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Salam Kompak

Salam sejahtera untuk kita
semua, semoga rekan-rekan selalu
diberi kesehatan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Di awal tahun 2015 ini kami selaku pengurus yang baru saja terbentuk, mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh anggota
APG atas kepercayaannya kepada
kami . Besar harapan saya kepada
rekan-rekan Badan Pengurus APG
periode 2014-2017 untuk senantiasa menjalankan tugasnya dengan
penuh semangat dalam menampung segala aspirasi para anggota nya.
Sebagai Badan Pengurus di APG kita harus bisa memberikan
pelayanan terhadap semua anggota APG, jadikanlah APG sebagai
wadah dalam memberikan ide-ide anggota baik dalam menyelesaikan
permasalahan antar Pilot dengan Perusahaan maupun menyalurkan
hobi yang selama ini rekan-rekan miliki.
Bagi rekan-rekan yang sudah cukup lama bergabung menjadi
Badan Pengurus, saya menghimbau untuk selalu berbagi pengalaman
kepada rekan-rekan yang baru saja bergabung menjadi Badan Pengurus, manfaatkan APG sebagai ajang pembelajaran dalam menangani
segala permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.
Semangat baru bagi Badan Pengurus APG menjadi satu titik awal
dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan seluruh anggota APG,
hingga kita dapat menggapai cita-cita APG yaitu Mengangkat Harkat
dan Martabat Penerbang .
Tidak lupa saya selaku Badan Pengurus APG mengucapkan turut
berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian jatuhnya Pesawat
Air Asia QZ8501 di Selat Karimata, semoga para korban mendapat
tempat yang layak dan diterima segala amal dan ibadahnya oleh Tuhan yang Maha Esa, juga bagi keluarga yang di tinggalkan semoga
selalu di berikan ketabahan dan kekuatan atas kejadian tersebut.
Bagi rekan-rekan Pilot baik Badan Pengurus maupun Anggota APG
dimanapun berada, saya menghimbau untuk selalu menjaga Kesehatan dan selalu Berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, dukungan
dan doa semua rekan-rekan sangatlah kami harapkan, tanpa itu semua
kami bukanlah apa-apa.
Terimakasih.

Capt. Bintang Hardiono
APG President
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FLASH NEWS

Pesawat Garuda Jenis ATR
tergelincir saat mendarat

T

im teknik PT Garuda Indonesia Tbk bersama-sama
dengan tim teknik ATR terus
melakukan proses pemindahan
pesawat GA7040 rute DenpasarLombok pp yang mengalami kejadian
keluar landasan ketika mendarat
di Bandara Lombok Praya, Nusa
Tenggara Barat (NTB) pada 3 Fe
bruari 2015 pukul 17.03 waktu setempat.
Garuda Indonesia telah menerbangkan pesawat ke bandara Lombok Praya yang membawa para ahli
teknis, investigator Komite Nasional
Kecelakaan Transportasi, Inspektor
Direktur Kelaikan Udara dan Peng
operasian Pesawat Udara Dirjen Perhubungan Udara serta personil lain
yang tiba di bandara Lombok Praya
pada Rabu (4/2/2015) dini hari.
Proses pemindahan pesawat
dikoordinir oleh tim ahli dan dilakukan dengan menggunakan pera-
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latan salvage berupa air bag atau air
baloom serta alat penarik seberat 8
ton dari Angkasa Pura yang secara
khusus didatangkan dari Bali melalui
jalur darat dan laut menuju bandara
Lombok Praya.
Berkaitan dengan kondisi rerumputan di sisi landasan memiliki
kontur tanah yang lembek sehingga penarikan pesawat tidak dapat
segera dilakukan, maka saat ini tim
teknis Garuda dan ATR melakukan
upaya melalui pemasangan Air Balloon pada badan dan sayap pesawat
untuk memudahkan proses pe
ngangkatan dan penarikan pesawat
dari rerumputan.
Proses pemindahan pesawat
tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada malam hari ini. Sejalan
dengan proses pengangkatan pesawat tersebut, maka Bandara Lombok Praya saat ini hanya dibuka untuk operasional pesawat kecil pada

pukul 13.00-18.00 waktu setempat.
Black Box yang berisi Flight Data
Recorder pesawat dengan registrasi
PK-GAG tersebut telah diamankan
dan akan menjadi bahan investigasi
oleh KNKT untuk mengetahui penyebab utama insiden.
Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan
GA7040 tersebut adalah jenis
ATR72-600 dengan nomor registrasi
PK-GAG. Pesawat tersebut keluar
landasan dan berhenti di rerumputan
sesaat setelah pesawat melakukan
pendaratan (landing) di Bandara
Lombok Praya.
Pesawat tersebut mengangkut
empat crew serta 29 penumpang,
terdiri dari 28 penumpang dewasa
dan 1 infant. Seluruh penumpang
dalam keadaan selamat dan tidak
ada yang mengalami luka. Seluruh
penumpang turun secara normal melalui tangga pesawat. (Dennys/Net)

FLASH NEWS

Evakuasi Pesawat Garuda
Sulit di Lakukan

P

roses pemindahan badan
pesawat Garuda Indonesia yang tergelincir di
Bandara Internasional Lombok,
Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga
Rabu malam tadi belum berhasil
dilakukan. Separuh badan bagian
depan pesawat tertanam di dalam
tanah berikut 3 rodanya.
Seperti ditayangkan beberapa
stasiun Televisi, Rabu (4/2/2015),
kondisi ini menyebabkan proses
pemindahan pesawat berpelat merah
itu sulit dilakukan. Pemindahan
pesawat itu membutuhkan sejumlah

alat berat serta alat khusus yang
rencananya baru akan didatangkan
dari Denpasar, Bali.
Hingga Rabu malam, otoritas masih melakukan penutupan bandar
udara dan belum bisa memastikan
kapan akan dibuka kembali. Ini
mengingat proses pemindahan
pesawat belum berhasil dilakukan.
Sementara itu, tergelincirnya pesawat Garuda Indonesia ini berbuntut pada pembatalan 5 penerbangan
dari 4 maskapai. Akibatnya, ratusan
penumpang terlantar dan batal be-

rangkat. Para penumpang mengeluhkan tidak adanya kompensasi akibat pembatalan ini.
Pesawat
Garuda
Indonesia tergelincir di Bandara
Internasional Lombok, NTB pada
Selasa 3 Februari petang kemarin.
Pesawat tipe ATR 700 ini keluar
landasan sejauh 200 meter. Pesawat
nomor penerbangan GA7040 rute
Denpasar-Lombok-Makassar
ini
tergelincir dan masuk kubangan di
luar areal landasan pacu. (Dennys/
Net).

Kami selaku Keluarga Besar Asosiasi Pilot Garuda (APG)
mengucapkan Selamat atas Kenaikan Pangkat Captain kepada:
1. Capt. Muhammad Yusuf
2. Capt. Hadis Darmawan
3. Capt. Elgar Sundara
4. Capt. Avia Ridzky Azhar
5. Capt. Eric .F. Cristian. S
6. Capt. I Gusti Putu Raka
7. Capt. Pandu Wibowo
8. Capt. Rangga Primatomi
9. Capt. Luthfi Firmansyah
10. Capt. Ganda Marpaung
11. Capt. Eri Radite Kusdarmanto
Semoga denga kenaikan pangkat ini menjadi motifasi untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan
Tugas dan lebih Profesional
Volume X APG magazine
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FLASH NEWS

Press Release IFALPA Angkat Bicara Atas
Kejadian AirAsia QZ8501
Kecelakaan yang menimpa Pesawat Air Asia beberapa waktu lalu menggegerkan semua
dunia Penerbangan, mulai dari perusahaa Airline sampai Pemerintah khususnya di Kementrian
Perhubungan, atas kejadian tersebut sebagian besar masyarakat awam menyalahkan Pilot yang
bertanggung jawab atas kejadian tersebut,
Atas kejadian itu IFALPA (The international Federation of Air Line Pilots Association)
salah satu Organisasi Dunia yang menaungi seluruh Pilot dalam siaran konferensi pers nya pun
langsung angkat bicara demikian isi dari hasil siaran konferensi pers yang dirilis pada 28 Desember 2014 dan 30 Desember 2014:

M

ONTREAL – The International Federation of Air Line
Pilots’ Associations (IFALPA) would like to express its most
sincere condolences to the families of the passengers and crew
of AirAsia Indonesia flight QZ 8501
and calls for a full technical investigation into the circumstances of this
accident according to the following
principles:
• Such investigation should
strictly follow the provisions
laid out in ICAO Annex 13. Its
objective should be to find the
accident’s contributing factors
and make the necessary safety
recommendations. It should not
be impeded by administrative or
judicial proceedings, whose only
purpose is to apportion blame
or liability. Accident investigators should have unhampered
access to all evidential material
including the wreckage, flight
recorders and ATS records, and
unrestricted control over it to
ensure that a detailed examination can be made without delay
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by the relevant safety experts.
Whilst the investigation is taking place, with the gathering,
recording and analysis of all
relevant information including
statements from witnesses,
there should be no disclosure
of the accident’s details, data
or records, in order to avoid misinterpretation of the events that
occurred, and early conclusions.
Indeed, the premature publication of information related to the
accident can compromise flight
safety if such information lacks
the context of the entire body of
factual investigative data. Moreover, none of the accident records should be made available
for purposes other than accident
or incident investigation,
IFALPA’s experts on accident
investigation and their operational
knowledge of the aircraft are at the
disposal of the Indonesian and
any other investigation agency officially involved for advice or consultation during both the investigation
process and the drafting of the
•

accident report and related safety
recommendations.
IFALPA will closely monitor the
investigation to ensure that it is conducted in accordance with the above
principles and that all efforts are
made to prevent the reoccurrence of
such a tragic event.
Note to Editors: The International
Federation of Air Line Pilots’ Associations represents in excess of 100,000
pilots in more than 100 countries
world-wide. IFALPA’s mission is to
be the global voice of airline pilots,
promoting the highest level of aviation safety and security world-wide
and providing services, support and
representation to all of its Member
Associations.
See the Federation website www.
ifalpa.org
©2014 The International Federation of Air Line Pilots’ Associations
In the interests of flight safety, reproduction of this Press Release in
whole or in part is encouraged.
It may not be offered of sale or
used commercially.
All reprints must credit IFALPA.

FLASH NEWS

IFALPA Press Release
on the missing Flight QZ8501

M

ONTREAL – The International Federation of
Air Line Pilots’ Associations (IFALPA) is closely
monitoring reports of the missing Air Asia Flight
QZ 8501, an Airbus A320-200 aircraft enroute from Surabaya to Singapore.
Our thoughts and best hopes are with the 162 crew
and passengers onboard the aircraft, and their families.
Whilst the search and rescue efforts are taking place,
IFALPA stresses the need to avoid speculation as to
what happened to the aircraft.
The Federation has reached out to the Malaysian Air

Line Pilots’ Association (MAPA) and will keep its resources at the disposal of the relevant investigative agencies
in order to help gather facts and any other information
which may be pertinent to this event.
Note to Editors: The International Federation of Air
Line Pilots’ Associations represents in excess of 100,000
pilots in more than 100 countries world-wide. IFALPA’s
mission is to be the global voice of airline pilots, promoting the highest level of aviation safety and security worldwide and providing services, support and representation
to all of its Member Associations.
Volume X APG magazine
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INFO APG

KopAPG Fasilitasi Plaza Toyota Pameran

K

endaraan roda empat saat
ini sudah majemuk dibutuhkan banyak orang, untuk itu
KopAPG kesekian kalinya kembali
menghadirkan produsen mobil terkenal, saat ini dengan mengajak Plaza
Toyota Gading Serpong menawarkan sederet jenis kendaraan terbarunya untuk di pamerkan di area kantor
Asosiasi Pilot Garuda (APG) pada
Jumat 30/01/2015 lalu.
Salah satu kendaraan yang dipamerkan dan banyak di lihat oleh para
perkantoran di lingkungan PT Garud
Indonesia yaitu Yaris S Auomatic
TRD yang hadir dengan konsep terbarunya advanced information and
entertainment system. Dan kendaraan lainnya yang banyak mengundang perhatian orang yaitu Fortuner
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G matic diesel.
Pameran
tersebut
menjadi ajang penawaran
yang nantinya dapat berujung transaksi, demikian
yang diharapkan salah
seorang sales yang hadir
pada waktu itu Antonius
Christo, “ meski belum ada
transaksi, namun kami
positif dapat banyak respon dari
para karyawan disini. Kami berharap
dapat dikemudian hari terjadi transaksi, selain itu kami ucapkan terimakasih kepada KopAPG yang telah
memfasilitasi kami dalam pameran
disini”. Terangnya.
Salah seorang pengunjung me
ngaku tertarik untuk mencari iformasi
dahulu dan bisa jadi dalam waktu

kedepan tertarik untuk melakukan
pembelian, “saat ini saya hanya mau
lihat lihat dulu mas, ya..siapa tau kemudian hari ada rejeki dan tertarik untuk membeli, selain itu sering sering
juga buat KopAPG ngadain kegiatan
seperti ini,” papar Adhi salah seorang
staff di lingkungan kantor Garuda Indonesia. (eky fajrin)

INFO APG

Peningkatan Simpanan Wajib Anggota

K

operasi Andalan Penerbang
Garuda (KopAPG) terus meningkatkan pelayanan kepada
para anggotanya, hal tersebut menjadi komitmen bersama pengurus
KopAPG masa bakti 2014 -2016
yang belum ini baru saja terbentuk
dan diilih langsung oleh ketua APG,
yang tersurat dalam Surat Keputus
an No :SK.01/KOPAPG/I/2015.
Peningkatan pelayanan seiring
dengandisetujuinya bersama hasil
keputusan Rapat Anggota Tahunan
(RAT) yang meyetujui diterapkannya Simpanan Wajib bagi seluruh
anggota. Perlu diketahui bersama,
bahwa simpanan wajib adalah dana
anggota yang harus di kelola Kopera
si untuk keuntungan anggota. Dana
itu akan mengendap di Koperasi selama KopAPG berdiri, dan bias di

ambil diakhir masa keanggotaaan.
Sudah di ketahui bersama,
bahwa selama ini APG yang selalu
membayarkan Simpanan Wajin atas
nama seluruh anggota KopAPG
dengan nilai Rp 15.000 dalam setiap
bulannya.
Melihat perkembangan dinamika
kebutuhan anggota yang juga dalam
rangka peningkatan pelayanan kepada para anggota KopAPG, simpanan wajib akan ditarik langsung dari
para angora, yang akan dimulai di
penggajian bulan Maret 2015 de
ngan jumlah Rp 100.000/anggota.
Hal tersebut dimaksudkan KopAPG
dalam waktu mendatang akan mampu memiliki pinjaman emergency
hingga 1 milyar, dan jika diteruskan
simpanan wajib ini dalam 5 tahun
kedepan, KopAPG bias terbebas

dari kerjasama bank, dan seluruh
keuntungan dari bisnis simapanan
pinjam koperasi akan dapat dinikmati seluruh anggota.
Untuk itu, ketua KopAPG Capt.
Harri Jumaga Siregar menjelaskan
bahwa keputusan tersebut perlu dukungan dari seluruh anggota demi
kemajuan anggota bersama.
Dilain sisi, sebagai informasi, sebelumnya diketahui brsama bahwa
badan Pengawas KopAPG adalah
seluruh BP APG (jumlah 10 orang),
dengan ini disampaikan bahwa ada
perampingan Badan Pengawas
yang juga telah di setujui dalam
RAT, berubah komposisinya mnejadi
3 orang, yaitu Presiden APG, Wakil
Presiden APG ditambah 1 orang dari
BP APG yang akan di tunuk nantinya
dalam Rapat BP APG. (eky farin)

Volume X APG magazine
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Badminton Champion Ciloto 2015

C

iloto Open 2015 ajang kejuaraan yang paling di tunggu
oleh para anggota Club Bulutangkis APG, silaturahmi sesama
anggota tujuan utama di Event tahunan Bulutangkis APG Ciloto Open
2015.
Agenda yang yang menjadi rutinitas Club Bulutangkis APG ini bukan
lagi menjadi agenda pertama para
anggotanya, sejak 2004 acara yang
biasa di berinama Ciloto Open ini
menjadi ajang pertandingan yang di
tunggu-tunggu oleh para anggota
nya.
Semangat para peserta yang
mengikuti kejuaraan tersebut begitu terlihat saat mereka bertan
ding, mulai dari teriakan pemain saat
memukul kok sampai mereka menahan pukulan begitu kencang sampai
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memekakan telinga para penonton,
di dalam ruangan Gedung Olahraga
milik Kementrian Kesehatan Repu
blik Indonesia (RI) para peserta
saling menilai kemampuan lawan
– lawanya sampai mereka tanpa di
sadari ikut memberi support kepada
lawan yang akan mereka hadapi
nanti.
Udara dingin disertai Hujan lebat
selama pertandingan berlangsung
bukanlah menjadi hambatan para
peserta, kegiatan yang di adakan
di Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Ciloto yang berada di Jl. Raya Puncak Ciloto KM.90 Cipanas Puncak –
Cianjur Jawabarat ini memang sudah
menjadi langganan dalam agenda
tahunan Club Bulutangkis APG.” Sudah beberapa kali kita menggunakan
Lokasi di dekat sini, ya selain lo-

kasinya yang mudah di jangkau, juga
kita bisa sekaligus berlibur bersama
keluarga”. Tutur Capt.Wahyusuksma
Ketua Club Bulutangkis APG.
Event yang di adakan selama Dua
hari (28-29 Januari 2015) ini sangatlah di tunggu-tunggu, baik oleh para
anggota maupun mereka yang bukan anggota Club Bulutangkis APG,
terlihat dari banyaknya peserta yang
mendaftarkan diri untuk ikut berpartisifasi dalam acara tersebut. “ Untuk
kejuaraan tahun ini kami selaku panitia tidak menyangka peserta yang
mendaftar telah melebihi target,
dimana target yang kami tetapkan
hanya 30 Orang, ternyata peserta
yang mendaftar sampai 40 Orang “.
ucap Capt.Wahyusuksma
Dalam pertandingan Bulutangkis
Ciloto Open 2015 ini hanya mem-

INFO APG

pertandingkan satu kategori yaitu
Ganda Campuran. Pembagian pasa
ngan para peserta berdasarkan undian yang telah disepakati bersama.
“ Dalam pertandingan ini kami hanya
mempertandingkan satu katagori
Ganda campuran “. Jelasnya lagi.
Kejuaran yang memperebutkan
Mendali dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,- untuk Juara I,
Rp. 1.500.000,- untuk Juara II dan
Rp. 750.000,- untuk Juara III, juga
mendapatkan Kaos yang bertuliskan
“ Badminton CHAMPION Ciloto 2015
“ dan itu hanya diberikan kepada
mereka yang meraih juara I. Pasang
an Ari Riswanto/Irma pada kejuaraan kali inilah yang berhak memakai
kaos tersebut.
Dalam pertandingan kali ini sempat terjadi insiden, salah seorang
peserta mengalami cedera yang lumayan serius saat bertanding, namun berkat kesigapan panitia penyelenggara insiden tersebut segera ditangani. “ Iya sempat terjadi Insiden,
salah seorang peserta mengalami
cedera lengan, yang lumayan serius,
namun kami langsung membawanya
ke rumah sakit, kami akan selalu memonitor setiap kondisinya “. Kata nya

dalam pidato penutupan acara.
Dukungan serta Doa sangatlah
kami harapkan di setiap event yang
dilaksanakan Club Bulutangkis APG
baik di setiap Event juga disetiap
latihan.” Kami selaku pengurus Club
Bulutangkis APG mengucapkan
banyak terimakasih atas dukungannya baik moril maupun materil yang
telah di berikan sehingga kami bisa
menjalankan acara ini dengan lancar, terutama kepada APG,KOAPGI
dan IKAGI yang telah banyak mem-

berikan Suportnya dalam acara ini.”
Ucap Ketua Club Bulutangkis APG
saat di wawancarai.
Bertambahnya anggota bagi satu
Organisasi dan lebih baik dalam
membuat event kejuaraan menjadi
satu harapan yang di ucapkan dalam
setiap doa setiap pengurus organi
sasi, sama halnya dengan harapan
Club Bulutangkis APG yang baru
saja menyelesaikan Eventnya. (Dennys).
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Dedikasi dan Pengabdiannya
tak diragukan lagi oleh Perusahaan

P

ada tanggal 19 Januari 2015
yang lalu , salah satu anggota
APG yang juga merupakan
anggota Dewan Kehormatan Pe
nerbang (DKP) APG telah memasuki
masa pensiun normal, dengan rute
last flight GA 876 CGK- HKG dan GA
873 HKG-CGK .
Acara last flight di awali dengan
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barisan penghormatan di Apron terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.
Capt. Ananda Soerjantoro turun dari
pesawat, penyambutan langsung
dipimpin oleh Presiden APG, Capt.
Bintang Hardiono beserta rekanrekan se profesinya, serta keluarga
Capt. Ananda Soerjantoro, terutama
istri tercinta sekaligus mengalungkan

INFO APG

bunga kepada beliau.
Usai penjemputan di terminal
2 Bandara Soekarno Hatta. Capt.
Ananda Soerjantoro beserta baris
an penghormatan dan para undang
an langsung menuju lokasi Ruang
Rapat Dakota GSO, lt. 2.
Ucapan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya pun
di berikan oleh Perusahaan dimana
Capt. Ananda Soerjantoro mengabdikan dirinya “ Dedikasi dalam
melaksanakan tugas menjadi satu
nilai yang sangat penting bagi rekanrekan Pilot Garuda Indonesia dan
itu bisa di jadikan contoh bagi kita
semua, selama hampir 40 tahun
Capt. Ananda Soerjantoro mengabdikan dirinya di Garuda Indonesia
menjadi kebanggaan kami sebagai
karyawan Garuda Indonesia “. Tutur
Direktur Oprasional Garuda Indonesia dalam pesanya yang dibacakan
oleh perwakilan staff Oprasional Garuda Indonesia.
Usai acara lepas sambut dan
ramah tamah para undangan satu
persatu mengucapkan selamat atas
pengabdiannya selama menjadi Pilot
di perusahaan tersebut. (Dennys)
Volume X APG magazine
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HEADLINE

Perkenalan
Tugas BP APG
yang Baru Terbentuk
Ajang perkenalan ini untuk saling mengenal
sesama Badan Pengurus, karna Badan Pengurus
ada mereka yang baru bergabung menjadi Badan
Pengurus di APG
14 APG magazine Volume X

U

sai pelaksanaan Musyawarah
Anggota (MUSANG) APG
yang berlangsung pada 12
Desember 2014 lalu, dimana Presiden terpilih Capt. Bintang Hardiono
dan Wakil Presiden terpilih Capt.
Leo Bagoes Perkasa yang telah diberi kepercayaan untuk terus menjalankan amanah anggota dalam
menjembatani aspirasi nya kepada
manajemen PT. Garuda Indonesia
(Persero) Tbk. serta sesuai dengan
amanat MUSANG dan juga AD/ART
APG maka telah terbentuklah Badan
Pengurus APG, Dalam pemilihan
anggota Badan Pengurus, Presiden
tetap meminta masukan baik dari

HEADLINE

eks Badan Pengurus, Anggota serta
Dewan Penasehat APG yang harus
di lalui.
“ Dalam memilih dan menentukan
siapa yang bisa menjadi Badan Pe
ngurus, kami selalu meminta masuk
an baik dari Anggota sampai Badan
Penasehat APG, agar nantinya kita
mendapatkan orang yang memang
cocok untuk duduk menjadi Badan
Pengurus “. Tutur Capt. Leo Bagoes
Perkasa Wakil Presiden APG saat di
wawancarai di Sekertariat APG Gedung Pilot House Bandara Soekarno

Hatta.
Anggota Badan Pengurus APG
yang telah terbentuk pada 6 Januari 2015 dan pada 27 Januari 2015
bertepatan dengan rapat pleno
Badan Pengurus APG di Kantor
Pilot House sekaligus mengagendakan acara lepas sambut Badan
Pengurus APG, dalam acara tersebut Badan Pengurus APG yang baru
sekaligus memperkenalkan diri kepada Badan Pengurus Lama.
Dengan terbentuknya BP APG
yang baru ini kami berharap semoga

APG dapat memberikan pelayanan
yang lebih baik lagi bagi seluruh anggota APG, juga bisa lebih Dewasa
dalam melihat segala permasalahan
dan selalu menjaga hubungan baik
dengan Perusahaan , jadikan APG
tempat belajar untuk menyelesaikan
setiap permasalahan juga untuk menyalurkan segala hoby bagi seluruh
anggota APG “. Harap Capt. Leo.
Demikian Struktur Organisasi
APG periode 2015-2017:

Struktur Organisasi APG periode 2015-2017:

ORGANIZATION CHART
ASOSIASI PILOT GARUDA 2014-2017
PILOTS HONORARY COMMITTEE:
1. Capt. Rudy A. Hardono
2. Capt. Ananda Soerjantoro
3. Capt. Amir Hamzah
4. Capt. Markus Narwoko
5. Capt. Eddy Tiawarman

PRESIDENT
Capt. Bintang Hardiono

VICE PRESIDENT
Capt. Leo Bagoes Perkasa

EXECUTIVE ADVISOR
1. Capt. Shadrach M. Nababan
2. Capt. Tumpal M. Hutapea

TREASURER
Capt. Dodi Kristanto

IFALPA DIRECTOR
Capt. Bambang Adisurya

INDUSTRIAL DIRECTOR
Capt. Adrian Jeffrey Ticoalu

TECHNICAL DIRECTOR
Capt. Yamin D. Tarigan

CORPORATE AFFAIRS
Capt. Eric Ferdinand

DEPUTY INDUSTRIAL
Capt. Elgar Sundara

DEPUTY TECHNICAL
FO. Irwan Riyadi

DEPUTY CORPORATE AFFAIRS
FO. Erick Jerry Iskandar

- 6 Januari 2015 -
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HEADLINE

CORPORATE AFFAIRS ASOSIASI PILOT GARUDA
CORPORATE AFFAIRS

DEPUTY
CORPORATE AFFAIRS

UNIT OLAHRAGA

UNIT USAHA

BADMINTON
(PiC: Capt. Aryaperkasa Wahyusuksma)

UNIT
MEDIA PUBLIKASI
1.
2.
3.
4.
5.

Capt. TMT Gultom
Capt. Shadrach M. Nababan
Capt. Hasyim
Capt. Yamin D. Tarigan
Capt. Sigit WA. Sasongko

KOPERASI
ANDALAN PENERBANG GARUDA
(KOP-APG)
1. Capt. Harris Jumaga Siregar
2. Capt. Miko Andi Afa
3. Capt. Muzaeni
4. Capt. Pahlawan Arfianto
5. Capt. Aryaperwira Adileksana

TENNIS
(PiC: Capt. Agus Ferdinand Widjayanto)
TENNIS MEJA
(PiC: Capt. Dasril Arfa Tanjung)
SENJATA API (SENPI)
(PiC: Capt. Jimmy Laurentius)
GOLF (EAGLE52)
(PiC: Capt. Agung Setyobudi)
FUTSAL (ASC)
(PiC: FO. Carlo Saba)
BASKET
(PiC: FO. Aprilia Indrawan)

DEPUTY CORPORATE AFFAIRS ASOSIASI PILOT GARUDA
DEPUTY CORPORATE AFFAIRS

UNIT MEDIA PUBLIKASI
ASOSIASI PILOT GARUDA

KOORDINATOR MEDIA APG

REDAKTUR

JURNALIS
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PIMPINAN REDAKSI

SEKRETARIS REDAKSI

WEB DESIGN

WEB MAINTENANCE

PILOT VOICE

FO. Fajar Aji Kusuma

No. Pegawai/ID APG : 532920/10817
Saran untuk APG: Agar diadakan Gathering acara keluarga keluar kota
untuk mempererat tali silaturahmi keluarga besar APG.
Saran untuk KopAPG: Disediakan pendanaan fasilitas KPR untuk
membantu kesejahteraan tiap anggota dimana fasilitas ini belum tersedia
di Koperasi manapun.

FO. Michael Arnov

No. Pegawai/ID APG : 532186/10763
Saran APG: Diadakan coffe morning untuk mempererat persaudaraan
pilot Garuda, dan juga untuk kantor APG di berikan music supaya yang
masuk ke kantor APG terhibur dengan sedikit alunan music.
Saran KopAPG: Agar menyiapkan fresh money lebih banyak, supaya
jikalau ada anggota yang butuh dana cepat bias tersedia.

Kepada seluruh anggota APG, dapat
mengirimkan saran dan kritik yang
membangun tentang APG melalui hotline
SMS di nomor 08121127343.
Kami tunggu setiap bulannya mulai awal bulan
hingga tanggal 20 setiap bulannya.
Volume X APG magazine
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RUANG CH-CARE

Employee Service Center
“Melayani & Memudahkan”

B

erbicara fasilitas Perusahaan
yang satu ini mungkin tidak
banyak perusahaan berskala
nasional atau bahkan internasional
di dalam negeri yang memiliki employee service center, melihat kenyataan ini Management Garuda
Indonesia memandang perlu adanya
layanan personalia satu atap (One
Stop Services) yang memberikan
kemudahan bagi Karyawan Garuda Indonesia beserta keluarganya
dalam mendapatkan layanan yang
berhubungan dengan masalah personalia.
Seperti kita ketahui bahwa layanan yang berhubungan dengan administrasi dan informasi saat ini sudah menjadi “kebutuhan” bagi setiap
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Karyawan di dalam aspek kehidupannya, sehingga keberadaan unit
yang mengelola layanan personalia
menjadi hal yang strategis dalam
memenuhi kebutuhan Karyawannya.
Employee Service Center yang
secara organisasi berada dibawah
unit Human Capital Management,
diharapkan dapat menjawab tantangan akan kebutuhan Karyawan yang
semakin hari semakin meningkat walaupun kita menyadari bahwa dalam
dunia pelayanan yang namanya
“kepuasan” hampir tidak ada batasnya, namun kita berupaya bagaimana kebutuhan hakiki Karyawan dapat
dipenuhi dengan baik.
Oleh karena itu kita sepantasnyalah bersyukur bahwa di tengah “ke-

sulitan” yang melanda begitu banyak
Perusahaan dewasa ini, Perusahaan
yang kita cintai, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. masih memikirkan
kebutuhan karyawannya, sehingga
kebutuhan akan layanan administrasi dan informasi sudah dirasakan
Karyawan dengan segala kemudahannya.
Tentunya dengan usia unit layanan personalia ini yang relatif muda,
kita berharap seluruh Karyawan
dapat merasakan “keberadaannya”
dan tentunya turut bersama-sama
senantiasa membangun unit layanan
ini dengan memberikan saran atau
ide-ide positif agar perbaikan dan
perubahan dapat dilakukan dalam

RUANG CH-CARE

memenuhi kebutuhan layanan kepada seluruh Karyawan dengan segala
permasalahannya sehingga motto
“melayani & memudahkan” bukan
sekedar kata pemanis tetapi sudah
ke tahap implementasi, Insya Allah.
Terlampir kami tampilkan pamflet
mengenai layanan kami untuk diketahui, semoga informasi ini dapat
memberikan kemudahan bagi kita
dalam mengenal lebih dekat lagi
dengan segala kemudahan layanan
kepersonaliaan yang ditawarkan,
terima kasih dan selamat bekerja.
(Deddy Karnadhy)
Human Capital Care (HcCare)



EMPLOYEE SERVICE CENTER
Melayani & Memudahkan









HcCare GCC
Senin - Jum’at
08.00 – 16.00
Konsesi GCC
Senin - Jum’at
08.00 – 15.00
HcCare GSO
Senin - Jum’at
08.00 – 16.00

GCC
GSO
e-mail
Telp
SMS

: Lt. Basement (Employee Service Center)
: Lt.1 (Belakang Crew Dispatch)
: hccare@garuda-indonesia.com
: 021-2560 1094 (Jidom : 1094) – GCC
021-2560 1664 (Jidom : 1664) – GSO
: 0812 90 599997 / 082299 587066










Layanan HcCare GCC
Senin – Jum’at : 08.00 – 16.00 WIB
Layanan HcCare GSO
Senin – Jum’at : 08.00 – 16.00 WIB
Sabtu : 10.00 – 17.00 WIB
Pegawai Pensiun / Pemutusan Hubungan Kerja
Kegiatan Pembekalan MPP
Garuda Bakti
Korespondensi - Pembuatan Surat Keterangan &
Sponsor Visa / Paspor
Kedinasan - Pembuatan Visa & Paspor Dinas
Time Management System (TMS) – Cuti, Lembur &
TimeData
BPJS Ketenagakerjaan – Proses klaim JHT & kartu BPJS
Ketenagakerjaan
BPJS Kesehatan
In Health – Klaim dan Kepesertaan In Health
Medex Pegawai
Update Data Pegawai
Saham Pegawai (MESA – MESOP)
Peminjaman Berkas (Akte Lahir / Ijazah)
Restitusi ONH & Terbang Langsung
Konseling Pegawai

Konsesi







Layanan Konsesi – GCC
Senin – Jum’at : 08.00 – 15.00 WIB
Layanan Delivery Ticket melalui telp 021-2560 1062
(jidom : 1062)
Card Payment - Pembayaran menggunakan Debit
Mandiri & BNI
Ancillary Service - Penawaran paket spesial bagi
pegawai Garuda Indonesia
Servive Assistant – Melayani keluhan tiket konsesi
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PILOT HOUSE

APG Wadah pembelajaran Diri
dalam Memecahkan Masalah

D

emi untuk mengangkat Harkat dan Martabat Pilot Ia
dengan keyakinannya mau
bergabung di Asosiasi Pilot Garuda
(APG) yang mana pada masa kepemimpinan Captn.Stefanus Ia pun sudah ikut bergabung, namun seiring
berjalanya waktu Capt. Leo Bagoes
Perkasa yang biasa di sapa dengan
LBP ini sempat tidak aktif di APG,
namun Ia masih anggota APG.
Laki-laki kelahiran Jakarta,1972
ini begitu peduli dengan sesama
rekan seprofesinya, memiliki tujuan
dan cita – cita yang sama adalah
kunci untuk ikut dalam satu Organi
sasi seperti APG, belajar berorgani
sasi dan bisa memecahkan masalah
itu hal yang paling rumit, namun
untuk dapat memecahkan satu masalah khususnya di lingkungan Perusahaan harus ada Strategi dan
Kekompakan seluruh Anggota mau-

X
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pun Badan Pengurus.” Masuknya
saya menjadi Badan Pengurus di
APG ini bukan hanya sekedar ikutikutan namun saya ingin terus belajar bersama rekan-rekan baik yang
Senior maupun Junior, APG ini bagi
saya wadah untuk belajar memecahkan satu masalah di lingkungan Perusahaan” Tutur Capt. Leo Bagoes
Perkasa yang pernah mendapat tugas Ke Tunis Air pada tahun 2000
lalu.
Pengkaderan terhadap seluruh
anggota APG menjadi salah satu tujuannya, terutama mereka yang baru
bergabung di APG, untuk bergabung
di APG bukanlah hal yang mudah,
terutama pada pekerjaan. “ Iya buat
saya itu bukan menjadi masalah kita
bisa membagi waktu kapan saatnya
terbang dan kapan saatnya berorganisasi dan itu sudah saya pikirkan
matang-matang sebelum saya terjun

di APG.” Pungkasnya.
Beberapa penghargaan sudah
pernah di berikan kepadanya salah
satunya penghargaan yang diberikan
oleh Perusahaan Garuda Indonesia
kepada dirinya GARUDA BHAKTI
20 th, dimana penghargaan tersebut
diberikan kepada seorang Pilot dengan masa kerja sudah lebih dari 20
mengabdi di Perusahaan tersebut
dan Penugasan TUNIS AIR menjadi
satu kebanggaan dirinya.
Menjadi Wakil Presiden APG
bukanlah hal yang mudah, sebagai
Badan Pengurus yang bertugas menampung aspirasi bagi anggotanya
juga menyelesaikan permasalahan
antara Karyawan dengan Perusahaan menjadi tanggung jawab yang
harus di jalankan. “ Saya akan selalu
siap kapanpun di butuhkan oleh anggota, dengan terpilihnya saya menjadi Wakil Presiden APG berarti saya
harus bertanggung jawab atas segala sesuatunya, itu sudah menjadi
Komitmen saya di APG.” Tegasnya.
“ Saya berharap kepada seluruh
rekan-rekan Badan Pengurus untuk
selalu menjaga Kebersamaan dan
Kekompakan di Organisasi ini, kita
harus tetap belajar kapanpun dan dimanapun, manfaatkan APG sebagai
kelas untuk belajar menyelesaikan
masalah, untuk menyelesaikan satu
permasalahan saat ini sudah bukan
lagi menggunakan cara-cara lama,
tapi kita harus bisa merubahnya
dengan cara yang Elegant namun
tetap satu tujuan.” Harap Leo B.P.
(Dennys)

HORIZON
HEALTHY LIFE AND STYLE

Radiasi Kosmis dalam Penerbangan

R

adiasi kosmis mengandung
partikel bermuatan energi
yang bergerak di angkasa.
Kosmis berasal dari suatu kejadian
di luar sistem tata surya kita dan dari
matahari.
Ketika partikel ini memasuki atmosfer bumi, mereka akan bertubrukan dan mengganggu kumpulan atom dalam atmosfer kita yang
menghasilkan radiasi sekunder yang
sedikit kuat.
Jumlah atau intensitas dari radiasi kosmis ini bergantung kepada ketinggian dan letak lintang bumi, termasuk di dalamnya fase-fase dalam
siklus matahari.
Atmosfer bumi memberikan perlindungan kepada radiasi kosmis.
Pada ketinggian pesawat komersil,
lapisan atmosfer bumi lebih tipis daripada di permukaan dan intensitas
radiasi kosmis mencapai hampir 100

kali lebih besar daripada di permukaan.
Banyaknya radiasi kosmis saat
terbang dan pengaruhnya kepada
awak pesawat juga bergantung kepada lama penerbangan. Lidah api
matahari sendiri memberikan sumbangan sangat kecil kepada keseluruhan paparan radiasi kosmis.
Bagi penerbang, paparan radiasi
kosmis sangatlah kecil. Bagi mereka yang melakukan penerbangan
secara terus-menerus, semisal kru
penerbangan dan beberapa pelancong bisnis, paparan tahunan dapat
dibandingkan dengan, atau bahkan
melebihi dari pekerja di bidang radiasi pada industri.
Pada ketinggian penerbangan
komersial, radiasi kosmis lebih sering
terjadi dibandingkan di permukaan
bumi. Walaupun paparan tersebut
dapat mencapai ratusan kali lebih

besar pada ketinggian yang dimaksud dibandingkan di permukaan, paparan tersebut masih terhitung kecil.
Satu-satunya dampak radiasi
kosmis yang secara terus menerus
dapat menyebabkan kanker. Peluang terjadinya kanker umumnya dipercaya sebanding dengan derajat
paparan radiasi: semakin rendah
paparan, semakin rendah risikonya.
Sebagai contoh, peluang terjadinya kanker stadium lanjut diperkirakan 1% dari 30 tahun penerbang
an, dalam 1 000 jam per tahun. Sebagian besar orang melakukan pe
nerbangan dalam waktu kurang dari
yang disebutkan di atas dan peluang
terjadinya kanker stadium lanjut
akan menjadi lebih jarang terjadi.
Demikian pula halnya ketika
sese
orang memiliki peluang 25%
untuk mengalami kanker stadium
lanjut, radiasi kosmis memberikan
sedikit tambahan pada penyebab
dasar risiko terjadinya kanker.
Belum ada kepastian apakah derajat paparan tersebut cukup untuk
menyebabkan kondisi yang membahayakan pada janin. Sangat mungkin bahwa derajat paparan tersebut
dapat menyebabkan sedikit peningkatan peluang terjadinya kanker,
semisal leukemia yang terjadi pada
usia kanak-kanak.
Janin sangat sensitif terhadap
efek radiasi. Sebagian disebabkan
oleh kumpulan sel yang membelah
diri dengan cepat dan berkembang
menjadi kumpulan sel khusus dan
kumpulan jaringan. Radiasi kosmis
pada ketinggian pesawat komersial
juga dapat menyebabkan kecacatan
saat lahir. (AVIASI)
Volume X APG magazine
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HORIZON

Pesawat Solar Impulse 2
Siap Terbang Keliling Dunia

P

ilot-pilot pesawat tenaga surya
yang sudah mencatat rekor
terbang tanpa bahan bakar
sedikit pun sedang bersiap melakukan upaya pertama menerbangkan
pesawat itu berkeliling dunia. Mereka
berencana melakukannya dalam 25
hari selama periode lima bulan.
Solar Impulse 2, atau SI-2 , tiba
di Abu Dhabi masih dalam bentuk
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potongan-potongan. Dibuat terutama dari plastik ringan yang diperkuat
kaca, pesawat itu kini sedang dirakit
untuk perjalanan keliling dunianya.
SI-2 dijadwalkan terbang Maret
dan kembali ke Abu Dhabi sekitar
Juli.
Konsep tersebut sebelumnya
telah diuji coba pendahulunya, Solar
Impulse 1, pada 2012 dalam pener-

bangan panjang dari Eropa ke Afrika
Utara dan pada 2013 menyeberangi
Amerika Serikat.
Sayap-sayap SI-2 sepanjang 72
meter diselubungi lebih dari 17.000
sel surya yang dapat membangkitkan daya sebesar 52 kilowatt. Sel-sel
itu juga mengisi baterai yang dapat
menggerakkan empat motor listrik
pesawat pada malam hari.

HORIZON

lot perlu bertahan dalam penerbang
an berdurasi sangat panjang. Satu
pilot ada di pesawat selama lima
hari dan lima malam. Banyak tekanan dan stress untuk semua orang,”
ujarnya.
Mitra Piccard dan pilot satu lagi,
Andre Borschberg mengatakan,
meski SI2 dapat terbang dengan
otopilot, mereka berencana hanya
beristirahat atau tidur selama 20 menit saja sekali waktu.
“Berapa banyak waktu istirahat
yang dapat diambil per malam, sulit
dikatakan. Kami telah berlatih dalam
simulator untuk beristirahat enam
sampai delapan kali setiap 24 jam,
atau tidur sekitar dua jam setiap 24
jam, yang memang hanya sebentar,”
ujar Borschberg.
Piccard mengatakan tujuan
proyek ini adalah untuk menunjukkan manfaat sumber-sumber energi
dan teknologi.
“Jika pesawat dapat terbang
tanpa bahan bakar ke seluruh dunia, bayangkan bagaimana tenaga
itu dapat dipakai di manapun?” katanya. (Net/eq)
Pesawat dengan satu tempat
duduk itu akan terbang sepanjang
khatulistiwa, tempat matahari bersinar paling kuat, dan mendarat
hanya setiap beberapa hari. Dua
pilot akan bergantian mengendalikan pesawat dalam pemberhentianpemberhentian tersebut.
Salah satu penggagas proyek
tersebut, Bertrand Piccard, yang
juga merupakan salah satu dari dua
pilot, mengatakan penerbangan itu
akan memerlukan daya tahan yang
sangat tinggi.
“Kami juga melakukan persiapan
psikologis untuk pilot dan timnya,
karena secara teknologi OK, tapi piVolume X APG magazine
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HORIZON
DESTINASI

Melancong ke Kota
Seribu Klenteng

B

agai Taiwan berwujud kota,
Singkawang begitu kental
dengan budayanya, namun
tak sesak oleh wisatawan dan suasana metropolitan. Asap dari tong
berisi sup mie tionghoa bercampur
kepulan jelaga dari sotong pangkung membumbung dan menebarkan bayangan sebuah pasar malam
terbaik di Asia.
Sebuah distrik kuliner menampilkan barisan gerobak kaki lima beraneka warna, rapih di Jalan Setiabudhi yang beraspal hitam dan ber-
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sih. Kerapihan kota di Kalimantan
Barat ini tak terusik, karena hampir
tak pernah digerus gerigi peradaban
kota besar yang penuh kemelut dan
polusi.
Singkawang begitu damai di
siang hari, saat panas di jalur nol
derajat di Khatulistiwa menghujani
kota kecil ini. Sebaliknya, di malam
hari, warga kota memilih berada
di luar rumah demi sejenak kenikmatan angin malam dan kehangatan suasana temaram berbias
sinar lampu.

Kota ini lekat dengan kebudaya
an Cina yang sejarahnya jauh menghujam di bumi Kalimantan Barat.
Saat pencarian bijih emas di sungai
yang membelah Kota Monterado
di abad ke-19, para pekerja pertambangan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota persinggahan.
Budaya yang dibawa oleh para
pekerja pertambangan dari Cina ini
mewarnai hari-hari bahkan keseharian di kota kecil ini hingga menjadi
satu ciri khas yang mengakar.
Kelenteng dan sang Buddha

HORIZON
DESTINASI

seluruh kota bersolek dan merias
diri. Patung Naga Liong yang meliuk
di tiang lampu tengah kota semakin memancarkan keemasannya.
Kelenteng di tengah kota yang
dikenal unik, semakin sering berpose di depan kamera para pemburu gambar. Senyuman semakin
mewarnai kota ini selain keyakinan dipermanis, kehangatan semakin
warga terhadap ajaran Kong Hu Cu dihembuskan dari panjangnya keyang disebar Konfusius. Tak heran, sunyian kota. Dari semua kota yang
kota ini dikenal sebagai ‘Kota Seribu meramaikan Imlek dan Cap Go Meh
Kelenteng’ yang merah melentik di di Indonesia, Singkawang adalah
depan langit biru, tersebar di selubenchmark dari semua kemeriahan.
ruh kota dan di luarnya.
Sejak 1834 saat George Windsor
Namun kemeriahan datang
Earl menulis kata ‘Sinkawan’ dalam
tepat pada waktunya. Seluruh
bukunya ‘The Eastern Seas’, nama
warga Tionghoa beragama Buddha Singkawang semakin berbinar. Kata
ataupun Kong Hu Cu menjadi satu Singkawang sendiri berasal dari
dalam sebuah perayaan besar. Kota nama tanaman di hutan tropis sekiSingkawang tak lagi sunyi, jauh dari tar, yaitu ‘tengkawang’.
lengang. Di hari ke-15 setelah ImPedagang dan pelaut Cina
lek, seluruh negeri merayakan Cap menyebutnya San Keuw Jong
Go Meh, dan Singkawang bagaikan (Shankou Yang), atau Sungai Mulut
Hongkong untuk para wisatawan
Gunung. Memang faktanya ialah
budaya.
bahwa sungai Singkawang yang
Hari dimana Cap Go Meh adalah berdelta menjadi waterfront di sore
satu-satunya hal yang terpenting
hari membelah kota ini terus ke
di Singkawang maka saat itulah
pedalaman yang bergunung.

Singkawang adalah destinasi
ideal bagi yang mengharapkan
teduhnya kedamaian di bawah atapatap rumah pecinan dan bersihnya
kepolosan gambar warga untuk
diabadikan dan dibagikan pada masyarakat dunia.
Secara umum, pengunjung yang
berniat ke Singkawang berangkat
dari Pontianak atau sekitarnya.
Menuju Singkawang tidaklah sulit,
karena penunjuk jalan sudah sangat
jelas. Menuju Singkawang selalunya
dan sebaiknya menggunakan ken
daraan pribadi atau sewa. (Net/eq)
Volume X APG magazine
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Maskapai lain

Garuda Indonesia

Belum termasuk biaya:
Ekstra bagasi
Bagasi perlengkapan olahraga
Makanan
Minuman
Comfort kit
Audio Video on Demand

Dapat yang Lain-Lain,
Tanpa Biaya Lain-Lain.

Nikmati semua layanan kenyamanan kami tanpa ada biaya tambahan. Semua ini merupakan pengalaman
Garuda Indonesia+ yang tidak akan Anda dapat dari penerbangan lainnya. Kini saatnya terbang bersama
salah satu maskapai terbaik dunia.
Gratis makanan dan minuman

GarudaMiles mileage

Gratis bagasi

Diskon hingga 55% di merchant partners dengan boarding pass

Reservasi sekarang melalui www.garuda-indonesia.com,
Call Centre 24 jam kami di +62 (21) 2351 9999 / 0 804 1 807 807,
kunjungi kantor penjualan Garuda Indonesia atau agen perjalanan Anda.
Syarat dan ketentuan berlaku

