubis, selada dan
tomat, memiliki kandungan
mineral kalsium, fosfor,
dan magnesium yang
jauh lebih besar dari pada
sayuran anorganik.
Jadi rasanya memang
sangat tepat jika Anda
beralih ke makanan
organik untuk santapan
sehari-hari keluarga Anda
di rumah. Selain tubuh
lebih sehat, mengonsumsi
pangan organik ini, juga
mampu mencegah penyakit. (*)
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Garuda Indonesia, bangga menjadi bagian
dari Aliansi SkyTeam
Mendekatkan dunia kepada Anda, bersama: Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Europa,
Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines,
Kenya Airways, KLM, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines, Xiamen Airlines.
• Keliling dunia dengan menggunakan tiket Garuda Indonesia Anda dan jelajahi 1064 destinasi di
178 negara dengan nyaman
• Dapatkan dan gunakan mileage GarudaMiles Anda di setiap penerbangan dalam jaringan SkyTeam
• Nikmati kenyamanan 564 lounge di seluruh dunia dengan boarding pass Garuda Indonesia Anda*
• Layanan eksklusif SkyPriority di bandara manapun bagi pelanggan premium Garuda Indonesia*
Informasi lengkap di www.garuda-indonesia.com atau www.skyteam.com
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