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Salam Kompak
Salam sejahtera untuk kita semua,
semoga rekan-rekan selalu diberi
kesehatan dan lindungan Tuhan
Yang Maha Esa.
Tak terasa usia organisasi yang kita
bangun bersama sudah menginjak
usia 30 tahun. Banyak halangan
dan rintangan yang telah kita lalui
bersama. Segala permasalahan
yang kita hadapi dari waktu ke
waktu menjadikan kita saling
intropeksi diri dan lebih mengenal
satu sama lain, baik secara individu maupun secara organisasi.
Asosiasi Pilot Garuda (APG) saat ini bukan hanya sekedar organisasi
tingkat perusahaan saja, namun seiring dengan waktu dan seringnya
anggota APG di percaya menjadi narasumber di berbagai tempat,
menandakan bahwa organisasi kita ini sudah diakui dan diandalkan
oleh Pemerintah khusunya terkait dengan kebijakan di dunia
penerbangan.
Maka dari itu saya selaku Presiden APG menghimbau dan mengajak
kepada seluruh rekan-rekan baik Anggota maupun Badan Pengurus
APG dimanapun berada, untuk selalu menjaga kredibelitas
organisasi kita, juga menjaga hubungan baik terhadap perusahaan
dimana kita bekerja, maupun terhadap Pemerintah selaku mitra
APG.
Jadikan APG tempat belajar berorganisasi dan memanfaatkan
keberadaan APG untuk menambah pengetahuan kita dalam
menyelesaikan segala permasalahan secara dewasa dan lebih
profesional.
Selain itu saya juga mengingatkan kepada seluruh anggota APG
untuk selalu mengutamakan Keselamatan dalam bekerja, mengingat
saat ini kita sudah memasuki musim hujan yang disertai angin
kencang. Tetap jalankan prosedur keselamatan.
Terimakasih sekali lagi kami ucapkan kepada rekan-rekan semua.
Tanpa dukungan dan kekompakan, kita bukanlah apa-apa. Tetap
semangat dan “Selamat ulang tahun APG yang ke 30th”.

Capt. Bintang Hardiono
APG President
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FLASH NEWS

Garuda Terbang 25 Kali Sehari
dengan ATR72 dari Pondok Cabe

Foto: atraircraft.com

M

ulai Maret 2016 mendatang, PT Garuda Indonesia Tbk akan terbang
dari Bandar Udara Pondok Cabe
di Tangerang Selatan. Garuda Indonesia akan mengoperasikan
pesawat baling-baling bermesin
turboprop ATR 72-600. Pesawat
berkapasitas 70 orang ini cocok
take off dan landing dari Bandar
Udara Pondok Cabe yang memiliki panjang runway 2.200 meter.
"Target Februari atau Maret
sudah bisa dilandasi ATR 72-600.
Secara panjang runway, juga
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sudah memenuhi," kata Direktur Utama Garuda Indonesia,
Arif Wibowo, saat acara penandatanganan kerja sama Sinergi
Kemitraan Global antara Garuda
Indonesia dan Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin
(30/11/2015).
Dari kuota slot penerbangan,
ATR 72 milik Garuda Indonesia
bisa terbang dari Pondok Cabe
sebanyak 25 kali sehari. Rute
penerbangan adalah Sumatera
bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, dan Jawa bagian se-

latan. Rute ini juga menyesuaikan
dengan wilayah kerja Pertamina.
"Kami rencanakan terbang ke
8 kota dari Pondok Cabe. Kami
terbang ke Lubuk Linggau, Samarinda, Pangkalan Bun, Semarang, Palembang, Tanjung Karang, Ketapang, Yogyakarta. Kemudian kita kaji juga ke Cilacap
sampai Cepu," tambah Arif Wibowo.
Sedangkan Direktur Utama
Pertamina, Dwi Soetjipto menyebut, kapasitas parkir (apron)
dari Bandar Udara Pondok Cabe

FLASH NEWS

Foto: bisnis.com

bisa menampung 20 pesawat
dari berbagai jenis. Untuk mendukung rencana penerbangan
Garuda Indonesia, Pertamina sebagai pemilik Bandar udara akan
melakukan pengaspalan ulang
(overlay) runway dan pengembangan terminal penumpang.
"Sekarang pengaspalan ulang
untuk runway. Kemudian parkir
bisa tampung 20 pesawat berbagai tipe," jelas Dwi Soetjipto.
(Dennys)
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FLASH NEWS

Garuda Raih Penghargaan BUMN
Pengendali Gratifikasi Terbaik dari KPK

Foto: Anto

M

askapai flag carrier nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. kembali
meraih penghargaan untuk kedua
kalinya sebagai BUMN dengan
Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik
Tahun 2015 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua KPK Taufiequrachman
Ruki menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Direktur
Keuangan dan Manajemen Resiko
Garuda Indonesia I GN Askhara
Danadiputra pada peringatan Hari
Anti Korupsi Internasional yang
berlangsung di Graha Sasana Budaya Ganesha, Bandung Kamis
(10/12/2015)
Direktur Keuangan Garuda Indonesia, Ari Askhara di Jakarta,
Jumat (11/12) mengatakan, penghargaan tersebut merupakan
salah satu bentuk pengakuan atas
keberhasilan dan konsistensi Ga-
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ruda Indonesia untuk menjalankan pengendalian dan pengelolaan
gratifikasi.
"Garuda Indonesia sejak tahun 2007 telah berpartisipasi
secara aktif melaporkan gratifikasi kepada KPK. Kami menyadari
bahwa kekuatan dan keberlanjutan sebuah bisnis berakar dari
penerapan praktik tata kelola yang
berkelanjutan," kata pria yang
akrab disapa Ari Askhara itu dalam
keterangan kepada detikFinance,
Sabtu (12/12/2015)
Ari Askhara menambahkan,
penghargaan ini juga menjadi
salah satu bentuk keseriusan Garuda Indonesia untuk menjadi
perusahaan terbuka yang memiliki prinsip tata kelola perusahaan
yang baik. Keberhasilan penerapan GCG di setiap unit kerja akan
membawa Garuda Indonesia
menjadi sebuah perusahaan yang

kokoh dan independen.
Sementara itu, Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki me
ngatakan, pihaknya menyambut
baik komitmen Garuda Indonesia
yang secara berkesinambungan
telah melaksanakan fungsi tata
kelola dan GCG perusahaan yang
baik dengan mengedepankan
prinsip transparansi dan keterbukaan.
"KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi.
KPK perlu sinergi dan kerja sama
dengan seluruh komponen bangsa untuk mensukseskan pekerjaan
besar mewujudkan Indonesia yang
bebas dari korupsi, mewujudkan
peradaban baru Indonesia, mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita
dan menjadi bangsa yang unggul
dan terhormat dalam pergaulan
dunia," katanya.
Selain bekerjasama dalam pe
ngendalian gratifikasi, Garuda Indonesia juga bekerjasama dalam
bidang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dengan
KPK.
Garuda Indonesia juga telah
menerapkan Whistle Blower System sebagai sarana penyampaian
aduan bagi setiap orang terkait
penyelewengan wewenang pejabat dan pegawai Garuda Indonesia
dan bekerjasama dengan asesor
independen lainnya untuk penerapan Good Corporate Governance
(GCG) yang baik. (Glh)

FLASH NEWS

Dirut Garuda Raih Indonesia
Most Admired CEO 2015

D

irektur Utama PT Garuda
Indonesia, M. Arif Wibowo
meraih penghargaan sebagai "Indonesia Most Admired
CEO 2015" untuk kategori Transportasi sekaligus "Top Ten Indonesia Most Admired CEO 2015".
Penghargaan tersebut diserahkan
oleh Founder Majalah Warta Ekonomi, Fadel Mohammad disaksikan Pemimpin Redaksi M. Iksan
di Jakarta, Senin (7/12).

Penghargaan “Indonesia Most
Admired CEO 2015” diberikan kepada para CEO dengan performa
kinerja yang baik, memiliki future
vision, serta berhasil mengembangkan dan menerapkan ide-ide
inovatif yang membawa perusahaan tumbuh dan berkembang
dengan beberapa kriteria penilaian pada aspek leadership,
professionalism,
personality,
achievement, value sharing dan

popularity.
Metode penilaian dalam
penghargaan ini menggunakan
dua sistem riset yaitu kuantitatif
dan kualitiatif. Riset kualitatif dilaksanakan berdasarkan hasil kinerja perusahaan sampai dengan
pertengahan 2015. Sementara riset kuantitatif dilaksanakan pada
bulan Februari hingga Agustus
2015 dengan jumlah responden
mencapai 1.350 orang. (Glh)
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FLASH NEWS

Garuda Tingkatkan Potensi Pasar
Timur Tengah di Kalimantan Timur

P

eresmian rute penerbang
an Balikpapan-Jeddah via
Medan maskapai Garuda
Indonesia telah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Direktur
Tehnik dan Teknologi Informasi
Garuda Indonesia, Iwan Joeniarto
dan Walikota Balikpapan Rizal Effendi di Bandara Udara Sultan Aji
Muhammad Sulaiman Sepinggan,
Balikpapan, Rabu (2/12).
“Untuk mengantisipasi pe
ningkatan pasar penerbangan
umrah dan haji tersebut, saat ini
kami telah melakukan rekonfigurasi kabin enam pesawat Airbus
A330-300 yang semula memiliki
kapasitas 257 kursi dalam dua
kelas (42 kursi kelas bisnis dan
215 kursi kelas ekonomi) menjadi

Foto: Airbus
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hanya satu kelas dengan total 360
kursi kelas ekonomi, yang digunakan pada penerbangan Balikpapan-Jeddah,” kata Direktur Teknik
dan Teknologi Informasi Garuda
Indonesia Iwan Joeniarto.
Iwan mengatakan, meningkatnya jumlah penumpang untuk
penerbangan haji dan umroh di
Kalimantan Timur, yang mencapai lebih dari 15 ribu penumpang
pada akhir tahun 2015, membuat
Garuda Indonesia optimis dapat
memaksimalkan potensi pasar
yang ada pada rute BalikpapanJeddah.
Penerbangan Balikpapan-Jeddah pp akan dilakukan sebanyak
3 kali dalam seminggu, menggunakan pesawat berbadan lebar

Airbus A330-300.
“Kami optimis bisa memenuhi
targetkan pada akhir tahun 2016
dengan menguasai 80 persen segmen pasar penerbangan haji dan
umrah di Kalimantan,” kata Iwan.
Penerbangan dari Balikpapan
tersebut diharapkan dapat menjadi solusi terhadap para pengguna jasa yang berasal dari kota-kota di Kalimantan, seperti Balikpapan, Banjarmasin, Berau, Tarakan,
Pontianak dan Palangkaraya yang
ingin melakukan penerbangan ke
Jeddah, tanpa harus melakukan
transit di kota lain seperti Jakarta dan Surabaya, sehingga lebih
menghemat waktu dan biaya.
(Glh)

FLASH NEWS

Foto: wikimedia.org

Garuda Indonesia Terbang ke Jeddah
dari 5 Kota 26 Kali Seminggu

G

aruda Indonesia telah
meresmikan rute penerbangan baru BalikpapanJeddah pp (via Medan), pada
hari, Rabu (2/12). sebagai upaya
memperluas jaringan penerbang
an rute internasional, serta untuk
memenuhi kebutuhan para pengguna jasa bisnis dan umroh, khususnya di wilayah Kalimantan dan
sekitarnya.
Penerbangan Balikpapan-Jeddah tersebut dilakukan sebanyak
3 kali dalam seminggu, yakni pada
hari Rabu, Jumat dan Minggu

dengan menggunakan pesawat
berbadan lebar Airbus A330-300
berkapasitas 348 penumpang
(all economy class). Penerbangan
tersebut akan melakukan pemberhentian di Bandara Kualanamu, Medan, untuk melakukan
refueling dan kemudian langsung
melanjutkan penerbangan menuju Jeddah.
Dengan dibukanya penerbang
an langsung dari Balikpapan
tersebut, berarti Garuda Indonesia akan melayani penerbangan
ke Jeddah melalui lima kota besar

di Indonesia, yaitu dari Jakarta
dengan frekuensi 14 kali seminggu, Surabaya 3 kali seminggu,
Makassar 3 kali seminggu, Medan
3 kali seminggu dan Balikpapan
sendiri sebanyak 3 kali seminggu.
Garuda Indonesia saat ini melayani 75 destinasi di seluruh dunia dan berbagai daerah di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan
per hari dan jumlah armada yang
dioperasikan mencapai 169 armada (dengan rata-rata usia 4,5
tahun). (Glh)
Volume XVI APG magazine
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FLASH NEWS

Garuda Indonesia Terbangkan Atlet
Difabel ke ASEAN Para Games 2015
Singapura

Foto: rri.co.id

M

askapai flag carrier nasional Garuda Indonesia pada hari ini, Senin
(30/11), di Solo, Jawa Tengah menerbangkan kontingan Indonesia
yang terdiri dari 190 atlet difabel dan 50 ofisial untuk mengikuti pertandingan di ajang ASEAN
Para Games 2015 yang akan berlangsung 3-9 Desember 2015 di
Singapura.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam
Nahrawi, melepas secara simbo-
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lis penerbangan khusus charter
flight para atlet difabel tersebut
yang juga disaksikan oleh beberapa perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
kota Solo, serta General Manager Garuda Indonesia Branch
Office Solo, Mochamad Firman
di Bandar Udara Adi Sumarmo,
Solo, Jawa Tengah.
Vice President Corporate
Communications Garuda Indonesia, Benny S. Butarbutar me
ngatakan, penerbangan khusus

itu dilakukan sebagai bentuk
dukungan Garuda Indonesia terhadap olahraga nasional, khususnya dukung
an kepada para
atlet difabel.
“Kami turut bangga ikut membantu berperan dan menyukseskan kegiatan olahraga nasional
dan berharap kontribusi ini
bisa ikut mendorong semangat
bertanding para atlet dan demi
nama baik Indonesia,” kata Benny.
Penerbangan khusus tersebut
menggunakan pesawat jenis Airbus 330-300 dengan kode penerbangan GA 8540 yang berangkat
dari Solo pada pukul 10.20 WIB,
dan akan tiba di Singapura pada
pukul 13.20 waktu setempat. Sementara untuk kepulangannya
dilakukan pada Kamis, 10 Desember akan menggunakan pesawat
GA 8550 pukul 11.35 dan akan
tiba di Solo pukul 13.35 WIB.
Pada ASEAN Para Games di
Nay Pyi Taw, Myanmar pada 2014
lalu, Indonesia menjadi juara
umum dengan mengumpulkan
99 medali emas, 69 perak dan
49 perunggu. ASEAN Para Games
adalah ajang olahraga dua tahun
an yang diadakan untuk atlet-atlet yang mengalami cacat fisik (difabel). ASEAN Para Games diikuti
11 negara di Asia Tenggara yaitu,
Brunei, Filipina, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar,
Singapura, Timor Leste, Thailand
dan Vietnam. (Dennys)

FLASH NEWS

Foto:Eky

Sky Dining Kuliner Khas Indonesia
ala Garuda Indonesia

G

aruda Indonesia memperkenalkan menu terbaru “New Signature Dishes”
dalam penerbangan First Class
dan Business Class di beberapa
rute internasional yang dilayaninya, Jumat (11/12). Sajian khas
terbaru tersebut dikreasikan secara khusus oleh 3 orang Master
Chefs ternama Indonesia dengan
menyajikan keunggulan cita rasa
kuliner khas Indonesia.
Pengenalan sajian akan keunggulan kuliner khas Indonesia
dalam penerbangan internasi
onal Garuda Indonesia tersebut
disampaikan oleh Direktur Layanan Garuda Indonesia Nicodemus
P. Lampe dan disaksikan Direktur
Komersial Garuda Indonesia Handayani, dan para Master Chefs
yang terlibat dalam sajian terse-

but.
“Kepuasan pengguna jasa
merupakan faktor utama bagi
Garuda Indonesia dalam memberikan layanan berkualitas kepada para penumpang. Melalui
berbagai menu yang diciptakan
khusus oleh para Chef ternama
ini, Garuda Indonesia kembali
menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan layanan
berkualitas bintang lima,” ujar Nicodemus.
“Hal ini sejalan dengan misi
Garuda Indonesia sebagai maskapai flag-carrier untuk terus
mempromosikan Indonesia kepada dunia, salah satunya dengan
memperkenalkan kuliner khas Indonesia dalam setiap penerbang
annya,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Niaga

Garuda Indonesia Handayani
mengatakan, sebagai maskapai
bintang lima, Garuda Indonesia
berkomitmen untuk senantiasa
menghadirkan inovasi terbaru
untuk memberikan nilai tambah
kepada para pengguna jasa melalui program “Star Chefs’ New
Signature Dishes Onboard”.
“Kami ingin setiap perjalanan
bersama Garuda Indonesia selalu
menjadi pengalaman yang unik
dan berkesan. Selain itu, kami
berharap layanan ini juga akan
menjadi tolak ukur baru dalam
industri premium air travel,” katanya.
Ketiga Master Chefs tersebut
akan menghadirkan pengalam
an Sky-Dining secara bergantian
pada beberapa penerbangan Garuda Indonesia mulai Februari
hingga April 2016 mendatang.
(Yhn)
Volume XVI APG magazine
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HEADLINE

Kaleidoskop APG 2015

Foto-foto: Dennys

M

enutup tahun 2015 ini,
telah banyak peristiwa
penting yang telah mewarnai langkah dan kebersamaan
Asosiasi Pilot Garuda (APG) sebagai organisasi profesi internal
Garuda Indonesia. Berikut adalah rangkuman seluruh peristiwa
yang terjadi baik di APG maupun
di PT Garuda Indonesia (Persero)
tbk.
6 Januari 2015
Pembentukan anggota Badan
Pengurus APG yang dilanjutkan
pada 27 Januari 2015 bertepatan
dengan Rapat Pleno Badan Pe
ngurus APG di kantor Sekretariat
APG, Pilot House.
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19 Januari 2015
Capt. Ananda Soerjantoro,
telah memasuki masa pensiun
normal. Beliau telah mengabdi
hampir 40 tahun sebagai pe
nerbang di PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk. Last Flight Capt.
Ananda adalah GA 876 dengan
rute Jakarta - Hongkong dan GA
873 rute Hongkong-Jakarta.
28 Januari 2015
Even tahunan bulutangkis
“Ciloto Open 2015” berlangsung
di Balai Besar Pelatihan Kesehat
an Ciloto Jl. Raya Puncak Ciloto
KM 90 Cipanas Puncak, Cianjur,
Jawa Barat. Even berlangsung
hingga tanggal 29 Januari 2015.
Pasangan Ari Riswanto/Irma me-

raih Juara I Badminton Champion
Ciloto 2015.
3 Februari 2015
Pesawat ATR Garuda Indonesia PK-GAG dengan nomor
penerbangan GA 7040 rute Denpasar-Lombok tergelincir sekitar
pukul 17.50 Wita di Bandara Internasional Lombok Praya, Nusa
Tenggara Barat. Penumpang yang
berjumlah 29 orang selamat dan
turun melalui tangga pesawat.
25 Februari 2015
Kementerian
Perhubungan
sosialisasikan aturan airport tax
dalam tiket (PSC on Ticket). Sesuai
dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Nomor KP 12

HEADLINE

Tahun 2015 tentang pembayaran
Passenger Service Charge (PSC),
mulai 1 Maret 2015, setiap biaya
tiket pesawat yang dijual oleh
maskapai harus sudah memasukkan airport tax.
26 Februari 2015
“Garuda Indonesia-BNI Travel
Experience 2015” diselenggarakan di Main Atrium Mall Gandaria
Jakarta Selatan. Acara yang berlangsung meriah tersebut berlangsung hingga 1 Maret 2015.
1 Maret 2015
Mulai diimplementasikannya
aturan airport tax sudah termasuk dalam biaya tiket pesawat.
PT Garuda Indonesia (persero)
tbk dan Universitas Padjajaran
(Unpad), menandatangani kerjasama bidang Corporate Sales.
Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Direktur Niaga
Garuda Indonesia, Handayani
dan Wakil Rektor Universitas Padjajaran, Dr. Med Setiawan.
3 Maret 2015
PT Garuda Indonesia (persero)
tbk dan PT Pelabuhan Indonesia
(Pelindo) III, menandatangani
nota kesepahaman korporasi
untuk meningkatkan sinergi antar kedua BUMN. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani
bersama-sama oleh Direktur
Utama Garuda Indonesia, M. Arif
Wibowo dan Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto.
PT Garuda Indonesia (persero)
tbk dan Czech Airline, menandatangani kerjasama komersial
di kantor pusat Czech Airline di
Praha, Republik Ceko. Penan-

datanganan kerjasama tersebut
dilakukan oleh Direktur Utama
Garuda Indonesia, M. Arif Wibowo dan Chairman Czech Airline,
Josef Sincak.
5 Maret 2015
Garuda Indonesia dan International Air Transport Association
(IATA) menyelenggarakan workshop “Partnership for Quality”
yang dihadiri oleh 18 maskapai
Asia Tenggara.
10 Maret 2015
Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub) mensosialisasikan
11 Peraturan Menteri Perhubung
an dan Direktorat Jendral Perhubungan Udara yang baru ataupun yang telah direvisi. Adapun
11 peraturan tersebut diantara
nya adalah :
• Peraturan Menteri Nomor 4
Tahun 2015 tentang Penertiban Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator
Certivicate) Angkutan Udara.
• Peraturan Menteri Nomor 5

Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM
25 Tahun 2008 tentang Penye
lenggaraan angkutan udara.
• Aturan baru Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2015 tentang Kewajiban penyampaian
laporan keuangan oleh badan
usaha angkutan udara niaga.
• Peraturan Menteri Nomor 12
tahun 2015 tentang Perizinan
angkutan udara online.
13 Maret 2015
“Jogja Air Show” yang berlangsung hingga tanggal 15 Maret 2015 di area landasan pacu
pantai Depok. Lebih dari 200 pesawat diterbangkan dari Depok
hingga Parangtritis.
28 Maret 2015
Kampanye Switch Off “Earth
Hour 2015” berlangsung di gedung manajemen Garuda Indonesia Cengkareng, sebagai bentuk kepedulian Garuda Indonesia
terhadap pelestarian alam dan
Volume XVI APG magazine
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HEADLINE

Pilotos” tersebut berlangsung 2
hari hingga tanggal 7 Juni 2015.
8 Juni 2015
Even Turnamen Golf Eagle 52
berlangsung di Padang Golf Club
Bogor Raya.
3 Juli 2015
Pernyataan sikap Pilot Garuda
Indonesia, karena pihak manajemen telah melanggar kesepakat
an yang telah disetujui bersama
sesuai PKP terutama tentang peFoto-foto: Dennys
rubahan struktur gaji (sistem rem)
per 1 Juli 2015. Pihak APG kemulingkungan serta perwujudan Boeing 737-800NG PK-GFA, no- dian melayangkan surat undang
komitmen pengurangan dampak mor penerbangan GA 618 rute an kepada manajemen Garuda
perubahan iklim.
Jakarta-Makassar, tergelincir saat untuk menjelaskan penundaan
mendarat di Bandar udar Sultan sistem rem dan berencana akan
10 April 2015
Hasanuddin, Makassar. Pesawat mengadakan aksi mogok terbang
“IFALPA Madrid 2015 70th An- GA 618 pada pukul 14.45 over jika tidak ada penjelasan dari pinual Conference” berlangsung di runway (melewati batas pacu) 13- hak manajemen Garuda IndoneMadrid Spanyol hingga 13 April 31. Kondisi roda depan dan kiri sia.
2015. Sebanyak 3 orang perwaki- terperosok ke bahu landasan. Pelan APG hadir, yaitu Capt. B. Adi sawat berpenumpang 146 orang 5 Juli 2015
surya, Capt. Aditya Barliyanto dan dan 8 crew selamat dalam insiden
Terjadi kebakaran di TermiCapt. Yamin Tarigan.
ini.
nal 2E Bandara Soekarno-Hatta,
Cengkareng, Tangerang, Banten,
15 Mei 2015
5 Juni 2015
sehingga mengakibatkan puluhan
PT Garuda Indonesi a (persero)
Pertemuan pihak manajemen penerbangan tertunda. Kebatbk melaksanakan Rapat Umum dengan Asosiasi Pilot Garuda karan terjadi di restoran JW Sky
Pemegang
Saham
Tahunan (APG) yang menghasilkan bebera- Lounge, pada pukul 05.30 WIB,
(RUPST) dan Rapat Umum Pe- pa solusi dan kesepakatan bersa- akibat korsleting listrik. Kebamegang Saham Luar Biasa (RUP- ma tentang penilaian kinerja dan karan baru dapat dipadamkan
SLB) diJuni
Auditorium Garuda City pemberian insentif kepada para sekitar pukul 07.30 WIB. Tidak
Center, Tangerang. Hasil RUPS penerbang Garuda Indonesia.
ada korban jiwa dalam kebakaran
tersebut antara lain menambah 1
ini.
orang lagi Direksi dari 6 menjadi 7 6 Juni 2015
Direksi dan persetujuan rencana
Acara gathering Keluarga Be- 9 Juli 2015
transaksi penerbitan sukuk global sar Pilotos, yaitu organisasi piManajemen Garuda Indoneluar negeri maksimum senilai lot (pesawat komersial maupun sia memenuhi undangan dialog
USD. 500 juta.
militer) penghobi motor besar deng
an Asosiasi Pilot Garuda
(moge) diadakan di Campas Out- (APG) di kantor Pilot House, Ceng2 Juni 2015
bond, Sentul, Bogor. Acara ber- kareng.
Pesawat Garuda Indonesia tema “Indahnya Kebersamaan di
14 APG magazine Volume XVI
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31 Agustus 2015
Perayaan Last Flight Capt.
Bambang Soekijanto memasuki
usia 65 tahun. APG memberikan
September atas dedikasinya
penghargaan
yang tinggi dalam mengemban
tugas sebagai penerbang di PT
Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

28 Juli 2015
Acara Halal Bihalal seluruh
karyawan PT Garuda Indonesia
(persero) tbk di Auditorium Garuda City Center, Tangerang, Banten.
29 Juli 2015
Asosiasi Pilot Garuda (APG)
menghadiri undangan Indonesia
Air Traffic Control (IATCA) cabang
Jakarta dalam acara Muscab 6
Jakarta yang bertemakan “Together We Build Our Home” sekaligus acara halal bihalal di kantor
JATC (Tower) Soekarno-Hatta,
Tangerang, Banten.
3 Agustus 2015
PT Garuda Indonesia (persero) tbk dan Standard Chartered
Bank, menandatangani kerjasama
bidang Corporate Sales. Penandatanganan kerjasama tersebut
dilakukan oleh Direktur Niaga Garuda Indonesia, Handayani dan
CEO Standard Chartered Bank,
Tse Koon Shee di gedung Garuda
Indonesia Kebon Sirih 44, Jakarta
Pusat.

10 Agustus 2015
Kemenhub telah mencabut
Air Operator Certificate (AOC) 6
maskapai yang tidak memenuhi
ketentuan kepemilikan pesawat
sesuai persyaratan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Ke-6 maskapai tersebut adalah Asco Nusa
Air, Air Maleo, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survey
Udara Penas, dan Jatayu Air.
Penghormatan kepada Capt.
Amir Hamzah Yusuf, fleet Airbus 330 (yang sering dipanggil
Capt. Aam) yang telah memasuki
60 tahun atas dedikasi dan loyalitasnya yang tinggi sebagai pe
nerbang di PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk. Last Flight Capt.
Aam adalah GA 891 dengan rute
Beijing-Jakarta.
21 Agustus 2015
Penerbangan pertama pemberangkatan jamaah haji Garuda
Indonesia dengan tujuan Madinah yang berlangsung hingga
tanggal 3 September 2015.

10 September 2015
“Bandung Air Show (BAS)
2015” yang digelar selama empat
hari hingga tanggal 13 September 2015 di Pangkalan TNI Angkatan Udara, Husein Sastranegara,
Bandung, Jawa Barat. Momen
akbar ini merupakan salah satu
bagian dalam memeriahkan HUT
Kota Bandung ke- 205 yang dipe
ringati setiap tanggal 29 September dan bertemakan “’Bandung
Kota Dirgantara”.
14 September 2015
Pelaksanaan tahap kedua
pemberangkatan jamaah Haji
Garuda Indonesia dengan tujuan
Jeddah yang berlangsung hingga
tanggal 17 September 2015.
16 September 2015
Kejuaraan bulutangkis Pardi
Cup II berlangsung di lapangan
bulutangkis Senayan Jakarta.
Merupakan even pembuka bagi
anggota klub bulutangkis APG,
setelah beberapa saat sempat libur dari kegiatan even.
21 September 2015
Upacara penyambutan kepada
Capt. Eddy Kustardjo yang memasuki masa pensiun 65 tahun di
terminal 2F Bandar udara Soekarno-Hatta Cengkareng, yang
dilanjutkan dengan acara lepas
Volume XVI APG magazine
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sistem “Executing”.
29 Oktober 2015
PT Garuda Indonesia Tbk
(GIAA) mendatangkan pesawat
Boeing 777-300ER yang ke-9
untuk melayani penerbangan
internasional tahun depan. Kedatangan B777-300ER tersebut
merupakan bagian dari program
revitalisasi, serta pengembang
an armada perusahaan dan rute
penerbangan.
4 November 2015
“Indonesia Airport & Aviation
Business Forum” yang merupaksambut di Rumah Makan “Bumbu PT Aviastar Mandiri , PT Trans- an bagian dari even “Indonesia
Desa” Tangerang.
nusa Aviation Mandiri, PT Myindo Infrastructure Week” diadakan di
Airlines, PT Jayawijaya Dirgan- Jakarta Convention Center (JCC)
28 September 2015
tara, Tri IMG Intra Asia, PT Asian Senayan Jakarta dan berlangsung
PT Garuda Maintenance Fa- One Air (AOC 135) dan Matthew hingga tanggal 6 November 2015.
cility (GMF) Aeroasia meresmi- Air Nusantara (AOC 135), karena Pada tahun ketiga pameran ini,
kan hanggar IV yang merupakan tidak memenuhi syarat kepe- bertemakan “Accelerating Indohanggar terbesar di dunia untuk milikan pesawat sesuai dengan nesia’s Airport Development in
perawatan pesawat jenis narrow Peraturan Menteri Perhubungan Support of Regional Aviation Debody. Hanggar tersebut memiliki Nomor 97 Tahun 2015, tentang mand” dengan fokus pada penyekapasitas 16 lines dan dibangun Petunjuk Pelaksanaan Kepemi- diaan solusi bagi para pemangku
oleh PT Wijaya Karya Tbk dengan likan dan Penguasaan Pesawat kepentingan yang bertanggung
sumber pendanaan dari PT Bank Udara. Kemenhub memberikan jawab dalam mempercepat pemNegara Indonesia Tbk (BNI) sebe- kesempatan kepada maskapai bangunan infrastruktur bandar
sar lebih dari Rp 400 miliar.
untuk memenuhi syarat tersebut udara di Indonesia.
Pemulangan kloter pertama sampai 31 Oktober 2015 untuk
jamaah Haji Indonesia dengan memenuhinya agar surat izin ter- 11 November 2015
penerbangan Garuda Indone- bangnya tetap berlaku.
Kongres Solidaritas Pilot Insia. Gelombang pertama yang
donesia diselenggarakan di Klub
dipulangkan adalah Jemaah JKG 21 Oktober 2015
Eksekutif Persada Ruang Boeing,
01 (Jakarta-Pondok Gede) yang
Koperasi APG kembali melaku- Halim Perdanakusuma Jakarta
diterbangkan pada Senin pukul kan akad kredit dengan Bank Sya- Timur. Berdasarkan hasil voting
08.40 Waktu Arab Saudi (WAS) riah Mandiri (BSM) cabang Jakarta ditetapkan Ketua formatur Ikatan
dengan maskapai Garuda Indone- – Salemba. Akad Kredit ini meru- Pilot Indonesia yaitu Capt. Bamsia nomor penerbangan GA 7461. pakan kelanjutan dari kerjasama bang (BA) dari maskapai Garuda
sebelumnya, namun sistem ker- Indonesia, Capt. Wiwekananda
6 Oktober 2015
jasamanya telah berubah dari (WK) dari Batik Air dan Capt. Heri
Kemenhub membekukan se- yang sebelumnya menggunakan Martanto (HM) dari Garuda Indomentara PT Indonesia AirAsia X, sistem “Channeling” menjadi nesia.
Foto-foto: Dennys
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12 November 2015
AAPA 559th Asembly of Presidents, diselenggarakan di Nusa
Dua, Bali selama 2 hari hingga
14 November 2015. PT. Garuda
Indonesia (Persero) Tbk. menjadi
tuan rumah penyelenggaraan
event ini yang merupakan forum
bagi perusahaan penerbangan di
kawasan Asia Pasifik untuk saling
bertukar informasi, pandangan
dan melakukan diskusi terhadap
berbagai isu dan perkembangan
industri penerbangan baik komersial maupun technical khusus
nya di kawasan Asia Pasifik.
26 November 2015
Turnamen Golf Eagle 52 yang
di adakan di Permata Sentul Golf
Bogor. Turnamen ini diikuti oleh
180 peserta.
30 November 2015
Penandatanganan kerja sama
Kemitraan Global antara Garuda
Indonesia dan Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta. Garuda akan memanfaatkan bandar
udara Pondok Cabe dan Pertamina akan memasok berbagai
kebutuhan terkait BBM hingga
pelumas untuk armada Garuda
Garuda Indonesia akan membuka rute dari dan ke bandar udara
Pondok Cabe menggunakan pesawat ATR 72-600 berkapasitas
70 penumpang.
Garuda Indonesia, di Solo,
Jawa Tengah menerbangkan kontingan Indonesia yang terdiri dari
190 atlet difabel dan 50 ofisial
untuk mengikuti pertandingan di
ajang ASEAN Para Games 2015
yang akan berlangsung 3-9 Desember 2015 di Singapura.

2 Desember 2015
Peresmian rute penerbangan
Balikpapan-Jeddah via Medan.
Penerbangan Balikpapan-Jeddah
pp akan dilakukan sebanyak 3 kali
seminggu dengan pesawat berbadan lebar Airbus A330-300.
7 Desember 2015
Direktur Utama PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk. M. Arif
Wibowo meraih penghargaan sebagai "Indonesia Most Admired
CEO 2015" untuk kategori Transportasi sekaligus "Top Ten Indonesia Most Admired CEO". Kedua
penghargaan tersebut diserahkan oleh Founder Majalah Warta
Ekonomi Fadel Mohammad disaksikan Pemimpin Redaksi Majalah Warta Ekonomi M. Iksan
10 Desember 2015
Garuda Indonesia kembali
meraih penghargaan untuk ke
dua kalinya sebagai BUMN Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun
2015 dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menyerahkan
penghargaan tersebut kepada
Direktur Keuangan dan Manaje-

men Resiko Garuda Indonesia
IGN Askhara Danadiputra pada
peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang berlangsung di
Graha Sasana Budaya Ganesha,
Bandung
11 Desember 2015
Garuda Indonesia memper
kenalkan menu terbaru “New Signature Dishes” dalam penerbang
an First Class dan Business Class
di beberapa rute internasional
yang dilayaninya. Sajian khas
terbaru tersebut dikreasikan secara khusus oleh 3 orang Master
Chefs ternama Indonesia dengan
menyajikan keunggulan cita rasa
kuliner khas Indonesia.
13 Desember 2015
Puluhan pilot penghobi motor besar yang tergabung dalam
Pilotos, berkumpul bersama
merayakan ulang tahun ke-4 nya
di Bandar Udara Budiarto, Curug, Tangerang. Acara tersebut
dimeriahkan pula oleh atraksi
terjun payung dan akrobatik pesawat, serta Petisi bersama menolak penutupan STPI. (*)
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APG menjadi Narasumber
Ikatan Pilot Indonesia

rian Perhubungan saat ini hampir
tidak memiliki anggota, namun
di setiap pengakuannya FPI memiliki kurang lebih 1.000 anggota
di Indonesia. Para Pilot yang tergabung dengan SPI (Solidaritas
Pilot Indonesia) pada waktu lalu
sempat dating ke kantor Sekretariat FPI di Jalan.Gunung Sahari
no.52. Jakarta Pusat. Kedatangan SPI tersebut bertujuan untuk
mengadukan permasalahan yang
sedang di alami oleh Pilot atas
statemen yang di keluarkan oleh
Menteri Perhubungan waktu lalu.
Kedatangan SPI ke kantor FPI
tidaklah membuahkan hasil, dikarenakan kantor sekretariat FPI
sendiri kosong tidak ada penguvaluasi dan pembahasan an Menteri Perhubungan yang rus FPI di tempat tersebut.
Badan Pengurus (BP) Asosia- mengeluarkan statemen untuk
“Iya kami mengirim anggota
si Pilot Garuda (APG) sekali- menutup salah satu perusahaan APG untuk ikut ke kantor FPI,
gus juga agenda kerja Badan Pen- penerbangan swasta nasional namun sampai disana kantor FPI
gurus diantaranya adalah BP APG atas insiden yang terjadi bebera- dalam keadaan kosong tidak ada
mempersiapkan anggotanya un- pa waktu lalu. Selain menutup pengurusnya satu pun” tutur
tuk menjadi narasumber organ- perusahaan tersebut statemen Capt. Leo Bagoes Perkasa, Wakil
isasi Ikatan Pilot Indonesia.
yang di keluarkan oleh Menhub Presiden APG..
Dalam rapat ini juga memba- juga berkesan menyalahkan Pilot
Atas kejadian itu para Pilot
has tentang persiapan Musyawa- atas Insiden tersebut.
yang tergabung dalam SPI me
rah Anggota (Musang) yang akan
Keresahan itu tidak akan terja- ngadakan pertemuan besar dan
dilaksanakan pada 16 Desember di jika organisasi yang mewadahi sekaligus membentuk Badan For2015 di Hotel Sheraton nanti.
para Pilot Indonesia yaitu Feder- matur untuk membuat organisasi
Dibahas juga tentang per- asi Pilot Indonesia (FPI) langsung baru yang di namakan Ikatan Pilot
siapan perayaan Hari Jadi APG bergerak dan menyelesaikan per- Indonesia. Badan Formatur sepada 20 Desember 2015, yang masalahan tersebut. FPI sebagai lanjutnya akan merumuskan dan
rencananya akan dilaksanakan di organisasi yang menaungi segala mempersiapkan segalanya, baik
Hotel Mercure Alam Sutera Kota permasalahan yang dalami oleh dari sisi legalisasi organisasi hingTangerang Selatan.
para Pilot dirasa kurang mem- ga persiapan Kongres Pertama
Terkait organisasi baru Ikatan berikan respon, bahkan terkesan yang rencananya akan di laksanaPilot Indonesia, organisasi ini hanyalah sekedar nama saja.
kan pada 11 Januari 2016 menterbentuk akibat adanya keresaFPI yang merupakan organi datang bertempat di JCC, Hotel
han para Pilot terhadap kebijak sasi resmi yang diakui Kemente- Sultan, Jakarta Selatan. (Dennys).

E
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Foto: Dennys

Perwakilan APG menjadi Inspektur
Maskapai ke Uni Eropa

K

ementerian Perhubungan
(Kemenhub) melalui Direktur Kelaikan Udara dan
Pengoperasian Pesawat Udara
(DKUPPU) meminta Asosiasi Pilot
Garuda (APG) untuk menjadi Inspektur bagi Penerbangan Asing
yang ada di Indonesia. Permintaan tersebut atas dasar temuan
di lapangan oleh ICAO saat me_
ngadakan audit pada November
2015 lalu.
Kedatangan ICAO (Organi
sasi Penerbangan Sipil Internasional) ini terkait dengan upaya
pencabutan cekal lima maskapai
niaga nasional ke Uni Eropa. Dari

hasil temuan itu terjawab sudah
bahwa DKUPPU belum memiliki
Inspektur bagi perusahaan pe
nerbangan yang memiliki rute ke
Uni Eropa.
Dari hasil Audit ICAO dan FAA,
DKUPPU langsung meminta APG
untuk menjadi Inspektur bagi perusahaan penerbangan yang memiliki rute ke Uni Eropa.
“Kita dari APG diminta untuk menjadi Inspektur terhadap
perusahaan penerbangan yang
memiliki rute ke Uni Eropa“. jelas
Wakil President APG, Capt. Leo
Bagoes Perkasa saat di temui usai
Rapat Bulanan Badan Pengurus

(BP) APG di Sekretariat APG Pilot
House Bandar Udara SoekarnoHatta, Cengkareng.
Untuk menugaskan anggotanya, BP-APG tidaklah sembarang
an dalam menunjuk perwakilannya. Perlu adanya kesepakatan
bersama, terutama dari Badan
Pengurus (BP).
“Untuk menunjuk perwakilan
APG yang akan menjadi Inspektur bersama DKUPPU kami
masih mencari siapa orangnya.
Kami juga masih menunggu dari
DKUPPUundangan selanjutnya”
tutur Capt. Bagoes. (Dennys).
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Eagle 52 Peringati HUT APG
dengan Tournamen Golf

Foto-foto: Dennys

Menjaga silaturahmi
bagi sesama penghobi
golf adalah tujuan
utama dari turnamen
ini. Kami selaku
Badan Pengurus APG
mendukung kegiatan
ini demi terciptanya
keharmonisan antar
sesama penghobi.
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T

urnamen Golf Eagle 52 yang
di adakan di Permata Sentul Golf Bogor (26/11/15).
menjadi satu ajang unjuk gigi para
penghobi olahraga golf, meski
mereka memiliki kesibukan yang
sangat luar biasa.
Olahraga yang menjadi hobi
mereka ini bukan hanya sekedar
mencari kesenangan semata, namun bagi mereka ini saatnya untuk menunjukkan kemampuan
dan keahlian yang mereka miliki.
Turnamen ini begitu dinanti,
terlihat dari jumlah peserta yang

mengikuti lomba yaitu sebanyak
180 peserta.
"Acara ini sebenarnya kami
telah membatasi kuota pesertanya, tapi di hari pelaksanaannya ternyata banyak yang ingin
mengikuti turnamen ini. Demi
kebersamaan ya kita terima saja,"
tutur Capt. Agung Setyobudi, Ke
tua Pelaksana Tournamen Eagle
52.
Acara yang berlangsung selama satu hari ini begitu meriah
dan sungguh menghibur semua
peserta yang datang. Usai ber-
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lomba, di tengah panasnya terik
matahari para peserta di hibur
oleh lantunan musik organ tunggal yang telah di sediakan oleh
panitia acara. Sambil menikmati
suguhan makan siang yang telah
di sediakan, para peserta deng
an sabar menunggu saat yang di
nanti-nantikan yaitu, pengumuman pemenang.
Dalam Tournamen ini pihak
panitia menyediakan banyak
hadiah, baik hadiah hiburan yang
berupa puluhan Voucer belanja
senilai Rp.200.000,-. juga hadiah
tropi bagi peserta yang mendapat
nilai paling tinggi. Selain itu
ada juga hadiah utama berupa
sepeda motor sebanyak 2 unit.
Untuk mendapatkan hadiah utama ini peserta harus bisa mencapai nilai tertinggi dan harus dapat
Hole In One.
Pelaksanaan Turnamen Golf

Eagle 52 ini, diharapkan bisa dilaksanakan terus dan menjadi
agenda rutin bagi klub Eagle 52
yang juga merupakan salah satu
kegiatan APG.
“Menjaga silaturahmi bagi
sesama penghobi golf adalah
tujuan utama dari turnamen ini.
Kami selaku Badan Pengurus APG
mendukung kegiatan ini demi
terciptanya keharmonisan antar
se
sama penghobi, juga sesama

penerbang baik di perusahaan
yang sama maupun di luar Garuda Indonesia” tutur Capt. Dody,
Bendahara APG dalam sambut
annya yang mewakili Presiden
APG.
Turnamen Golf Eagle 52 kali ini
sekaligus memperingati Hari Jadi
APG yang ke 30th, yang peraya
annya akan dilaksanakan di bulan
Desember ini. (Dennys)
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Foto-foto: Dennys

Semakin Kompak
di Ulang Tahun Pilotos ke-4
Bagi kami para
alumni, STPI Curug
bukan hanya
sekedar tempat
belajar, namun
berawal dari
sinilah kami bisa
menjadi seperti
saat ini
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atusan Motor Besar (Harley
Davidson) yang tergabung
dengan HDCI (Harley Davidson Club Indonesia) berkumpul
di Sekolah Tinggi Penerbang Indonesia (STPI) Curug Kabupaten
Tangerang.
Puluhan pilot yang memiliki
hobi mengendarai motor besar
dan tergabung dalam Pilotos ber-

kumpul bersama meraya
kan ulang tahun ke-4 nya
di Bandar Udara Budiarto,
Curug, Tangerang, Minggu
(13/12/2015).
Ari Sapari Ketua Pilotos
mengatakan bahwa kegiatan yang
diikuti puluhan pilot dari ber
bagai maskapai ini bertujuan untuk menjalin kebersamaan antar
sesama pilot. DIsamping itu, ke
giatan ini juga diisi dengan pemberian santunan sosial kepada
anak yatim.
"Di ulang tahun Pilotos ke-4 ini
kami terus menjalin kekompakan
dengan para Pilot lainnya, tidak
sekedar hura-hura," katanya.
Perayaan yang dilaksanakan
para Pilot penghobi Moge ini se
ngaja di laksanakan di STPI Curug
sebagai rasa peduli para Pilot atas
rencana Pemerintah yang akan
menutup sekolah yang telah ba
nyak melahirkan para penerbang
tangguh dan memiliki prestasi
yang bisa disejajarkan dengan du-
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nia penerbangan Internasional.
"Bagi kami para alumni, STPI
Curug bukan hanya sekedar tempat belajar, namun berawal dari
sinilah kami bisa menjadi seperti
saat ini " tutur Capt.Ari Safari
President Pilotos dalam sambut
annya.
Sebagian besar anggota Pilotos merupakan alumni dari
Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan
(STPI) Curug. Penolakan penutup
an STPI Curug juga mendapat
respon yang cukup banyak dari
mereka yang bukan anggota
Pilotos,namun mereka alumni

Foto: Eky

Sekolah Tinggi dibawah naungan
Departemen Perhubungan ini.
Anggota APG yang sebagian
besar lulusan STPI Curug juga
mendukung petisi bersama yang
diucapkan langsung oleh Presiden
APG, Capt. Bintang Hardionobersama Pengurus di hadapan para
undangan acara.
"Kami Badan Pengurus APG
menolak atas penutupan STPI
Curug. Kami menolak penutupan
STPI hingga kiamat," tegas Capt.
Bintang, yang disambut tepuk
tangan anggota Pilotos lainnya.

Dengan petisi bersama ini,
semoga Pemerintah mendengar
dan mempertimbangkan atas
apa yang akan dilakukannya terhadap STPI Curug.
Acara yang berlangsung selama satu hari ini berlangsung
sangat meriah, terutama saat
para penerjun yang membawa
bendera dan panji-panji pe
nerbangan melakukan atraksi di
udara, juga akrobatik pesawat
yang membuat para undangan
yang menyaksikannya berdecak
kagum. (Dennys/ Fjn)

Foto-foto: Dennys
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Foto: blogspot.com

Menguak Sejuta Pesona
di Ujung Kepulauan Riau

B

erjalan-jalan selama
setengah hari ataupun
seharian penuh di hari
libur di antara kepadatan
rutinitas selalu menjadi agenda
menarik. Apalagi, dengan
mendatangi daerah-daerah yang
belum pernah dikunjungi dan
menikmati segala keindahan
yang ada di dalamnya, tentu
akan menjadi pengalaman baru
nan mengasyikan. Batam adalah
salah satu kota destinasi wisata
yang patut Anda kunjungi.
Kota Batam adalah sebuah
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kota yang terletak di Provinsi
Kepulauan Riau, Indonesia.
Wilayah kota Batam terletak
di Pulau Batam dan seluruh
wilayahnya dikelilingi Selat
Singapura dan Selat Malaka.
Batam adalah kota terbesar
di Kepulauan Riau dan kota
terbesar ketiga di wilayah
Sumatera setelah Medan dan
Palembang menurut jumlah
penduduk.
Konon menurut hikayat
setempat, Pulau Batam dihuni
pertama kali oleh orang melayu

dengan sebutan orang selat
sejak tahun 231 Masehi. Pulau
yang pernah menjadi medan
perjuangan Laksamana Hang
Nadim dalam melawan penjajah
ini digunakan oleh pemerintah
pada dekade 1960-an sebagai
basis logistik minyak bumi di
Pulau Sambu. Pada dekade
1970-an, dengan tujuan awal
menjadikan Batam sebagai
Singapura-nya Indonesia, maka
sesuai Keputusan Presiden
nomor 41 tahun 1973, Pulau
Batam ditetapkan sebagai
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lingkungan kerja daerah industri
dengan didukung oleh Otorita
Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam atau lebih dikenal
dengan Badan Otorita Batam
(BOB) sebagai penggerak
pembangunan Batam. Kini
menjadi Badan Pengusahaan (BP
Batam).
Kota yang terkenal dengan
landmark WELCOME TO BATAM
dan Jembatan Barelang ini
memiliki beragam objek wisata
nan cantik yang patut Anda
kunjungi. Berikut ulasannya!
Pantai Marina
Pantai Marina adalah salah
satu tempat wisata di Batam
yang paling terkenal. Terletak di
bagian barat Pulau Batam, Pantai
Marina tidak hanya mencakup
sebuah kawasan wisata,
namun juga merupakan tempat
kapal ferry berlabuh. Selain
pemandangan yang indah, pantai
ini juga mempunyai taman hijau
yang cocok digunakan sebagai
tempat bermain anak-anak. Di
lokasi ini juga terdapat banyak
penjual makanan sehingga
Anda tidak harus membawa
bekal dari rumah. Selain itu juga
terdapat hotel dari yang murah
sampai dengan yang kelas atas
bagi Anda yang ingin menginap.
Harga tiket masuk tempat wisata
yang cocok untuk keluarga ini
adalah 6,000 Rupiah untuk
dewasa dan 3,000 Rupiah untuk
anak-anak.
Pantai Nongsa
Nongsa merupakan nama
sebuah kecamatan di Batam.
Kecamatan ini terkenal dengan

Foto: yukpegi.com

pantainya yang dinamakan
Pantai Nongsa. Berlokasi di
sebelah timur laut Batam,
untuk mencapai Pantai Nongsa
Anda hanya membutuhkan
waktu sekitar 10 menit dari
bandara. Di pantai ini banyak
terdapat hotel dan resort kelas
internasional. Pantai Nongsa
sendiri mempunyai karakter
ombak yang kecil dilengkapi
dengan pasir putih yang luas.
Yang menarik dari pantai ini
adalah, Anda dapat melihat kota
Singapura dari pinggir pantai
karena jaraknya yang sangat
dekat. Sangat indah pada malam
hari.
Pantai Tanjung Bemban
Pantai Tanjung Bemban
adalah salah satu tempat
wisata di Batam yang pantas
dikunjungi. Mulai dikelola
secara serius sebagai tempat
wisata pada tahun 2010, saat ini
Pantai Tanjung Bemban sudah
menjadi salah satu ikon wisata
bahari Batam. Dari pantai ini,
Anda dapat melihat kapal lalu
lalang menuju ke Singapura. Bila
berkunjung ke Pantai Tanjung

Bemban jangan lupa mencicipi
hidangan laut yang dilengkapi
dengan es kepala muda!
Pantai Melayu
Pantai Melayu adalah pantai
yang cocok untuk berpiknik
karena banyaknya pepohonan
sehingga suasana menjadi teduh.
Karena ombaknya yang tenang,
Pantai Melayu sangat aman dan
cocok untuk berenang. Di pantai
ini juga Anda dapat bermain
banana boat, yaitu permainan
menaiki perahu berbentuk
pisang secara beramai-ramai
dengan biaya 25,000 Rupiah per
orang. Untuk memasuki kawasan
Pantai Melayu, Anda harus
membayar tiket masuk seharga
5,000 Rupiah.
Wisata Belanja Komplek Nagoya
Batam terkenal sebagai wisata
belanja berbagai macam barang
mulai dari barang elektronik,
tas, pakaian, jam tangan dan
tak barang BM. Tidak akan
lengkap jika tidak berbelanja
jika mengunjungi Batam. Mall
ini didesain dengan konsep City
Walk.
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Kek Pisang Villa Foto: openrice.com

Mie Lendir Foto: menuresepmasakan.com

Sop Ikan Yong Kee Foto: amazonaws.com

KULINER
Kota Batam, selain dikenal
dengan objek wisatanya yang
menawan hati, terutama
keindahan pantainya, juga
merupakan kota keempat surga
makanan selain Yogjakarta,
Jakarta dan Bandung. Daerah
Batam memiliki ciri khas
tersendiri dalam menyediakan
makanan yang disajikan dan
merupakan pusat berbagai
makanan yang berada di
semua daerah Kepulauan Riau.
Beberapa kuliner dan oleh-oleh
terkenal dari Batam adalah
sebagai berikut.

kuning yang direbus dengan
toge, disiram dengan kuah
bumbu kacang yang kental,
lalu diatasnya ditaburi daun
bawang, bawang goreng, irisan
cabe rawit dan telur rebus.
Diantara elemen-elemen mie
lendir diatas yang membuat
saya ketagihan dan bikin lidah
berlendir nikmat adalah kuah
bumbu kacang yang kental, ada
rasa manis, pedas dan tentunya
gurih. Kuah kacangnya ini
sangat berbeda rasanya dengan
bumbu kacang dari gado-gado,
ketoprak, batagor, somay dan
lainnya. Makanan khas Batam ini
biasanya paling banyak dijumpai

saat pagi hari dan banyak
dijual di rumah makan pinggir,
kopitiam-kopitiam, maupun
restoran di sekitar Batam.

Kek Pisang Villa
Salah satu kuliner sekaligus
oleh-oleh paling terkenal dari
Kota Batam adalah Kek Pisang
Villa. Kuliner satu ini terbuat
dari pisang dengan topping rasa
yang beragam, di antaranya
blackforest, keju, mocca, dan
blueberry.
Mie Lendir
Mie lendir terdiri dari
beberapa elemen seperti: mie
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Sop Ikan Yong Kee
Sop ikan di restoran-restoran
di Batam umumnya menyediakan
dua menu utama, yaitu asli
ikan tanpa campuran, dan
ikan campur seafood (udang,
cumi, kepiting). Supaya nggak
penasaran Anda sebaiknya
memesan kedua menu diatas.
Tentunya biar Anda bisa
merasakan bagaimana rasanya
ikan asli dan ikan yang dicampur
dengan seafood. (Honesta
Cheryle)

Akses Dan Akomodasi
Rute Penerbangan
Waktu Tempuh
Maskapai Penerbangan
Akomodasi Transportasi dari Bandara
Hang Nadim dan/ke Kota Batam
Akomodasi Penginapan
Best Offer
Best rate

Jakarta (CGK) – Batam (BTH)
± 1 Jam 45 Menit
Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Nam
Air, Batik Air, Lion Air, Citilink.
Angkot dan/atau taksi
Hana Hotel, Lovina Inn Batam Center,
Skyview Hotel, Lovina Inn nagoya,
Novotel Batam, Swiss Inn Batam, etc.
Sky-Inn Hotel
IDR 200.000,-

HORIZON

OPPO R7s, Smartphone
Pertama Berbalut Metal

Foto: arsiptekno.com

B

agi Anda yang
menginginkan smartphone
berkemampuan cepat
dan performa yang mumpuni,
OPPO R7s bisa menjadi alternatif
pilihan Anda. Berbalut full
metal unibody menjadi ciri
khas keunggulan seri R7, OPPO
R7s baru saja diluncurkan yang
dipersenjatai dengan RAM 4GB
sehingga performa perangkat
tetap tinggi saat digunakan,
terutama ketika membuka
banyak aplikasi atau game
berkualitas high definition.
Penerus smartphone kelas
menengah ini diklaim menjadi

handset pertama Oppo yang
memiliki performa tercepat.
Dilengkapi sistem operasi Color
OS 2.1 berbasis Android 5.1
yang disematkan pun mampu
membantu loading aplikasi
menjadi 100% lebih cepat,
sekaligus mengoptimalkan
hemat daya pada smartphone,
kata Ivan Lau, CEO OPPO
Indonesia melalui keterangan
resminya menjelaskan,
“Kami melihat bahwa
masyarakat Indonesia memiliki
antusiasme yang cukup tinggi
terhadap seri R7, sehingga kami
tertantang untuk memberikan

terobosan baru pada seri
tersebut. Oleh karena itu,
kami meluncurkan OPPO R7s,
smartphone pertama OPPO
yang serba cepat dengan
kemampuan flash performance,
flash charging, dan flash
camera focus,” ujarnya, Selasa
(8/12/2015).
OPPO R7s juga dilengkapi
dengan prosesor octa-core dari
Snapdragon 615, serta memori
penyimpanan internal 32GB
yang dapat diperluas hingga
128GB via kartu microSD. Selain
flash performance, keunggulan
OPPO R7s juga terletak pada
kemampuan pengisian daya
baterainya. Smartphone ini
memiliki kapasitas baterai
3.070 mAh dan telah dilengkapi
dengan teknologi pengisian
daya tercepat yaitu VOOC Flash
Charge. Berkat fitur tersebut,
pengguna dapat mengisi ulang
daya baterai hingga 90% dalam
waktu 50 menit.
Dari aspek photografi, OPPO
R7s membenamkan kamera
utama 13MP dan kamera depan
8MP. Didukung fitur auto-fokus
PDAF dan sistem Pure Image
Technology 2.0+ pada kamera
belakang. Sementara kamera
depan memiliki teknologi Screen
Flash yang memungkinkan
pengguna memperoleh hasil
foto maksimal meskipun dalam
kondisi minim cahaya. OPPO
R7s tersedia dalam 2 warna,
Gold dan Rose Gold, dan akan
dipasarkan di Indonesia mulai 10
Desember 2015 dengan harga
Rp. 4.999.000,- (Fjn)
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Pengkajian Medikal Untuk Pilot

Foto-foto: foxmedicalcenters.com

P

ilot merupakan subyek bagi
pemeriksaan Kesehatan periodic (Medex) sepanjang
karir mereka. Pemeriksaan awal
yang komprehensif dilakukan sebelum menjalani pelatihan dan
pemeriksaan kesehatan regular
setiap tahunnya. Standar penentuan kebugaran secara medical
untuk pilot komersial disetujui secara internasional sesuai Annex 1
Convention on ICAO.
Tujuan utama dari pengkajian medis untuk kelaikan bekerja
adalah memastikan bahwa sang
individu laik untuk menjalankan
tugas secara efektif tanpa memberikan risiko kepada Kesehatan
dan keselamatan dirinya maupun
orang lain. Potensi bahaya dari
lingkungan penerbangan adalah
hipoksia, gaya akselerasi, disorientasi dan perubahan tekanan dan
suhu. Keselamatan penerbangan
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akan tercapai dengan mengelola
risiko inkapasitasi dan mengidentifikasi mereka yang berisiko
tinggi mengalami inkapasitasi selama periode kerjanya.
Pemeriksaan awal yang komprehensif sebelum pelatihan diantaranya wawancara Kesehatan,
pemeriksaan tubuh, urinalisa,
rontgen dada, rekam jantung,
rekam gelombang otak, audiogram dan pemeriksaan darah.
Pemeriksaan ini telah dilakukan
untuk mengurangi risiko Kesehatan selama pelatihan. Di Indonesia,
Medex yang dilaksanakan setiap 6
(enam) bulan bagi pilot mengikuti
kerangka acuan tersebut diatas
dengan tambahan yakni pemeriksaan gigi dan pemeriksaan mata.
Hal-hal yang dijadikan patokan
oleh dokter pemeriksa (Aviation
Medical Examiner/AME) dalam
menentukan status kesehatan

pilot dan menentukan kondisi
inkapasitasi pilot adalah:
1. Jarak ketajaman penglihatan
20/20 kaki atau 6/6 meter atau
lebih pada setiap mata masingmasing secara terpisah dengan
atau tanpa lensa koreksi.
2. Penglihatan jarak dekat minimal pada jarak 40 cm pada
masing-masing mata, dengan
atau tanpa lensa koreksi.
3. Kemampuan melihat warnawarna yang diperlukan untuk
melakukan tugas sebagai personil penerbangan dengan
aman (Isahara 9%) atau tidak terbukti adanya gangguan merahhijau normal mata
4. Lapangan pandang normal.
5. Tidak ada kondisi kelainan akut
atau menahun pada mata atau
organ pendukung yang mengganggu fungsi normal mata
6. Hasil pemeriksaan audiometri
nada murni tanpa alat bantu
dengar sesuai dengan tabel
ambang terburuk yang dapat
diterima seperti terlampir
7. Tidak ada gangguan kepribadian yang cukup berat yang telah
bermanifestasi secara berulang dengan tindakan nyata,
misal psikosis, gangguan bipolar (maniak dan atau depresi),
ketergantungan subtansi/zat
8. Tidak ada gangguan kejang
atau gangguan kesadaran
9. Tidak ada riwayat kesehatan
atau diagnosis klinis penyakit
tertentu. (Dr. Wendri Wildiartoni Pattiawira Pelupessy, MKK,
DKK, HIMu, AME).

