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APG SALAM KOMPAK

Salam sejahtera untuk kita sumua, semoga rekan-rekan diberikan 

kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Berkenaan dengan situasi yang kurang kondusif di lingungan 

perusahaan, saya selaku Presiden APG menghimbau kepada seluruh rekan-

rekan Anggota untuk selalu menjaga hubungan yang baik antar sesama 

Pegawai demi terciptanya Harmonisasi di Perusahaan ini.

Saya dan seluruh Badan Pengurus APG yakin rekan-rekan Pilot bisa 

melaksanakan itu semua, kehadiran BP APG dalam memenuhi undangan 

untuk menyelesaikan permasalahan Internal di tubuh KOAPGI semoga dapat 

membawa anginsegar dan bisa dengan cepat menyelesaikan permasalahan 

tersebut.

Sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh rekan-rekan untuk tetap 

menjaga kekompakan dan jalin Komunikasi antar anggota agar terciptanya 

lingkungan kerja yang harmonis antar sesama pegawai.

Tak lupa kami Badan Pengurus APG mengucapkan selamat menjalankan 

Nyepi bagi rekan-rekan yang melaksanakannya. Tetap jaga kesehatan dan 

Profesional dalam menjalankan tugasnya. Sekian dan Terimaksih.

Salam Kompak..     

Capt. Bintang Hardiono
APG President
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NEWS

“London Heathrow merupakan Bandara 
tersibuk di dunia peringkat ke-6 

dengan lalu lintas penumpang yang sangat 
tinggi,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, 
M Arif Wibowo, pada acara seremonial 
Penerbangan Perdana Garuda Indonesia ke 
London Heathrow, di Bandara Soekarno-
Hatta, Cengkareng, Kamis (31/3/2016).

Penerbangan Garuda Indonesia dari 
Jakarta menuju London Heathrow akan 
dilayani melalui Singapura (transit). Sementara 
dariLondon Heathrow menuju Jakarta akan 
dilayani secara non-stop dengan frekuensi 
sebanyak lima kali per minggu, dengan 
menggunakan pesawat Boeing 777-300ER 

yang dilengkapi layanan First Class.

LONDON
Pesawat Garuda Indonesia dengan 

nomor penerbangan GA 86 yang mendarat 
dengan mulus di bandara Heathrow, London, 
Kamis (31/3) malam, disambut tari Pendet 
dan Sekar Jagat dari Bali.

Mulai 31 Maret maskapai penerbangan 
Garuda Indonesia memindahkan lokasi 
operasional penerbangan dari dan menuju 
London, yang sebelumnya di Bandar Udara 
Internasional London Gatwick (LGW) 
ke Bandar Udara Internasional London 
Heathrow (LHR).

Garuda Indonesia 
Kini Mendarat Di Heathrow

Manajer Garuda di London, Jubi Prasetyo 
menyambut kehadiran Garuda di Bandara 
tersibuk di dunia, Heathrow, dengan 
mengadakan resepsi yang dihadiri Dubes RI 
di London Rizal Sukma, DCM KBRI London 
Anita Luhulima dan staf KBRI London, agent 
perjalanan serta media setempat.

Dubes Rizal Sukma, dikutip dari antara, 
mengatakan kehadiran Garuda di Heathrow 
menjelang musim panas ini adalah saat yang 
tepat untuk membuka peluang peningkatan 
jumlah penumpang Garuda dari Inggris, 
dibandingkan penerbangan sebelumnya 
di Gatwick yang dianggap jauh dari kota 
London. (Fjn)

GARUDA INDONESIA PADA HARI INI MERESMIKAN LAYANAN PENERBANGAN 
KE BANDARA HEATHROW, LONDON. HAL ITU SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT 

EKSPANSI BINIS DAN MEMPERLUAS NATION BRANDING DI EROPA.

Photo: Net
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ASOSIASI Pilot Garuda (APG) beri Apresiasi 
kepada Ikatan Pilot Indonesia (IPI) yang 

baru beberapa bulan ini terbentuk, apresiasi 
yang diberikan oleh Badan Pengurus APG ini 
menandakan bukti bawa IPI yang di bawah 
pimpinan Capt. Bambang Adisurya yang dalam 
hitungan bulan sejak berdirinya Organisasi 
itu telah membuat gebrakan baru dengan  
membuat acara tingkat Nasional.

Acara yang di laksanakan pada 27 Februari 
2016 ini menjadi tolak ukur bagi semua 
Organisasi Penerbang yang ada di Indonesia, 
bagi Organisasi yang baru beberapa bulan 
berdiri ini tentunya menjadi nilai plus dimata 
semua Organisasi yang ada terutama Organisasi 
Profesi.

Tak jarang para undangan yang menghadiri 
acara tersebut memberikan acungan 
jempol kepada Badan Pengurus dan Panitia 
Penyelenggara Symposium yang di laksanakan 
di Gedung Graha Dirgantara Halim Jakarta Timur.

IPI yang bekerja sama dengan KNKT pada 
acara symposiumnya kali ini lebih menyoroti 
tentang segala kendala yang terjadi dalam 
Dunia Penerbangan di Indonesia, mulai 
dari Oprasional, human factor dan Bandara 
menjadi sorotan utama dalam acara tersebut.

Banyaknya musibah yang di alami 
oleh Perusaaan Air Line saat ini tidaklepas 
dari ketiga Faktor tersebut, baik buruknya 
perusaaan Penerbangan pun taklepas dari 
ketiganya, maka dari itulah IPI yang bekerja 
sama dengan KNKT merasa terpanggil untuk 
menggelar acara symposium tersebut dan 
hasil dari acara tersebut yang nantinya akan 
di laporkan kepada Pemerintah kususnya 
Kementrian Perhubungan untuk dijadikan 
acuan bagi dunia penerbangan di Indonesia.

Pentingnya acara shymposium ini Badan 
Pengurus APG mengirimkan tiga orang 
anggotanya untuk dapat mengadiri undangan 
tersebut namun selain menjadi peserta 

dalam acara Symposium tersebut APG 
banyak memberikan masukan terutama yang 
berkaitan dengan ketiga factor tersebut.

Dari ketiga orang yang di kirim untuk 
menghadiri acara tersebut diantaranya 

•	 Capt.	Nababan
•	 Capt.	Yamin	Tarigan
•	 FO.	Erick	Jerri

Banyak Pujian yang dilontarkan kepada 
Organisasi yang baru saja berdiri. “ Saya 
berikan Apresiasi yang tinggi kepada Badan 
Pengurus IPI, dalam waktu yang relatif 
cepat IPI tela membuat satu kegiatan yang 
bersekala Nasional, karna tidak muda untuk 
organisasi Baru membuat acara seperti itu, 
juga itu membuktikan kinerja  Badan Pengurus 
IPI yang Kompak dan saling mendukung” 
tutur Capt. Nababan Usai menghadiri acara 
shymposium. (Dennys)

Beri Apresiasi Kepada IPI

PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) sudah 
menggunakan hampir seluruh dana hasil 

penawaran umum perdana (initial public 
offering/IPO) hingga Maret 2016.

Berdasarkan keterbukaan informasi 
yang dikutip Bisnis, Kamis (7/4/2016), 
perseroan telah menggunakan dana IPO 
sebanyak Rp3,16 triliun.

Dana tersebut telah digunakan untuk 
pengembangan armada sebanyak Rp2,55 
triliun yang terdiri dari pre delivery payment 
sebesar Rp2,08 triliun dan security deposit 
serta biaya lain terkait pengembangan 
armada sebesar Rp470,06 miliar.

Selanjutnya digunakan untuk belanja 
modal perseroan dan anak usaha sebesar 
Rp609,99 miliar.

Adapun sisanya sebanyak Rp27,52 
miliar ditempatkan di deposito.

Seperti diketahui, pada 10 Februari 
2011, perseroan mendapatkan dana segar 
Rp3,3 triliun dari pelepasan sahamnya ke 
publik.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp112, 
98 miliar digunakan untuk biaya penawaran 
umum. Dengan demikian, hasil bersih yang 
diterima perseroan adalah Rp3,19 triliun.       
(*/Fjn)

Garuda 
Indonesia 
(GIAA) Telah 
Gunakan 
Hampir 
Seluruh 
Dana IPO

APG
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Hemat Energi Hingga
12 juta watt

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK. DAN SELURUH ANAK 
PERUSAHAAN IKUT AMBIL BAGIAN DALAM KAMPANYE MEWUJUDKAN 

LINGKUNGAN SEHAT DENGAN MELAKUKAN SWITCH OFF "EARTH HOUR 
2016 " PADA SABTU, 19 MARET 2016" CENGKARENG.

NEWS

Photo: Dennys
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KEGIATAN tersebut bertujuan 
sebagai wujudnyata Garuda 
Indonesia sebagai perusahaan 
yang peduli dengan kelestarian 

lingkungan dan mengedepankan kepedulianya 
terhadap isu global warming yang kian lama 
semakin parah terhadapa kehidupan manusia 
di muka bumi ini.

Acara yang di hadiri oleh Direktur 
Oprasional Garuda Indonesia Capt. Novianto 
Herupratomo, menjadi satu kegiatan 
penghematan listrik yang mana dalam 
satu jam pemadaman listrik di GMF  bisa 
menghemat 12 Juta Watt .

Tahun 2016 ini menjadi tahun ke - 
delapan Garuda Indonesia melaksanakan 
kampanye Switch off Earth Hour dengan 
mengusung tema " Night At GMF ".

Dalam kesempatan tersebut , Direktur 
Oprasional Garuda Indonesia Capt. Novianto 
Herupratomo. mengungkapkan " Earth Hour 
2016 merupakan satu bentuk kepedulian 
Garuda Indonesia Group terhadap pelestarian 
alam dan lingkungan , serta perwujudan 
komitmen kepada pengurangan dampak 
lingkungan ". ungkapnya.

Dalam acara tersebut hadir pula 
Direktur Utama GMF Juliandra Nurtjahyo 
dan Putri Indonesia 2016 Kezia Warou, 
dalam kesempatan ini Direktur Utama GMF 
mengatakan Partisipasi GMF dalam acara 
ini merupakan wujudnyata konsistensi 
perusahaan dalam mendukung penghematan 
energi dan sebagai upaya bersama 
membangun suatu budaya baru yang ramah 
lingkungan.

"Komitmen kami dalam mewujudkan 
perusahaan yang berbudaya ramah lingkungan 
ini juga merupakan suatu dukungan terhadap 
kampanye global perubahan iklim" kata 
Juliandra.

Sejak pertama kali mendukung program 
Earth Hour pada 2009 , setiap tahunya 

Garuda Indonesia berhasil meningkatkan 
jumlah penghematan pemakaian daya 
listrik di lingkungan perusahaan maupun 
kediaman karyawan Garuda. Pada 2011 lalu 
, Garuda mampu menghemat daya listrik 
sampai dengan  2.158.527 Watt. Tahun 
2012 sebesar 3.119.328 Watt, dan 2013 
sebesar 4.805.332 Watt.

Pada tahun 2014 Garuda menghemat 
daya listrik sebesar 12.883.370 Watt 
dan pada tahun 2015 Garuda kembali 
mempertahankan pencapaian penghematan 
daya listrik sebesar 12.873.716 Watt.

Selain itu juga GMF mulai mengganti 
penggunaan lampu Konvensional di area 
Hanggar dengan menggunakan lampu 
hemat energi sejak 2015 . penggantian 
Lampu tersebut dapat menurunkan 
pemakaian energi listrik sebesar 
173.920.000 Watt Hour/bulan atau sekitar 
2.087.040.000 Watt hour/ tahun atau 
setara dengan penghematan listrik sebesar 
Rp. 5,5 milyar/ tahun.

Selain itu , Garuda Indonesia 
melalui aksi hijau di lingkungan kantor 
pusat dengan menanam berbagai jenis 
tanaman, pembangunan jalur pedestrian 
di berbagai area , pembuatan 100 ribu 
lubang Biopori, serta penyediaan fasilitas 
sepeda yang dapat digunakan oleh seluruh 
karyawan . Pada aspek Oprasional Garuda 
merevitalisasi armadanya dengan armada 
baru yang lebih ramah lingkungan dan lebih 
hemat bahan bakar. (Dennys)

NEWS
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Resmi Menjadi 
Direktur IFALPA untuk APG
CAPT. Iwan. ST. dan FO. Carlo Shaba. Resmi 

menjadi Direktur IFALPA untuk APG. 
Usai serah terima jabatan Direktur. IFALPA 

dalam Organisasi Profesi Pilot Garuda APG (Asosiasi 
Pilot Garuda) yang pada waktu itu di jabat oleh 
Capt. Bambang Adisurya. Kepada Presiden APG 
Capt. Bintang Hardiono dan disaksikan oleh Badan 
Pengurus APG dan dinyatakan syah secara Quorum, 
kini BP APG telah mendapat 2 nama yang diajukan 
dari hasil kesepakatan bersama para BP APG.

Dari kedua nama tersebut adalah. Capt. Iwan. 
ST. dengan FO. Carlo Shaba. Keduanya resmi 
diangkat menggantikan Capt. Bambang Adisurya 
yang saat ini menjabat sebagai ketua umum Ikatan 
Pilot Indonesia (IPI).

“Dengan diangkatnya Direkur. IFALPA 
untuk APG ini kami selaku badan pengurus APG 
mengucapkan selamat dan semoga Direktur. IFALPA 
yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan 
baik” tutur Capt. Leo Bagoes Perkasa wakil Presiden 
APG saat di konfirmasi usai rapat rutin APG di Gd. 
Pilot House.

Sesuai dengan Fungsi dan tugasnya seorang 
Direktur harus bisa menjadi Koordinator, 
Komunikator dan pengambil keputusan dalam 
segala hal yang berkaitan dengan kegiatan 
di bidangnya, seperti Direktur IFALPA untuk 
APG, dimana seorang direktur harus selalu 
update dengan segala informasi dan kegiatan 
yang di lakukan oleh  IFALPA di tingkat Asia 
Tenggara maupun di tingkat yang lebih tinggi lagi 
(Internasional).

Keberadaan Direktur IFALPA untuk APG 
sangatlah penting, dalam dunia penerbangan di 
Indonesia satu-satunya Organisasi yang menjadi 
anggota IFALPA hanyalah APG, yang artinya hanya 
APG lah yang diakui oleh Organisasi Penerbangan 
Internasional. (Dennys)

Capt. Iwan. ST dan FO. Carlo Shaba

NEWS

Photo: Dennys

Photo: Dennys
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GARUDA Indonesia  meresmikan 
pembukaan Garuda Sales Office 
yang berlokasi di lantai LG (Lower 
Ground) Bintaro Exchange 

Mall, Tangerang Selatan, pada Selasa (1/3). 
Peresmian Garuda Sales Office Bintaro 
Exchange Mall tersebut dilakukan oleh Direktur 
Layanan Garuda Indonesia Nicodemus P 
Lampe, dan merupakan kantor cabang Sales 
Office ke-18 di wilayah Jabodetabek.

“Dengan dibukanya Garuda Sales Office di 
Bintara Exchange Mall ini, kami harapkan dapat 
semakin mempermudah seluruh pelanggan 
untuk dapat mengakses berbagai layanan 
kami, khususnya para pelanggan di kawasan 
Bintaro dan wilayah Tangerang Selatan, 
mengingat lokasi Garuda Sales Office di Bintaro 

Exchange Mall ini sangat strategis dan rata-
rata trafik pengunjung mall ini mencapai 8.000 
pengunjung di setiap harinya”, kata Nicodemus.

Garuda Sales Office Bintaro Exchange Mall 
dengan luas 133m persegi tersebut memiliki 
fasilitas layanan “one stop service” terlengkap, 
diantaranya layanan Ticket & reservations, 
city check-in, Garuda Miles Transaction, serta 
Customer Service yang terdiri dari 4 (empat) 
counter plus 1 (satu) counter layanan Customer 
Service dengan 8 (delapan) frontliner yang 
siap melayani para pelanggan setia Garuda 
Indonesia.

Berbagai layanan tersebut dipadukan 
dengan desain interior yang menampilkan 
unsur-unsur Indonesia yang selama ini 
telah menjadi ciri khas “Garuda Indonesia 

Experience”. Garuda Sales Office di Bintaro 
Exchange Mall ini akan buka melayani para 
pelanggan setia Garuda Indonesia dari pukul 
10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB pada hari 
Senin hingga Jumat, dan buka pada pukul 10.00 
WIB hingga 18.00 WIB pada hari Sabtu dan 
Minggu.

Dalam rangka pembukaan sales office 
tersebut, hingga tanggal 9 Maret 2016, Garuda 
Indonesia memberikan potongan diskon 
hingga 15 % untuk transaksi pembelian tiket 
domestik dan internasional di sales office 
Bintaro Exchange Mall. Kini kawasan Bintaro 
telah berkembang menjadi wilayah pemukiman 
menengah atas yang memiliki sarana dan 
prasarana yang cukup lengkap di wilayah 
Tangerang Selatan. (*/Fjn)

 Garuda Indonesia 
Hadirkan Sales Office 
Di Bintaro Mal Exchange

NEWS

Photos: Net
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Jalin Keharmonisan 
Antar sesama Divisi 

OG CUP 2016 

NEWS

Photo: Dennys
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OG Cup jalin keharmonisan antar 
sesama pegawai, dalam gelaran 
event yang di buat ini panitia 
pertandingan Futsal OG Cup 

2016 menjadi jembatan bagi para pegawai di 
lingkungan perusahaan PT. Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk.

Kejuaraan Futsal OG Cup 2016 ini sudah 
ke 4 kalinya di gelar oleh divisi tersebut, guna 
mempererat dan menciptakan hubungan 
yang harmonis di lingkungan kerja, banyak 
cara dan strategi yang di lakukan , baik antar 
sesama maupun antar divisi, seperti yang 
dilakukan divisi Ground Operation (OG), media 
Olahraga menjadi pilihan utama dan dirasa 
mampu untuk menjalin satu komunikasi antar 
sesama pegawai, bukan hanya itusaja dengan 

Olahraga kita juga bisa melihat kekompakan 
antar bagian, selain menyalurkan hoby para 
pegawai, keharmonisan dan komunikasi 
yang baik akan cepat tercipta dari Olahraga 
tersebut.

" Dengan di gelarnya event OG Cup 2016 
ini untuk menjalin komunikasi yang baik demi 
menciptakan suasana kerja yang harmonis 
antara sesama pegawai  dan antara divisi 
di PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ini 
dan kami berharap agar Tournament ini bisa 
berjalan dengan lancar juga tercapai dengan 
yang kita cita-citakan bersama " harap salah 
seorang Panitia yang tidak mau di sebut 
namanya saat di temui di lokasi acara.

Sebanyak 8 team ikut memeriahkan 
pertandingan Futsal yang di gelar oleh divisi 

Ground Opration (OG), 8 team yang mengikuti 
event tersebut diantaranya Team Soocer APG 
(APG Soocer Club) yang dalam event kali ini 
hanya menurunkan satu team.

Dalam gelaran Tournament kali ini APG 
selain menjadi peserta Futsal OG Cup 2016 
juga menjadi Sponsorship dalam gelaran 
acara tersebut, dengan keikutsertaannya 
dalam event ini , APG berharap Event tersebut 
bisa menjadi jembatan untuk menjalin 
keharmonisan di lingkungan kerja dan tetap 
menjalin kekompakan antar sesama divisi.

Acara pembukaan OG Cup 2016 pada 
waktu lalu di hadiri oleh President APG Capt. 
Bintang Hardiono dan beberapa petinggi dari 
Organisasi yang ada di lingkungan PT. Garuda 
Indonesia. (Dennys)

NEWS

Photo: Dennys
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Maskapai BUMN tersebut 
menggunakan pesawat 
Bombardier CRJ-1000 
NextGen “Explore Jet” yang 

memiliki kapasitas sebanyak 96 penumpang 
dengan konfigurasi all economy class.

Direktur Utama Garuda Indonesia M. Arif 
Wibowo berharap dibukanya rute ini dapat 
mengembangkan promosi Danau Toba yang 
menjadi salah satu 10 Destinasi Nasional  
Indonesia.

“Kami menargetkan 75% penumpang 
terisi setiap penerbangannya. Semoga dapat 
tercapai,” ucap Arif.

Ia menjelaskan pada tahap awal pihaknya 
menggunakan pesawat berkapasitas 96 
penumpang dengan perjalan seminggu 3 kali. 
Arif yakin dalam waktu yang tidak lama, rute 
Jakarta-Silangit akan mengalami penambahan 
frekuensi dan pembesaran kapasitas pesawat.

Arif mengatakan pembukaan rute 
tersebut adalah langkah awal Garuda 
Indonesia untuk mendukung kegiatan dan 
target pariwisata indonesia. Bagi Garuda 
Indonesia, lanjut dia, penting untuk ikut 
andil mendorong pertumbuhan di daerah. 
Pembukaan rute ini juga untuk membuka 
konektivitas orang untuk ke Danau Toba. 
“Saya kira arus orang dan barang harus 
ditopang angkutan udara,” ujar dia.

Hal ini juga sejalan dengan strategi 

ekspansi Garuda Indonesia  untuk 
mendominasi rute domestik. Arif tidak 
menutup kemungkinan bahwa Citilink, yang 
merupakan anak perusahaan Garuda akan ikut 
membuka rute Silangit.

Menurut Arif, Citilink sudah siap untuk 
membuka rute tersebut, hanya saja bandara 
Silangit belum memadai kapasitasnya. Ia 
mengatakan andai  bandara Silangit bisa 
dilandasi pesawat kecil dengan kapasitasnya 
150-160 penumpang seperti 737 dan airbus 
320, tentu tidak hanya Citilink tetapi maskapai 
lainnya juga akan membuka rute tersebut. 
“Angkasa Pura II  juga sedang memperbesar 
runwaynya. Kita coba trigger stimulasi 
demand. Sehingga itu akan terbentuk dan 
akan berkembang ke depan,” ujar Arif.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT 
Angkasa Pura II (AP II) (Persero), Budi Karya 
Sumadi mengatakan dirinya yang pertama 
kali menawarkan rute Silangit. Karena rute 
tersebut kurang diminati maskapai padahal 
dekat dengan destinasi Danau Toba.

“Ada 2 alasan kenapa rute ini kurang 
diminati. Satu dianggap penumpang kurang 
dan lapangan penerbangan juga kurang 
memadai,” ujar Budi.

Maka dari itu dirinya  bersama dengan 
Bupati mengumpulkan sejumlah donatur 
dengan sebagian tiket ditanggung oleh 
mereka. Sehingga 40% alokasi tiket 

ditanggung oleh mereka. “Jadi dipakai atau 
tidak, mereka wajib membayar 40% alokasi 
tiket tersebut,” jelas dia.

Ia yakin dengan dibukanya rute Silangit 
oleh Garuda Indonesia, dalam waktu 2 bulan 
akan penuh dengan penumpang.

Budi mengatakan pihaknya sudah 
berkomunikasi dengan beberapa maskapai 
seperti Batik Air dan Sriwijaya Air. 
“Sebenarnya yang paling ingin batik.. Jadi 
setelah Garuda, kemungkinan batik air. Saya 
enggak tahu kapan Batik Air akan membuka 
rute, apakah sekarang atau nunggu bulan 
September dimana perbaikan bandara Silangit 
kelar,” ujar dia.

General Manager Bandara Silangit, 
Hotasi Manalu, menjelaskan pihaknya sedang 
melakukan perbaikan bandara Silangit. Saat ini 
sedang dalam proses pengembangan area sisi 
darat (land side) seperti terminal penumpang 
dan sisi udara (air side) seperti runway dan 
apron.

Untuk sisi udara, AP II akan memperpanjang 
ukuran runway yakni dari 2.400 meter menjadi 
2.650 meter. Lebar runway juga diperlebar dari 
30 meter jadi 45 meter.

Pihaknya juga akan meningkatkan level 
kekerasan runway dimana akan dimulai pada 
Mei 2016. Hal ini dengan tujuan pesawat 
sekelas jet Boeing 737-800 bisa mendarat 
disana. (Fjn)

Garuda Indonesia 
Targetkan 75% 

Penumpang Dari Silangit
JAKARTA -PT GARUDA INDONESIA TBK (GIAA) SECARA RESMI TELAH 

MELAKUKAN PENERBANGAN PERDANA RUTE BANDARA INTERNASIONAL 
SOEKARNO HATTA, TANGERANG KE BANDARA SILANGIT, TAPANULI UTARA.

NEWS



magazineAPG 13Volume XIX

Juliandra Nurjahjo

Juliandra Nurjahjo secara resmi 
mengganti Richard Budihadianto 
sebagai Direktur Utama PT. Garuda 
Maintenance Facility AeroAsia 

(GMF) yang merupakan anak usaha Garuda 
Indonesia di bidang pemeliharaan dan 
perbaikan pesawat.

   Juliandra Nurjahjo di Tangerang, Rabu 
(16/4) mengatakan, pengangkatan dirinya 
sebagai Dirut GMF merupakan kehormatan 
dan tantangan untuk menjadi Top 10 MRO 
Dunia di tahun 2020.

  Dikatakannya, GMF saat ini melakukan 
penajaman strategi jangka panjang 
perusahaan tahun 2016-2020 dan 
berkomitmen untuk mencapai target USD 
1 Miliar di tahun 2018 atau dua tahun lebih 
cepat dari rencana awal.

   “Dalam accelerate roadmap, pada 

tahun 2020 pendapatan GMF di proyeksikan 
sebesar USD 1,6 Miliar atau setara dengan 
kenaikan 335 persen dari tahun 2016,” 
katanya.

   Dalam mencapai target pendapatan 
tersebut, GMF telah memiliki dua strategi 
yakni organic growth dan inorganic growth. 
Untuk pertumbuhan organik akan dilakukan 
melalui pengembangan kapabilitas, optimasi 
dan ekspansi kapasitas, kerjasama strategis 
dan pengembangan bisnis baru termasuk 
General Aviation.

    Maka itu, GMF akan memperkuat 
portofolio bisnis di komponen dan engine, 
selain mempertahankan performasi bisnis 
airframe dan mempercepat implementasi 
milestone perusahaan yang berampak 
signifikan terhadap pencapaian target 
pendapatan.

   Sementara untuk inorganic growth, 
akan dilakukan dengan pembentukan entitas 
bisnis baru dan merger atau akuisisi. Porsi 
pendapatan dari pertumbuhan inorganik ini 
akan meningkat dari tahun ke tahun dengan 
target 20 persen pada tahun 2018.

    Oleh karena itu, GMF akan melakukan 
komunikasi dengan perusahaan perawatan 
pesawat lokal dan pendekatan dengan 
perusahaan pabrikan (OEM) dan global MRO 
untuk meningkatkan serapan pasar domestik 
dan menangkap pasar perawatan di regional 
dan dunia.

   “Kedepannya, GMF akan memiliki 
fasilitas perawatan pesawat di Indonesia 
timur untuk mendukung general aviaition 
dan footprint di eropa, asia timur dan 
timur tengah dalam menggarap pasar 
internasional,” katanya. (Fjn)

JABAT DIRUT 
GMF AEROASIA

NEWS
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MASKAPAI PENERBANGAN PELAT MERAH PT GARUDA INDONESIA 
DIDAULAT SEBAGAI GREEN COMPANY 2015 

DARI SWA NETWORK UNTUK KETIGA KALINYA SEJAK 2013.
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Penghargaan “Indonesia Green Company 2015” 
tersebut diserahkan oleh Pemimpin Umum SWA 
Kemal E. Gani kepada Direktur Operasi Garuda 
Indonesia Capt. Novianto Herupratomo pada 

acara “Penganugerahan Indonesia Green Company Awards 
2015” di Jakarta, Jumat (18/03/2016) lalu.

Direktur Operasi Garuda Indonesia Capt. Novianto 
Herupratomo mengatakan bahwa peraihan penghargaan 
Indonesia Green Company ini sejalan dengan program 
perusahaan dalam upaya konsisten dalam menjaga 
kelestarian lingkungan.

“Garuda Indonesia menjalankan berbagai program 
sebagai bagian dari komitmennya untuk menjadi 
Green Company yang mewujudkan lingkungan sehat, 
di samping juga meminimalisasi kerusakan lingkungan 
serta secara berkelanjutan menjaga kelangsungan alam. 
Di tengah maraknya isu-isu lingkungan, bagi Garuda 
Indonesia, komitmen dengan alam merupakan suatu 
mandatory," ujarnya seperti dilansir potretnews.com, Sabtu 
(19/3/2016).

Dewan juri “Indonesia Green Company Awards 2015” 
yang dipimpin oleh Emil Salim memberikan nilai tertinggi 

HEADLINES
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kepada Garuda Indonesia untuk 3 dari 4 dimensi penilaian 
yaitu komitmen CEO,compliance dan konsep dan startegi 
yang dirumuskan dan diterapkan, langkah-langkah 
pelaksanaan, dan program sustainability perusahaan.

“Indonesia Green Company Award 2015” merupakan 
pelaksanaan yang keempat kalinya sejak 2012. 
Penghargaan ini diberikan kepada 10 perusahaan yang 
dinilai terbaik dalam menerapkan konsep “Green Company” 
yaitu perusahaan yang berkontribusi besar terhadap 
kelestarian lingkungan setempat maupun global.

Selain itu, penghargaan tersebut juga diberikan kepada 
perusahaan yang berhasil beroperasi sebagai “earth-
friendly enterprise” yaitu perusahaan yang mengadaptasi 
policies & principlesuntuk menghasilkan produk dan jasa 
yang bermanfaat bagi lingkungan.

Aspek penilaian “Green Company” berdasar pada 4P 
yaitu pertama principle, visi untuk menjadi perusahaan 
yang ramah lingkungan, atau meminimalkan dampak 
buruk terhadap alam. Kemudian, kedua process, yang 
menyangkut penggunaan teknologi ramah lingkungan 
(green technology) dan green IT, beroperasi di tempat yang 
eco-friendly (gedung yang green design), dan proses-
proses lain yang tidak merusak alam (green process).

Lalu, ketiga product, yaitu menghasilkan produk/
jasa yang tidak merusak alam, dan bahkan produk 
yang recycleable dan bisa di daur ulang dan digunakan 
kembali (reusable). Terakhir,promotion yang merupakan 
kampanye posisi perusahaan atas sustainability dan 
isu-isu lingkungan serta praktik yang konsisten yang telah 
dijalankan.

Sebagai salah satu bentuk kegiatan kampanye secara 
internasional untuk menarik partisipasi publik dalam 
upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim global 
yang semakin mengkhawatirkan, untuk yang ke delapan 
kalinya, Garuda Indonesia tahun ini kembali berpartisipasi 
dalam program kampanye “Earth Hour”, yaitu pemadaman 

(minimal) satu lampu dan peralatan elektronik lainnya yang 
tidak dipergunakan (di rumah atau di perkantoran) selama 
satu jam, sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan 
percepatan perubahan iklim global.

Di samping itu, melalui berbagai programnya, Garuda 
Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya untuk turut 
serta dalam melestarikan lingkungan, antara lain dengan 
melaksanakan program penanaman pohon sebagai media 
ulat sutera di Desa Karang Tengah, Bantul, Yogyakarta 
bekerjasama dengan Yayasan Royal Silk dan Propinsi 
Yogyakarta.

Bukan itu saja, emiten bersandi saham GIAA itu juga 
membangun penangkaran penyu di Gili Trawangan, Nusa 
Tenggara Barat, penanaman 23.600 pohon mangrove 
di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dan melaksanakan 
program “Bali Beach Clean Up” yang bekerjasama dengan 
PT Coca Cola Amatil dan Quicksilver untuk melindungi dan 
memelihara kondisi pantai-pantai di Bali.

Selain itu, Garuda Indonesia melalui program “Garuda 
Indonesia Green Action” juga telah melaksanakan serta 
menerapkan beberapa “aksi hijau” di lingkungan kantor 
pusat Garuda Indonesia di Cengkareng, diantaranya 
adalah dengan melakukan penanaman berbagai jenis 
pohon, pembangunan jalur pedestrian di berbagai area, 
pembuatan 100.000 biopori, serta penyediaan fasilitas 
sepeda yang dapat digunakan oleh seluruh karyawan 
untuk beraktivitas tanpa harus menggunakan kendaraan 
bermotor (Garuda Indonesia Bike Park).

Sementara itu, secara operasional, Garuda Indonesia 
juga merevitalisasi armadanya dengan armada baru 
yang lebih ramah lingkungan dan lebih hemat bahan 
bakar seperti Airbus A330-200, Boeing B737-800 NG, 
Bombardier CRJ1000 NextGen dan ATR 72-600. Dengan 
menggunakan pesawat – pesawat baru, maka Garuda 
Indonesia telah menerapkan konsep aircraft ramah 
lingkungan dari aspek penghematan energi. (*/Fjn)

“Garuda Indonesia menjalankan berbagai program 
sebagai bagian dari komitmennya untuk menjadi 

Green Company yang mewujudkan lingkungan sehat”
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WAPRES SWISS 
TERKESIMA GMF

Di sela kunjungan ke negaraan, 
Wakil Presiden Swiss H.E. 
Doris Leuthard menyempatkan 
untuk mengunjungi fasilitas 

pemeliharaan pesawat milik anak PT Garuda 
Indonesia (Tbk) yakni  PT Garuda Maintenance 
Facility (GMF) AeroAsia, di komplek Bandara 
Soekarno Hatta, Tangerang.

Didampingi Duta Besar Swiss untuk 
Indonesia, H.E. Yvonne Baumann, dan 
sejumlah delegasi lainnya, Doris diterima oleh 
Direktur Teknik dan Teknologi Informasi PT 
Garuda Indonesia Tbk (GIAA), Iwan Joeniarto 
dan Direktur Utama GMF Juliandra Nurtjahjo.

Dalam kunjungan yang berlangsung 
kurang lebih 2 jam tersebut, Leuthard diajak 
berkeliling melihat fasilitas bengkel pesawat 
milik anak usaha Garuda Indonesia ini. Ia 
mengaku terkesan dengan kelengkapan 
peralatan dan fasilitas perawatan pesawat 
yang dimiliki GMF AeroAsia. 

"Kami meyakini bahwa sinergi antara 
Garuda dan GMF merupakan potensi dan 
kekuatan yang besar yang dimiliki Indonesia 

dalam menghadapi persaingan di dunia 
penerbangan global," kata Leuthard di sela 
kunjungannya di Hanggar GMF, Tangerang, 
Jumat (1/4/2016).

Kunjungan kali diharapkan bisa 
mempererat kerja sama yang sudah terjalin 
selama ini. Direktur Teknik dan Teknologi 
Informasi, Garuda Indonesia Iwan Joeniarto 
mengatakan, salah satu peluang kerja 
sama antara Swiss dan Indonesia yang 
diwakili oleh GMF AeroAsia adalah di sektor 
perawatan dan perbaikan pesawat alias 
Maintenance Repair Overhaul (MRO) skala 
internasional.  

"Mereka (Swiss) akan menaruh sebagian 
spare part-nya di GMF. Kemudian barang-
barang nggak perlu dibawa ke Eropa tapi 
dikerjakan di GMF pasti distribution cost-nya 
akan lebih murah," kata Iwan.

Terakhir, iwan mengungkapkan, kerja 
sama ini merupakan bentuk pengakuan 
dunia internasional atas kualitas dan 
kemampuan Indonesia untuk bersaing di 
dunia internasional. (Fjn)

“KAMI MEYAKINI BAHWA SINERGI ANTARA 
GARUDA DAN GMF MERUPAKAN POTENSI 

DAN KEKUATAN YANG BESAR YANG DIMILIKI 
INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN 

DI DUNIA PENERBANGAN GLOBAL”
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Genap usia 60 th, Capt. Martin Laihad menggelar 
acara tradisi bagi para penerbang di PT.Garuda Indonesia 
(persero). Acara yang di sebut dengan Last Flaight kali ini 
di hadiri pula oleh Direktur .Oprasional Garuda Indonesia 
Capt. Heru Pratomo, juga Capt. Errick Jerry perwakilan 
dari APG di Gedung GOC lantai 2 Bandara Soekarno Hatta 
Cengkareng. (21/03/16)
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Kawasan dataran tinggi Dieng di 
perbatasan antara Kabupaten 
Wonosobo dengan Banjarnegara,       
Jawa Tengah layak masuk sebagai 

geopark atau taman bumi kelas dunia, kata 
peneliti dari Badan Geologi Bandung, Priatna.

"Taman bumi kini tengah tren dengan 
sebutan geopark, dan di Indonesia baru 
ada dua yang berkelas dunia, yakni Kaldera 
Batur di Gunung Batur Bali dan Gunungsewu 
Gunungkidul, Yogyakarta," katanya di 
Wonosobo, Jumat (8/4).

Dataran tinggi Dieng diakui banyak 
pihak memiliki sejuta pesona. Bagi 
wisatawan menjadi magnet yang mampu 
membuat mereka seolah tidak pernah puas 
mendatanginya, dan bagi ilmuwan sebagai 
laboratorium raksasa yang siap digali 
beragam isinya.

Kandidat doktor bidang geologi di 
Universitas Padjajaran Bandung itu mengaku 
sejak 1991 berinteraksi dengan Dieng 
dan akhirnya jatuh cinta dengan sejuta 
pesonanya.

"Awalnya tidak tahu ada Dieng, tetapi 
sewaktu masih mahasiswa S1 diajak teman 
ke sini, dan ternyata sejak itu berasa tidak 
bisa lepas lagi," ucapnya.

Ia menuturkan dari berbagai penelitian 
mengenai sisi akademis Dieng, dia memilih 
fokus pada potensi gas beracunnya.

"Kasus gas beracun yang terjadi pada 
1979, di mana ratusan warga akhirnya 

menjadi korban karena ketidaktahuan 
mereka, menggugah saya untuk melakukan 
eksplorasi lebih dalam di Dieng," tutur penulis 
buku Pesona Bumi Dieng itu.

Ia berharap penelitiannya yang juga 
telah dibukukan sebagai tesis pada saat 
menempuh pendidikan magister geologi itu 
bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi 
bahaya gas beracun.

"Disertasi saya di S3 ini pun, masih soal 
gas beracun," ungkapnya.

Menurut dia Dieng sudah sangat layak 
masuk sebagai geopark sekelas Batur dan 
Gunungsewu.

"Oleh karena itu hari ini kami menemui 
Kepala Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Kabupaten Wonosobo untuk membahas lebih 
detail," tuturnya.

Gagasan menjadikan Dieng sebagai 
taman bumi mendapat sambutan positif 
Kepala Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Kabupaten Wonosobo, Agus Purnomo.

Ia mengaku siap memfasilitasi 
upaya sosialisasi yang bakal dilakukan. Ia 
menuturkan dengan status sebagai geopark 
yang diakui UNESCO Global Geopark (UGG), 
Dieng akan semakin ramai dengan kunjungan 
para akademisi, baik domestik maupun dari 
mancanegara.

"Status sebagai geopark juga bakal 
melindungi keanekaragaman hayati beserta 
ekosistem lingkungan Dieng," imbuhnya. 
(Brt1/fjn)

Dieng Geopark 
Kelas Dunia
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Demi mengukuhkan kekuatannya di segmen 
notebook gaming, Asus menghadirkan line up 
terbaru dari Republic of Gamers (ROG), yakni 
ROG Strix. Produk pertama yang dihadirkan di 

seri ROG Strix adalah Asus ROG GL502.
Meski hanya berukuran 15,6 inch, notebook ini 

mendukung resolusi hingga UltraHD 4K 3840 X 2160 
dengan aspect ratio 16:9 dan mendukung G-Sync.

"Notebook ini akan disukai oleh para gamers dengan 
mobilitas tinggi yang membutuhkannotebook gaming 
tipis, namun bertenaga," ungkap Country Group Leader 

Asus Indonesia, Juliana Cen, di Jakarta, Kamis (31/3).
Notebook ini dipersenjatai oleh prosesor Intel Core 

i7-6700HQ dan RAM 32GB DDR4. Dari sisi grafis, GL502 
dibekali kartu grafis NVIDIA GeForce GTX 980M dengan 
memori sebesar 8GB GDDR5 128-bit.

Dengan ketebalan 2,35 cm dan bobot hanya 2,2 kg, 
Asus ROG GL502 juga diklaim sebagai salah satu notebook 
gaming tertipis di kelasnya. Di Indonesia, notebook ini 
dibandrol seharga Rp 25.299.000 (gratis ROG mouse) dan 
Rp 32.299.000 (gratis ROG mouse dan gaming headset). 
(*/fjn)

Luncurkan Notebook Gaming 
Perdana dari Seri ROG Strix

Asus
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Sering kali kita memusuhi karbohidat untuk membantu kelancaran diet yang dijalankan. Padahal, sejumlah hasil 
penelitian menemukan fakta bahwa tidak selama karbohidrat memiliki peran jahat terhadap program diet.

Bahkan, kalangan peneliti menyarankan agar belajar mencintai karbohidrat. Hal itu disertai catatan pola makan dan 
asupan yang tepat. Berikut, sejumlah fakta menarik agar tak perlu lagi takut mengonsumsi karbohidrat.

Saat Diet Jangan Takut 
Konsumsi Karbohirat

Jadi, jangan takut untuk 
mengkonsumsi makanan yang 

mengandung karbohidrat, namun 
konsumsilah dengan sesuai 

aturan, sehingga asupan tetap 
terjada dan program diet anda 

akan tetap berhasil. (Fjn)

Kalangan ahli nutrisi selalu 
menyarankan untuk diet sehat. 

Dengan begitu, karbohidrat 
termasuk yang mampu menunjang 
diet sehat. Kuncinya, mengurangi 

jumlah konsumsi dan jangan 
pernah tinggalkan karbohidrat.

Selama ini, banyak kalangan yang 
telah sukses menjalani program diet 

meyakinkan bahwa mereka tidak 
mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah 
besar. Kenyataannya, orang-orang yang 
terlihat memiliki berat badan ideal justru 

mengonsumsi banyak karbohidrat.

Karbohidrat tidak menyebabkan kegemukan 
atau membuat berat badan naik. Fakta ini 

didasarkan penelitian, yang menemuan bahwa 
orang yang memiliki tubuh kurus sering 
mengonsumsi lebih banyak karbohidrat, 

dan orang yang gemuk malah lebih sedikit 
mengonsumsi karbohidrat.
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