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Salam sejahtera untuk kita semua, 
semoga rekan-rekan selalu di 
beri kesehatan dan tetap dalam 
lindung an Tuhan Yang Maha Esa. 
70 tahun sudah Indonesia Merdeka. Ke-
merdekaan yang telah kita raih saat ini 
adalah hasil dari perjuangan yang telah 
dilakukan oleh para pejuang yang telah 
rela mengorbankan jiwa dan raga demi 
kemerdekaan Negara ini.

Kekompakan dan persatuan menjadi 
kunci untuk dapat meraih kemerdekaan, sama halnya dengan perjuangan yang 
kita lakukan di APG. 

Perjuangan yang kita lakukan bukanlah lagi melawan para penjajah seperti 
pada waktu dulu, namun perjuangan kita saat ini lebih kepada perjuangan hak 
dan kesejahteraan kepada perusahaan dimana kita bekerja dan mencari nafkah 
demi mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan.

Untuk meraih itu semua bukanlah hal yang mudah. Namun dengan kita mem-
pertahankan kekompakan dan kerja sama akan menjadi satu kekuatan bagi 
APG untuk mencapai tujuan kita bersama. Semangat para pejuang haruslah 
kita jadikan inspirasi bagi kita semua.

Saya selaku President APG mengajak seluruh anggota APG untuk tetap me-
ngawal hasil kesepakatan kita dengan pihak perusahaan pada waktu lalu. Infor-
masi sekecil apapun sangatlah berharga bagi kita semua. Jalin terus Komuni-
kasi baik antar anggota maupun rekan kerja di manapun berada.

Tak lupa kami selaku Badan Pengurus APG dan semua rekan-rekan anggota 
APG mengucapkan DIRGAHAYU Republik Indonesia ke-70 Tahun. Semoga 
Indonesia selalu Jaya dan Sejahtera.

Juga kami mengucapkan turut berduka cita atas jatuhnya pesawat Tri-
gana Air di Papua Irian Jaya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. 
Terimakasih atas semua dukungan dan kekompakan rekan-rekan yang telah 
diberikan kepada APG selama ini.
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Teriakan penonton yang datang 
membuat suasana Bandar 
Udara Husein Sastra Negara 

berubah seketika. Ratusan pasang 
mata yang berada di dekat lokasi 
tersebut tertuju ke langit untuk meli-
hat kengerian tingkah polah pesawat 
yang membuat decak kagum para 
pengunjung dan tamu undangan 
pada pembukaan Bandung Air Show 
2015 (BAS) September lalu.

Pertunjukan atraksi aerobatik 
dalam Bandung Air Show (BAS) 
2015 kembali mengundang decak 
kagum para pengunjung, terutama 
anak-anak. Belasan manuver yang 
dilakukan Marsdya TNI (Purn) Eris 
Herryanto berhasil membuat penon-
ton terhibur sekaligus memberi sen-

sasi yang menegangkan.
Melihat pesawat Pitts S-2C ber-

siap-siap untuk melakukan atraksi, 
para pengunjung BAS 2015 seke-
tika langsung berlari mencari tempat 
terbaik untuk menonton pertunjukan 
udara tersebut. Para siswa sekolah 

BAS 2015, Bukti Bandung Kota Dirgantara
Foto-foto: Dennys
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dasar yang menghadiri BAS 2015 
juga terlihat antusias dan berlari-
lari agar dapat menyaksikan atraksi 
aero batik di baris terdepan.

Panasnya cuaca di pangkalan 
udara Husein Sastranegara saat itu 
seakan tidak meluluhkan semangat 
para pengunjung untuk menyaksi-
kan dari dekat pertunjukan udara 
dari Marsdya TNI (Purn) Eris Her-
ryanto.

Eris kemudian mengemudi-
kan Pitts S-2C dan membuat pe-
sawat tersebut seakan menari-nari 

di udara. Sesekali Eris melakukan 
manuver yang membuat pesawat 
terlihat hilang kendali dan membuat 
pengunjung BAS 2015 merasakan 
ketegangan. Anak-anak yang turut 
menyaksikan atraksi menegangkan 
tersebut juga tidak kuasa untuk ber-
teriak menyemangati Eris dan Pitts 
S-2C-nya.

Usai melakukan 12 manuver di 
udara, Eris kemudian mendaratkan 
kembali pesawatnya di landasan 
udara diiringi dengan tepuk tang-
an dan sorak sorai para pengun-

jung. Anak-anak yang sebagian be-
sar siswa dan siswi sekolah dasar 
segera berlari mendekati pesawat 
Eris sambil membawa kertas dan 
alat tulis. Beberapa diantaranya ber-
lari mendekati Eris sambil berujar 
bahwa mereka ingin bisa menjadi 
seperti Eris di masa depan.

“Aku mau minta tanda tangan di 
topi ini, mau jadi kayak pilotnya,” ujar 
salah satu bocah sekolah dasar ber-
seragam pramuka sambil berlari.

Tak lama berselang setelah tu-
run dari pesawat, Eris langsung 
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“dikepung” oleh siswa siswi seko-
lah dasar. Para siswa siswi tersebut 
berebut untuk meminta tanda tangan 
Eris di buku sekolah mereka masing-
masing sebagai kenang-kenangan. 
Mereka meminta tanda tangan Eris 
sebagai bentuk kekaguman atas 
atraksi yang telah ditampilkan Eris 
untuk menghibur para pengunjung.

Dalam gelaran acara Bandung 
Air Show 2015 selain memamerkan 
kebolehan pilot  Indonesia dalam 

mengemudikan pesawatnya, juga di 
pameran peralatan dan kendaraan 
tempur mulai dari jaman dahulu sam-
pai peralatan tempur modern yang di 
miliki oleh TNI AU.

Pameran dirgantara yang ber-
langsung selama 3 hari (11-13 Sep-
tember 2015) pun menjadi satu bukti 
bagi Kota Bandung yang belum lama 
ini mendapat julukan sebagai Kota 
Dirgantara Indonesia.

Dengan julukan tersebut maka 

Pemerintah Bandung sendiri terus 
berbenah diri dalam memberikan 
pelayanan terhadap masyarakat 
maupun para wisatawan asing dan 
lokal yang hendak datang ke kota 
Bandung dengan menggunakan 
transportasi Udara.

Perluasan bandar udara Hu-
sein Sastra Negara yang akan di 
laksanakan dalam waktu dekat ini 
pun masih menjadi PR bagi Wa-
likota Bandung untuk segera di 
laksanakan.” Demi meningkatkan 
pelayanan bagi masyarakat lokal 
maupun mereka yang akan datang 
ke Bandung, kami sedang beru-
saha untuk nemberikan kemudahan 
dan pelayanan terbaik, terutama 
bagi yang menggunakan transpor-
tasi udara, kami akan memperluas 
bandar udara ini hingga mobilitas 
penerbangan ke Bandung lebih ba-
nyak dan cepat” Tutur Ridwan Kamil 
Walikota Bandung saat di temui usai 
membuka BAS 2015. (Dennys)

PT. GMF AeroAsia saat ini 
melakukan penambahan 
kapasitas perawatan pesawat 

melalui pembangunan hangar baru 
untuk perawatan pesawat berbadan 
kecil (narrow body), dalam usaha 
pengembangan bisnisnya.

Hangar baru itu disebut hangar 
4 yang berada di kawasan bandar 
udara Soekarno-Hatta, Tangerang, 
Banten.

PT Bank Negara Indonesia (Per-

Hangar 4 GMF Resmi Beroperasi
sero) Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk 
berhasil membangun Hangar 4 mi-
lik PT Garuda Maintenance Facility 
(GMF) Aeroasia. BNI menyalurkan 
pinjaman senilai lebih dari Rp 400 
miliar untuk membangun hangar 
yang disebut GMF sebagai salah 
satu hangar terbesar di dunia untuk 
narrow body ini.

Peresmian dilakukan oleh Menteri 
BUMN Rini Soemarno, Dirut Garuda 
Indonesia Arif Wibowo, Dirut GMF 

Richard Budihadianto, DKUP-
PU Muzafar Ismail, dan hadir 
juga Komisaris Utama Garuda 
Indonesia Jusman Syafei Dja-

mal, yang bersamaan menekan tom-
bol tanda diresmikannya hangar 4, 
Tangerang, Senin (28/9/2015).

Konsep desain hangar 4 adalah 
tipe butterfly, terdiri dari dua wing dan 
area perkantoran serta workshop di 
bagian tengah. “Konsep ini berangkat 
dari keinginan untuk memiliki hangar 
berstandar internasional dengan de-
sain yang kreatif. Selain itu, dari sisi 
operasional juga dipandang lebih 
efektif karena movement pesawat 
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lebih fleksibel,” kata Richard Budi-
hadianto.

Pembangunan hangar 4 ini selu-
ruhnya dikerjakan oleh putera puteri 
Indonesia. Hangar ini merupakan 
hangar pesawat narrow body ter-
besar di dunia setelah predikat se-
belumnya di sandang oleh Turkish 
Technic di Turki. 

Luas area hangar 4 adalah 67.022 
m2 dengan 64.000 m2 area produksi 
dan 17.600 m2 area perkantoran.

Kapasitas hangar 4 dapat 
merawat sekitar 16 pesawat ber-
badan kecil (Narrowbody) secara 
bersamaan, dengan satu bay untuk 
fasilitas painting pesawat. (*/Fjn) 

Foto: Eky
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PT Garuda Indonesia Tbk pada 
Juni lalu, membuat gebrakan 
baru dengan memesan pe-

sawat dalam rangka program re-
vitalisasi jaringan globalnya. Tak 
tanggung-tanggung, maskapai pelat 
merah ini memesan 90 unit pesawat 
baru. Rinciannya adalah, 30 unit Boe-
ing B787-900 Dreamliner (7,7 miliar 
dollar AS), 30 unit Boeing B737 MAX 
8 (3,2 miliar dollar AS) dan 30 unit 
Airbus A350 XWB (9 miliar dollar AS). 
Total nilai keseluruhan dari pesanan 
90 unit pesawat baru tersebut sebe-
sar 20 miliar dollar AS atau setara 
260 triliun rupiah (kurs Rp 13.000 per 
dollar AS). Angka ini merupakan rekor 
terbesar pembelian pesawat yang di-
lakukan oleh Garuda Indonesia. Na-

mun Garuda baru akan menerima 
pesanan pesawatnya secara berta-
hap mulai 2020 mendatang. 

Terkait pemesanan pesawat Ga-
ruda tersebut, sempat menimbulkan 
polemik di berbagai kalangan. Bah-
kan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli 
seperti diwartakan oleh Kompas  me-
minta agar PT Garuda Indonesia Tbk 
membatalkan pesanan pesawat khu-
susnya A350 XWB yang pendana-
annya melalui mekanisme pinjaman 
dari China Aviation Bank senilai 44,5 
miliar dollar AS. Rizal Ramli menye-
butkan bahwa Airbus A350 hanya 
cocok untuk rute jarak jauh (long 
houl) ke Amerika Serikat dan Eropa. 
Namun pasalnya, Singapore Airlines 
yang juga memiliki rute internasional 

ke kedua negara tersebut memiliki 
kinerja operasional dan keuangan 
yang kurang menguntungkan. Dari-
pada mengembangkan bisnis pe-
nerbangan rute internasional, lebih 
baik Garuda fokus untuk menguasai 
bisnis penerbangan di domestik dan 
regional Asia dan mengganti pesan-
an pesawat dari pabrikan yang sama 
namun derivasinya lebih kecil dari 
Airbus A350 XWB yaitu A320. 

Namun Menteri BUMN Rini Soe-
marno mengisyaratkan agar tidak bo-
leh ada pihak yang mencampuri uru-
san bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, 
selain Menko Perekonomian, karena 
Kementerian Keuangan bertindak se-
laku pemegang saham BUMN. Rini 
menyebutkan bahwa, Garuda saat 

Menyoal Polemik A350 atau A320
Foto-foto: Airbus
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ini sedang mengembangkan usaha 
melalui penanganan secara menye-
luruh. Apa yang telah dilakukan oleh 
Garuda tentu memiliki dasar dan 
semua telah diperhitungkan, terma-
suk konsekuensi Garuda sebagai pe-
rusahaan publik yang harus bertang-
gung jawab kepada masyarakat.

Apabila opsi perubahan pesanan 
pesawat Garuda dari A350 XWB di-
ganti menjadi A320, berarti pesawat 
tersebut kecil kemungkinan diope-
rasikan oleh Garuda, karena tulang 
punggung penerbangan domestik 
Garuda saat ini adalah pesawat Boe-
ing B737 ditambah dukungan ATR 
dan Bombardier CRJ 1000 untuk ja-
ringan feeder-nya. Artinya pesawat 
A320 akan lebih cocok dioperasikan 
oleh Citilink, anak perusahaan Garu-
da Indonesia yang seluruh armada-
nya memang menggunakan pesawat 
Airbus A320. Mengacu pada website 
citilink.co.id, saat ini kepemilikan sa-
ham Citilink adalah 94,3 persen Ga-
ruda dan 5,7 persen Aerowisata. Citi-
link sendiri mulai beroperasi secara 
independen per 30 Juli 2012. Saat ini 
Citilink yang berkode QG/IATA dan 
CTV/ICAO, telah mengoperasikan 34 
Airbus A320 yang berkapasitas 180 
kursi. Citilink menerbangi 23 kota di 
Indonesia dan melayani 42 rute pe-
nerbangan domestik serta memiliki 
184 frekuensi penerbangan setiap 
hari.

Kembali pada polemik A350, nam-
paknya untuk membuktikan apakah 
penerbangan long houl Europe/USA 
memiliki potensi atau tidak, perlu 
dibuktikan dengan data-data. Ber-
dasarkan data historis, rute interna-
sional Garuda ke Eropa (sebelum di 
banned pada 2007) ternyata tingkat 
isian penumpangnya (Seat Load 
Factor/SLF) rata-rata 72,2 persen 

dan tingkat isian kargo (Cargo Load 
Factor/CLF) 68,9 persen. Sedan-
gkan dari sisi kontribusi, porsi pe-
nerbangan ke Eropa adalah sebesar 
1,3 persen dari seluruh penerbangan 
Garuda.

Data scatter diagram menunjuk-
kan bahwa segmen pasar rute ke 
Eropa (EUR)  memiliki karakteristik 
penerbangan jarak jauh dengan be-
saran trafik sedang/menengah (long 
houl-middle density) dengan rata-
rata penumpangnya sebesar 336 
orang atau cocok menggunakan pe-

sawat kelas 300 seater  dan diupaya-
kan memiliki kapasitas kargo yang 
cukup besar. 

Melihat realitas kondisi pasar Er-
opa tersebut, maka pesawat yang te-
pat digunakan untuk sektor tersebut 
adalah yang derivasinya lebih kecil 
dari B747/A380, seperti B777/B787/
A340/A350 (medium to long houl air-
craft).

Jika benar rute ke Eropa saat ini 
tingkat isiannya rendah, berarti ada 
benarnya kekhawatiran Menko Ke-
maritiman, Rizal Ramli. Misalkan 
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jumlah penumpang ke Eropa rata-ra-
ta 150 orang maka, jika Garuda men-
datangkan pesawat berbadan lebar 
(wide body) seperti Airbus A350, 
sama saja Garuda bunuh diri. 

Namun harus dicermati bahwa 
pemesanan pesawat tersebut meru-
pakan strategi jangka panjang Garu-
da dimana pesawat, baru akan diteri-
ma oleh Garuda pada 2020. Garuda 
optimis bahwa kondisi perekonomian 
global akan membaik paling tidak 
pada 2020. Hal ini dikuatkan dengan 
laporan yang dirilis oleh Bank Dunia 
yang menyebutkan bahwa, meski 
harga minyak masih akan bertahan 
rendah sepanjang 2015, namun 

resiko-resiko yang ada membuat 
proyeksi ke depan masih cenderung 
menurun, yang diakibatkan oleh em-
pat faktor. Pertama, perdagangan 
global yang masih lemah. Kedua, 
kemungkinan guncangan pada pasar 
finansial seiring dengan naiknya suku 
bunga pada beberapa negara maju 
di waktu yang berbeda-beda. Ketiga, 
seberapa jauh harga minyak yang 
rendah menggoyang keseimbangan 
finansial negara-negara produsen 
minyak. Keempat, resiko dari periode 
stagnan atau deflasi di wilayah Eropa 
atau Jepang yang berlangsung lama. 
Namun meski saat ini cenderung 
stagnan, perbaikan ekonomi dunia 

akan berlangsung meski secara per-
lahan.

Chief Economic IMF Olivier Jean 
Blanchard pernah menyebutkan 
bahwa, paling tidak dalam waktu 
sepuluh tahun ekonomi global akan 
kembali pulih. Jika puncak krisis 
ekonomi global di 2008, maka pem-
balikan ekonomi global akan terjadi 
pada 2018. Artinya saat perekonomi-
an global termasuk Indonesia mulai 
tumbuh dan membaik di 2019/2020, 
pada 2020 pesawat pesanan Garuda 
sudah mulai datang dan dioperasikan 
oleh Garuda guna memanfaatkan 
peluang bisnis yang ada. Sesuai pre-
diksi Asosiasi Penerbangan Interna-
sional (IATA), Indonesia akan masuk 
10 besar pasar penerbangan dunia 
pada 2020. Jika skenario ini sesuai 
harapan, kita patut acungkan jempol 
pada “Sang Visioner”.

Direktur Utama PT Garuda Indo-
nesia, Arif Wibowo seperti diwartakan 
oleh beberapa media menyebutkan 
bahwa, pesanan pesawat tersebut 
merupakan bagian dari revitalisasi 
dan pengembangan armada Garuda 
guna peningkatan kapasitas pada 
rute-rute jarak jauh menengah (medi-
um to long houl). Nampaknya Garuda 
akan lebih menitikberatkan pada pola 
penerbangan poin to poin (langsung) 
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guna lebih meningkatkan kenya-
manan layanan pada penumpang. 
Hal ini sejalan dengan komitmen Ga-
ruda untuk senantiasa meningkatkan 
kualitas layanan termasuk dengan 
mengoperasikan pesawat-pesawat 
berusia muda (rata-rata 5 tahun) 
yang lebih efisien untuk lebih mendu-
kung bisnis Garuda kedepan.

Genderang persaingan yang ter-
jadi di kancah bisnis penerbangan 
ternyata tidak sebatas adu layanan 
dan harga antarmaskapai baik di 
tingkat domestik maupun internasi-
onal. Di sektor industri pesawat uda-
rapun juga terasa gaungnya. Dua 
produsen raksasa yaitu Boeing dan 
Airbus terus saling berebut pasar 
dan senantiasa menyempurnakan 
produknya serta berusaha untuk 
meyakinkan pelanggannya, bahwa 
pesawat buatan merekalah yang pa-
ling unggul dan efisien di kelasnya.

Maskapai swasta nasional yang 
kepincut dan belanja pesawat pada 
kedua produsen besar tersebut 

adalah Lion Air. Pada 2011, Lion Air 
menekan kontrak pemesanan 230 
unit Boeing dengan opsi penam-
bahan 250 unit senilai 21,7 milyar 
dollar AS atau setara 200 trilyun ru-
piah. Pemesanan terbesar Lion se-
lanjutnya adalah pada 2013 yang 
menyepakati pemesanan 234 unit 
Airbus yang terdiri dari 109 unit A320 
Neo, 65 unit A321 Neo dan 60 unit 
A320 Ceo senilai 18,4 miliar Euro 
atau setara 230 triliun rupiah. Secara 
keseluruhan pesanan pesawat Lion 
Air sejak 2005, yang terdiri dari 408 
Boeing 737 Family, 5 Boeing 787, 60 
ATR 72, dan 234 Airbus A320 Fam-
ily, plus Hawker dan Cessna, di total 
mencapai hampir 750 pesawat. Jum-
lah pesawat diperkirakan akan terus 
bertambah, karena Direktur Utama 
Lion Air saat itu, Rusdi Kirana yang 
sekarang sebagai anggota Dewan 
Pertimbangan Presiden (Wantim-
pres), pernah menyatakan berniat 
memiliki 1.000 pesawat. Keinginan 
tersebut berdasarkan permintaan 

pasar yang terus tumbuh dan am-
bisi untuk menguasai penerbangan 
dalam negeri hingga Asia.

Tak mau kalah dengan Lion, pada 
2014 Garuda memesan 50 unit B737 
Max 8 senilai 4,9 milyar dollar AS, 
dengan rincian, 46 unit 737 MAX 8 
dan 4 unit merupakan konversi dari 
jenis 737-800s menjadi 737 MAX 8. 
Selanjutnya pada Juni 2015 lalu, Ga-
ruda kembali memesan 90 unit pe-
sawat dengan rincian 30 unit Boeing 
B787-900 Dreamliner, 30 unit Boeing 
B737 MAX 8 dan 30 unit Airbus A350 
XWB senilai 20 miliar dollar AS atau 
setara 260 triliun rupiah (kurs Rp 
13.000 per dollar AS).

Nampaknya, soal borong mem-
borong pesawat dan persaingan an-
tarprodusen pesawat tersebut akan 
terus berlanjut. Untuk pesawat kelas 
100-200 seater, persaingan akan 
terjadi antara Boeing B737 berlabel 
MAX dengan Airbus A320 berlabel 
Neo. Untuk kelas 300-400 seater 
akan terjadi persaingan antara Boe-
ing B787 Dreamliner versus Airbus 
A350 XWB (Extra Wide Body). Se-
dangkan untuk super jumbo, untuk 
sementara B747s masih kalah dari 
sisi jumlah kursi melawan double 
decker Airbus A380 yang mampu 
mengangkut sekitar 800-900 penum-
pang.

Namun apapun pilihan pesawat-
nya, yang perlu dicermati oleh mas-
kapai nasional adalah jika ingin men-
capai tingkat efisiensi yang tinggi, ha-
rus memiliki “sedikit tipe pesawat dan 
tipe mesin”. Juga harus sependapat 
dengan apa yang dikatakan oleh 
Chief Executive Qatar Airways, Ak-
bar Al Baker kepada Reuters, “We 
like launching aircraft but not every 
aircraft. We are not a supermarket”. 
(Galih Rudyto)
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Delapan penerbangan haji 
maskapai penerbangan Ga-
ruda Indonesia terkena pen-

alti karena mendarat di luar slot (ja-
tah) waktu pendaratan. Hal ini meru-
pakan efek domino dari masalah visa 
karena pesawat menunggu jemaah 
pengganti untuk mengisi kursi yang 
kosong.

“Ada 8 pesawat kami yang ter-
kena penalti. Terkait dendanya, 
sekitar 15.000 riyal setiap pesawat,” 
ujar Manager Operasional Garuda 
di Bandar udara Madinah, Saleh 
Nugraha, kepada Tim Media Cen-
ter Haji (MCH), di Madinah, Kamis 
(27/8/2015).

Jika denda 15.000 riyal per pe-
sawat, maka Garuda harus menge-
luarkan uang 120.000 riyal untuk 
membayar penalti itu. Dalam kurs 
rupiah nilainya sekitar Rp 450 juta.

“Kalau tahun kemarin pada gel-
ombang pertama pemberangkatan 
haji, Garuda mencatat 97% on time 
performance (OTP) dari 206 pener-
bangan,” ujar Saleh menerangkan 
kalau keterlambatan ini bukan murni 
kesalahan Garuda.

Saudi Airlines yang juga ber-
tanggung jawab atas transportasi 
jemaah haji Indonesia mengaku ti-
dak mendapat penalti. Saudi Airlines 
mengangkut jemaah dari empat em-
barkasi yakni Batam, Palembang, 
Surabaya dan Jakarta dengan 166 
kloter.

“Kalau yang mendarat di Ma-
dinah separuhnya, sisanya 
mendarat di Jeddah,” jelasnya. 
"Kami tidak terkena penalti. Masih 
aman, Insya Allah,” terang staf ope-
rasional Saudi Airlines di Bandara 
Madinah, Febi Martawardaya.

Kasi Kedatangan dan Pemu-
langan Jamaah Daerah Kerja (Da-
ker) Bandara Jeddah-Madinah, 
Edayanti D Munir membenarkan 
ada nya penalti terhadap Garuda.  
dan pembayaran penalti menjadi 
tanggung jawab maskapai BUMN 
tersebut.

“Memang ini kuncinya ada di em-
barkasi. Sesuai kontrak, denda yang 
harus dibayarkan menjadi tanggung 
jawab Garuda, bukan Kementerian 
Agama (Kemenag) selaku pihak 
yang menyewa pesawat,” katanya.

Edayanti membenarkan terjadin-
ya keterlambatan penerbangan aki-
bat perubahan manifes di antaranya 
di embarkasi Makassar dan Solo. 
Manifes, sesuai prosedur, seharus-
nya sudah selesai 2 x 24 jam. Na-
mun, ternyata menjelang keberang-
katan, banyak penumpang (jemaah 
haji) yang visanya belum jadi.

“Sehingga instruksi Pak Dirjen, 
kloter tersebut harus dipenuhi. Yakni 
diambilkan dari jemaah-jemaah yang 
memiliki visa,” ujarnya. (Net/Dennys)

Efek Domino Keterlambatan Visa, 
Garuda Kena Penalti Rp 450 Juta

Foto: Anto
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Pardi Cup II Kembali Di Gelar

Usai beristirahat dalam mem-
buat event bulu tangkis, 
APG kini kembali menggelar 

kejuaraan kecil dalam klubnya, ke-
juaraan ke-II yang digelar ini men-
jadi satu penyemangat bagi mereka 
yang tergabung dalam APG Bulu-
tangkis Club.

Acara yang di gelar di Lapangan 
Bulutangkis Senayan Jakarta Barat 
ini menjadi satu event pembuka bagi 
klub bulutangkis APG yang bebera-
pa waktu lalu sempat libur dari ke-
giatan eventnya.” Kegiatan ini men-
jadi satu event pembuka setelah kita 
libur dalam membuat event se perti 
biasanya, namun kita tetap men-
jalankan latihan rutin di setiap min-
ggunya” Tutur Capt. Wahyu Ketua 
klub bulutangkis APG saat di temui 
usai pertandingan.

Event kecil antaranggota klub 
bulutangkis yang di beri nama “Pardi 
Cup II” ini memang dilandasi dari ke-

cintaan Capt. Pardiyanto yang juga 
salah satu anggota klub bulutangkis 
APG, dan juga member dari Aso-
siasi Pilot Garuda (APG).” Acara ini 
memang sengaja saya buat atas du-
kungan rekan-rekan sesama peng-
hobi bulutangkis untuk memberikan 
semangat sekaligus mengasah ke-
mampuan anggota dalam olah raga 
bulutangkis. Biar tidak merasa jenuh 
selama menjalankan latihan” Tutur 
Capt. Pardiyanto saat di temui tim 
APG Magazine.

Di kejuaraan kecil ini para atlet 

bulutangkis APG begitu serius dalam 
bertanding. Bagi mereka event se-
perti ini bukanlah ajang untuk men-
jadi juara, namun untuk memupuk 
rasa kebersamaan dan mengukur 
kemampuan selama menjalankan 
latihan. Seperti biasanya klub bulu-
tangkis APG akan membuat kejuara-
an besar yang menjadi agenda rutin 
mereka seperti “Ciloto Cup”, Event 
itulah yang paling di tunggu oleh 
seluruh anggota klub bulutangkis 
APG. Untuk tahun ini para pengu-
rus klub bulutangkis APG berencana 
akan menggelar event besarnya di 
wilayah Puncak Bogor pada Januari 
2016 mendatang. (Dennys)

Foto-foto: Dennys
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Pemberian penghargaan atas 
dedikasinya dalam mengem-
ban tugas sebagai pilot di PT. 

Garuda Indonesia (Persero) biasa di 
kenal dengan Last Flight, selalu di-
rayakan kepada para pilot Garuda 
Indonesia yang masuk di usia 60 
tahun (masa Pensiun aturan peru-
sahaan). Sudah menjadi kewajiban 
perusahaan untuk mengadakan aca-
ra tersebut, namun itu semua akan 
di kembalikan lagi kepada pilotnya 
sendiri. Tak jarang sebagian pilot ti-
dak mau di rayakan, dengan alasan 
mereka masih bisa terbang kembali 
di perusahaan yang sama dengan 
sebutan PKWT (Pegawai Kontrak 
Waktu Tertentu).

Pada waktu lalu Asosiasi Pilot 
Garuda (APG) mengadakan acara 
Last Flight kepada Capt. Bambang  
Soekijanto  yang mencapai usia 65 
tahun dalam peraturan yang di terap-
kan PT Garuda Indonesia usia terse-
but sudah tidak lagi di perbolehkan 

untuk menerbangkan Pesawat di pe-
rusahaan tersebut.

“Saya sangat berterimakasih ke-
pada APG yang telah memberikan 
penghargaan kepada saya. Hanya 
APG lah yang memberikan penghar-
gaan terhadap sebuah profesi se-
bagai penerbang di perusahaan ini, 

maka dari itu saya memberikan apre-
siasi yang sebesar-besarnya kepada  
Badan Pengurus APG yang masih 
menghargai keberadaan para pilot 
yang masuk masa pensiun di usia 65 
ini” Tutur Capt. Bambang Soekijanto  
dalam sambutannya.

Acara  Last Flight  (65) yang di 
laksanakan di Pilot House kantor 
sekretariat Asosiasi Pilot Garuda 
(APG) ini berlangsung sangat seder-
hana namun tetap hikmat. Pemoton-
gan tumpeng yang di serahkan kepa-
da penerbang junior ini menandakan 
sebuah pesan yang di sampaikan 
dari pilot senior kepada juniornya 
agar bisa melanjutkan tugasnya 
deng an lebih baik lagi.

Dalam kesempatan ini Badan 
Pengurus APG memberikan sertifi-
kat dan kenang-kenangan sebagai 
ucapan terimakasih atas apa yang 
telah di lakukan baik terhadap pe-
rusahaan maupun APG itu sendiri. 
(Dennys)

APG Menghargai Para Pilot

Foto-foto: Dennys
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Hari Libur Bukan Kendala 
Demi Pelayanan Anggota APG

Asosiasi Pilot Garuda (APG) 
memberikan kejutan kepada 
Capt. Eddy Kustardjo yang 

sudah memasuki masa pensiun ke-
65 tahun.  Acara tradisi yang sering 
di lakukan oleh para pilot ini menjadi 
satu kado penghormatan kepada pi-
lot yang sudah memasuki masa pen-
siun, seperti yang dilakukan APG se-
bagai organisasi profesi para pener-
bang di Garuda Indonesia ini.

Acara penyambutan yang di mu-
lai saat pesawat yang diterbangkan 
oleh Capt. Eddy Kustardjo mendarat  
di terminal 2 F Bandara Soekarno-
Hatta Cengkareng sampai dengan 
acara lepas sambut di rumah makan 
Bumbu Desa Kota Tangerang.

Upacara tradisi yang di lakukan 
saat di terminal menjadi tradisi bagi 
para Pilot Garuda, pada kesempat-
an ini Capt. Bintang Hardiono selaku 
President APG berkesempatan men-
jadi inspektur upacara dalam pe-

nyambutan. “Upacara penyambut an 
ini bertujuan untuk memberikan satu 
penghargaan kepada pilot yang me-
masuki masa pensiun. Ini menjadi 
acara tradisi bagi para pilot “ Tutur 
Capt. Bintang Hardiono President 
APG.

Upacara penyambutan di Termi-
nal 2 F ini di hadiri pula oleh rekan-
rekan seangkatan Capt. Eddy Kus-
tardjo, usai menggelar upacara pe-

nyambutan rombongan, langsung 
menuju Gedung GSO untuk persia-
pan menuju acara puncak.

Seperti  biasa acara Last Flight di 
adakan di aula Garuda Sentra Ope-
rasi (GSO), namun pada kesempa-
tan ini gedung tersebut tidak bisa di 
gunakan karena bertepatan dengan 
hari libur dan dalam rangka Program 
Penghematan Anggaran di tubuh 
Perusahaan PT. Garuda Indonesia 
(PERSERO).

Program Penghematan yang di-
lakukan perusahaan ini bukanlah 
menjadi satu hambatan bagi APG 
dalam memberikan pelayanan bagi 
anggota APG.” Untuk memberikan 
satu penghargaan bagi anggota 
APG, kami akan tetap jalankan acara 
ini dan kami tidak menggunakan ge-
dung milik perusahaan. Kami masih 
mampu menyewa gedung lain. Ini 
lah kepedulian kami terhadap ang-
gota APG” Tegas Capt.Leo Bagoes 
Perkasa Wakil President APG yang 
juga menghadiri acara Last Flight.

Usai berpamitan dengan rekan-
rekan sesama pilot di gedung GSO, 
para rombongan dan undangan 
langsung menuju rumah makan 
Bumbu Desa untuk melaksanakan 
acara inti dan sekaligus ramah ta-
mah. (Dennys)

Foto-foto: Dennys
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Rapat bulanan guna mengeval-
uasi  kegiatan APG merupak-
an agenda rutin Badan Pe-

ngurus Asosiasi Pilot Garuda (APG) 
dan menjadi momen penting untuk 
memajukan organisasi profesi di tu-
buh perusahan penerbangan plat 
merah ini.

Dalam setiap bulannya Asosiasi 
Pilot Garuda (APG) menggelar rapat 
Badan Pengurus (BP) yang dilak-
sanakan setiap akhir bulan. Rapat 
BP tersebut bertujuan untuk meng-
evaluasi seluruh kegiatan yang di-
laksanakan oleh APG. Selain men-
gevaluasi kegiatan, anggota yang 
tergabung dalam Badan Pengurus 
juga bisa memberikan masukan apa-
pun untuk memajukan organisasi.

Seperti  yang  di sampaikan 
dalam agenda rapat pada waktu lalu, 
Badan Pengurus mengevaluasi hasil 
kesepakatan antara pihak manaje-
men dengan APG terkait dengan 
pernyataan sikap para pilot sebelum-
nya, dimana hasil kesepakatan  
tersebut  di beri batas waktu sampai 
25 September 2015 lalu.

“Iya agenda rapat kali ini kita ma-
sih mengevaluasi hasil kesepakatan 
yang kita buat dengan pihak manaje-
men Garuda. Tentang pernyataan si-
kap kita waktu lalu, pihak manejemen 
Garuda meminta waktu sampai 25 
September 2015 untuk menjalankan 
kesepakatan itu” Tutur Capt. Leo Ba-
goes Perkasa, Wakil President APG 
saat di konfirmasi usai rapat BP di 

Pilot House bandar udara Soekarno-
Hatta Cengkareng.

Selain pembahasan dan evalu-
asi kegiatan pada kesempatan rapat 
tersebut Badan Pengurus APG juga 
membahas tentang kesiapannya 
untuk menjadi tuan rumah dalam 
Asean Pilot Legue (APL). Untuk 
melaksanakan kegiatan tersebut pa-
nitia pelaksana kegiatan yang di ke-
tuai oleh pengurus APG Socer Club 
(ASC) diberikan waktu sampai Sep-
tember 2015 lalu untuk memberikan 
jawaban kepada Ketua Panitia APL 
berkenaan kesiapannya menjadi 
tuan rumah di ajang APL 2015 ini.

“Kami juga membahas tentang 
kesiapan Pengurus ASC yang di 
berikan kesempatan untuk menjadi 

Evaluasi Kegiatan Badan Pengurus APG

Foto-foto: Dennys
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tuan rumah di ajang APL tahun ini, 
Ya semua ini tergantung dari mereka 
para pengurus ASC.Kami selaku BP 
APG mendukung penuh atas keg-
iatan tersebut” Tegas Capt. Leo.

Asean Pilot Legue (APL) ini men-
jadi ajang bergengsi bagi para pilot. 
Acara rutin yang di adakan setiap 
satu tahun sekali ini merupakan 
salah satu program kegiatan dari 
IFALPA, organisasi yang menaungi 
seluruh pilot  di kancah Internasion-
al. Hal ini tentunya akan membawa 
satu kebanggaan bagi APG yang 
telah di tawarkan untuk menjadi tuan 
rumah di APL 2015 tahun ini untuk 
pertama kalinya. (Dennys)

HEADLINE
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HEALTHY LIFE AND STYLE

Fatigue dapat diartikan sebagai 
perubahan dari keadaan yang 
kuat ke kondisi yang lemah. 

Dalam pengertian kedokteran 
adalah penurunan kekuatan otot 
yang disebabkan kehabisan tenaga 
dan peningkatan metabolisme.  

Bagi praktisi kesehatan, fatigue 
adalah berkurangnya performa ke-
ahlian karena penggunaan yang 
berulang-ulang. 

Faktor utama terjadinya fatigue 
karena: waktu harian (pukul 00.00 
dan 06.00, utang tidur, waktu ter-
jaga yang kontinyu) dan waktu kerja 
(bekerja tanpa jeda rehat).

Permenhub No. PM 28/2013 ten-
tang PKPS Bagian 121 Subbag P 
No. 121.465 dan 121.467, menga-
tur secara khusus tentang Jam Ter-
bang, Jam Kerja dan Jam Istirahat 
bagi Awak Kokpit dan Awak Kabin. 

Secara umum semua diatur 
dalam sistem penjadualan dinas 
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Maksimum flight time adalah 9 

jam dalam penjadualan 24 jam.
2. Maksimum duty period adalah 14 

jam dalam penjadualan 24 jam.

Fatigue dalam Penerbangan

HORIZON

3. Minimum rest period adalah 9 jam 
sebelum jadual dinas berikutnya.

Peraturan ini diterbitkan dengan 
pertimbangan fisiologis tubuh ma-
nusia yang mengikuti ritme sikardian 
dalam pengaturan pola istirahatnya.

Gejala Awal Fatigue
•	 Gejala subjektif yaitu: sakit ke-

pala, nafsu makan hilang, diare, 
banyak berkemih, fisik lesu.

•	 Gejala objektif, yaitu: tension 
tremor, respons meningkat, kon-
sumsi rokok, alkohol dan nafsu 
seks bertambah, mudah tersing-
gung, kritis, mudah cemas, pre-
okupasi dan absent mindedness,

Gejala Akhir Fatigue
•	 Gejala subjektif yaitu: gangguan 

yang tak jelas pada penglihatan 
dan pendengaran,  nyeri dada 
sebelah kiri, palpitasi, sukar ber-
napas, sensasi panas saat berke-
mih, konsentrasi dan tingkat ke-
asaman tinggi, susah buang air 
besar dan perut membesar, per-
asaan tidak enak atau sakit pada 

tungkai, sukar tidur dan tak  dapat 
istirahat, tidak konsentrasi, nafsu 
seks kurang, pingsan mendadak.

•	 Gejala objektif yaitu: berkurang-
nya respons kaget, bingung, 
penuh ketakutan, merasa kurang 
berharga, kurang semangat, 
kurang menjaga kebersihan, ti-
dak suka bergaul, kedutan pada 
mata dan otot wajah, gagap, 
gangguan irama jantung.

Praktisi kesehatan harus menge-
nal status terkini dari awak pesawat, 
baik fisik maupun mental.

Ada beberapa test yang dapat 
dipakai untuk mengukur kelelahan 
seperti Schneider, Bourdon Wiersma 
dan Flicker Fusion Test, Uji Waktu 
Reaksi dan pemeriksaan EEG.

Pencegahan Fatigue
Tidur

Tidur adalah cara istirahat yang 
baik. Tidur harus cukup. Akomodasi 
baik, jauh dari gangguan/keributan.

Masa off-duty
Harus digunakan sebaik-baiknya.

Masa cuti
Harus dijalani dengan sebaik-

baiknya, terutama penting untuk 
mencegah chronic fatigue. 

Selama operational duty
Harus diperhatikan reaksi pener-

bangannya. Yang penting setiap se-
lesai tugas harus istirahat sempuma.

Penyediaan fasilitas istirahat.
Ini pada pesawat angkut di mana 

waktu penerbangannya lama dan 
ada crew pengganti. (Dr. Wendri 
Wildiartoni)

Foto: ainonline.com
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Menatap Keindahan 
Waduk Jatiluhur 
dari Punggung Lembu
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Batu Lembu menjadi pilihan 
untuk pendakian kecil 

yang menyejukan mata

APG magazine 21Volume XV
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Gunung Lembu memang 
tidak semahsyur Tebing 
Parang yang telah menjadi 

lokasi panjat tebing para atlet 
dunia. Namun pesona panorama 
alam yang ditawarkan oleh gunung 
berketinggian kurang dari 1.000 
Mdpl ini tidak kalah. Gunung Lembu 
berada di Kampung Panunggal 
RT 006/003 Desa Panyindangan 
Kecamatan Sukatani Purwakarta. 
Jangan tertipu oleh ketinggiannya, 
Gunung Lembu memberikan jalur 
pendakian yang cukup menantang 
dan melatih otot-otot kaki anda. 

Di Pos Pendakian kita wajib 
mendaftar pada tanggal berapa 
kita naik dan berapa orang peserta 
rombongan pendakian dengan 
membayar biaya pendaftaran hanya 
Rp 2.000/orang. Di pos tersebut kita 
akan diberikan peta jalur pendakian 
untuk membantu menunjukan 
pilihan jalur.

Jika ingin memilih jalur mendaki 
yang cukup menantang dengan 
kemiringan tanah sekitar 60 
derajat anda bisa mengambil 

jalan lurus Batu Lembu. Jalur 
lain adalah melalui Pasirompang 
yang memberikan jalur sedikit 
memutar dan cukup landai. Pos Air 
Pasirompang menyediakan saung-
saung, rumah pohon, mushola 
sederhana dan akses air untuk para 
pendaki beristirahat.

Setelah melalui jalur tanah 
dengan pepohonan yang cukup 
menyejukan, anda akan menemui 
jalur berbatu-batu besar yang turun 

lalu mendaki dengan jurang di 
samping. Jalur ini dimulai setelah 
melalui Punggung 3, dalam 
perjalanan menuju Punggung 3 ini 
anda akan menemui dua makam 
keramat Mbah Jongrang dan Mbah 
Raden Suryakencana.

Setelah melewati Punggung 
3 dan jalur berbatu, anda akan 
menemui lokasi perkemahan yang 
cukup kecil. Untuk menikmati 
panorama alam, anda harus turun 
kembali menuju Batu Lembu. Di 
Batu Lembu yang luas ini anda 
bisa menyaksikan Waduk Jatiluhur, 
Tebing Parang dan alam sekitar.

Tertarik untuk berkunjung 
kesana? Anda bisa menggunakan 
mobil atau motor menuju Sukatani, 
belok kanan setelah keluar dari Tol 
Jatiluhur. Jika berangkat dengan 
kereta hingga Stasiun Purwakarta, 
anda bisa menyewa angkutan dari 
sana seharga Rp 250.000/mobil. 
Gunung Lembu juga memiliki jasa 
porter dengan bayaran Rp 100.000/
orang. Batu Lembu bisa menjadi 
pilihan untuk pendakian kecil yang 
menyejukan mata. (Dennys)

Foto-foto: Dennys
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Produk kamera di pasar saat ini beragam. Semua 
produsen saling bersaing untuk memproduksi 
kamera dengan berbagai seri dan kualitas. 

Namun saat ini, kamera mirrorless nampaknya mulai 
banyak diminati oleh penggemar fotografi dan mulai 
menggeser produk kamera DSLR yang dipandang 
terlalu besar dan berat.  

Kamera produk produsen Olympus seri OM-D 

Bagi Anda yang menyukai smartphone produk 
Samsung kelas atas terbaru, Samsung Galaxy 
S6 Edge merupakan pilihan yang cukup 

menjanjikan baik dari segi kualitas maupun spesifikasi.
Samsung Galaxy S6 Edge merupakan generasi 
Samsung Galaxy S Series yang menjadi salah satu 
smartphone andalan produsen Samsung.. 

Samsung Galaxy S6 Edge mengandalkan Exynos 
7420 untuk chipsetnya, dimana chipset ini merupakan 
seri terbaru dari chipset besutan Samsung sendiri. 
Didukung prosesor 8 inti core yang terdiri dari Quad-
core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz 
Cortex-A57, semakin membuat ponsel ini menjadi salah 
satu ponsel tercanggih dikelasnya. Harga Samsung 
Galaxy S6 Edge dibanderol sekitar Rp. 11 jutaan. (*)

merupakan kamera digital yang didesain dengan 
tampilan klasik dan jajaran fitur kelas profesional untuk 
membedakannya dari seri PEN seperti Elekctronic View 
Finder (EVF), ketahanan elemen cuaca, dan kualitas 
gambar yang tinggi.

Kamera ini memiliki keunggulan dari sisi ukuran 
yang kecil dan lebih ringan sehingga pas dan nyaman 
untuk Anda bawa bepergian. Kelebihan lainnya adalah 
kamera Olympus dan Panasonic termasuk dalam satu 
konsorsium micro four thirds, dimana Mount yang 
digunakan adalah sama sehingga lensa Olympus bisa 
dipasang ke kamera Panasonic dan sebaliknya.

Beberapa fitur-fitur canggih yang dimiliki oleh 
kamera Olympus OM-D EM-5 adalah Autofokus yang 
super cepat, Image Stabilization yang canggih selalu 
menempel di body kamera bukan di lensa dan Noise 
yang rendah di ISO yang tinggi sehingga hasil gambar 
lebih memukau dan kualitas gambar juga tinggi. Harga 
kamera Olympus seri OM-D EM-5 ini dibanderol sekitar 
Rp. 15 jutaan. (*)

Kamera Mirrorless Olympus OM-D EM-5

Samsung Galaxy S6 Edge 








