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Salam Kompak
Salam Sejahtera untuk kita
semua.Dengan akan berakhirnya
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
periode 2012-2014 dan dalam
rangka pembahasan materi PKB
periode 2012-2016, maka dengan
ini kami selaku Pengurus Asosiasi
Pilot Garuda Indonesia menghimbau kepada rekan-rekan Pilot
untuk senantiasa lebih membangun kekompakan dan bersama-sama
mensukseskan cita-cita kita bersama.
Pembahasan dan perundingan antara APG dan Pihak manajemen
Garuda Indonesia, tentu akan menguras tenaga dan pikiran bagi para
pengurus APG yang nanti akan berunding dalam membuat peraturan
kerja,banyak yang akan dibahas dalam perundingan tersebut,maka
dari itu kami selaku pengurus APG mengajak para anggota untuk selalu memberikan yang terbaik pada perusahaan maupun organisasi
yang saat ini kita bangun bersama.
Kesejahteraan bagi para pilot harus tetap kita perjuangkan semaksimal mungkin, namun dalam perundingan, kita pun harus bisa
menerima masukan yang diberikan perusahaan untuk mencapai winwin solution.
Maka dari itu kami selaku pengurus APG meminta doa restu kepada rekan-rekan pilot APG dan senantiasa tetap menjaga kekompakan
dalam segala hal.
Juga kami pengurus APG mengucapkan selamat atas terselenggaranya turnamen mini Golf yang diadakan Eagle 52 pada bulan Juni
2014, semoga dengan berjalannya turnamen tersebut dapat menjadi
motifasi bagi rekan-rekan Pilot yang memiliki hoby bermain Golf.
Dukungan dan semangat yang kita miliki janganlah terhenti, tetap
semangat dan terus berjuang dalam mencapai tujuan yang kita harapkan.
Wassalam.
Safe flight, stay alert
Capt. Bintang Hardiono
APG President
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FLASH NEWS

Garuda Indonesia Resmikan
Mock Up PertamaDi Dunia

P

ALEMBANG.APG. Garuda
Indonesia bekerja sama
dengan Pemerintah
Sumatera Selatan (Sumsel) dan
Kementerian Agama RI membuat
Mock Up (replika) pesawat haji
jenis Airbus A330-200 di asrama
Haji Palembang, pada Sabtu
(17/5). Replika pesawat pertama
di Indonesia ini juga langsung
diresmikan oleh Gubernur Sumatera
Selatan Alex Noerdin dan juga
Direktur Sumberdaya Manusia
(SDM) dan Umum PT Garuda
Indonesia Heriyanto Agung Putra.
Menurut Heriyanto Agung
Putra, Mock Up ini merupakan
yang pertama di Indonesia, yang
diperuntukan bagi calon jamaah
haji, bahkan menjadi yang pertama
di dunia. “ ini merupakan Mock Up
pertama di Indoesia, Bahkan Dunia,”
ujarnya kepada wartawan APG.
Hariyanto juga menjelaskan,
keberadaan Mock Up pesawat
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untuk simulasi bagi calon jemaah
calon haji maupun umrah Indonesia
khusunya embarkasi Palembang.
“Mock up pesawat tipe Airbus
A330-200 ini merupakan salah satu
bentuk dukungan Garuda Indonesia
kepada Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan Kementerian
Agama RI dan fasilitas ini sudah
bisa dimanfaatkan pada musim haji
2014 yang akan dimulai pada bulan
September mendatang,” katanya.
Sementara Mock up pesawat
haji yang dibangun dalam waktu
satu tahun tersebut dibangun
oleh perusahaan swasta nasional
yang kerap membuat simulator
pesawat yakni PT Yamakubi
Engineering Services. “Bagi kami
membangun Mock Up pesawat
haji ini merupakan yang pertama
di Indonesia. Selama ini kami
lebih sering membangun simulator
pesawat, termasuk membuat
simulator pesawat di Malaysia,” ujar

Hery Isnanto, presiden direktur PT
Yamakubi.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin,
mengungkapkan keinginannya untuk
membangun Mock Up pesawat haji,
dengan fasilitas yang ada seperti
dalam kabin pesawat sebenarnya.
Gagasan tersebut sebenarnya
bermula dari keprihatinannya
terhadap calon jemaah haji yang
kerap mengalami kesulitan, dalam
menggunakan fasilitas dalam
pesawat seperti penggunaan toilet
dalam pesawat.
“Dengan adanya mock up
pesawat yang berada dalam
komplek asrama haji ini kita akan
memberikan pelatihan terlebih
dahulu kepada calon jemaah
haji tentang bagaimana berada
di dalam pesawat termasuk cara
menggunakan toilet. Nanti bagi
mereka yang lulus kita berikan
sertifikat untuk dapat berangkat
menunaikan ibadah haji,” kata Alex
Noerdin.
Mock up pesawat yang berada
dalam komplek asrama haji Sumsel
tersebut akan dimanfaatkan para
jemaah haji dan umrah yang berasal
dari Sumatera Selatan. Meski hanya
sebuah replika, namun fasilitas yang
tersedia dalam Mock Up tersebut
juga dibuat persis seperti pesawat
pada umumnya. Terdapat jajaran
kursi penumpang, kamar mandi,
TV LED, juga para pramugari yang
siap membantu dan melayani
para jamaah selama perjalanan
berlangsung. (Eky Fajrin)

FLASH NEWS

Garuda Luncurkan Video Discovery
Our Journey to Excellence

G

aruda Indonesia meluncurkan program video “Garuda Indonesia Discovery Our Journey
to Excellence”, sebagai bagian dari upaya untuk lebih dekat dengan para pengguna
jasa. Peluncuran program video tersebut dilaksanakan oleh Direktur Utama PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar, di auditorium Garuda City Center (GCC), Tangerang,
Jumat (09/05/2014).
Program video tersebut, merupakan rangkaian video dari berbagai aspek layanan Garuda
Indonesia dengan konsep behind the scene, yang dikemas secara menarik dan atraktif. Tema
yang diusung meliputi, Behind the Food Served on Board, Cabin Crew Training, Flight Simulator,
Chef on Board, First Class, Flight Operations Center dan aspek layanan lainnya.
Program video diluncurkan agar para pengguna jasa Garuda dapat mengetahui dan memahami lebih detail bagaimana proses layanan diterapkan secara maksimal. Rangkaian video
tersebut akan ditayangkan di Youtube melalui Youtube Brand Channel Garuda Indonesia.
Emirsyah Satar mengatakan, sebagai perusahaan penerbangan besar dengan kegiatan
layanan dan operasinya yang semakin kompleks, maka Garuda perlu men-share behind the
scene operation tersebut kepada pengguna jasa.
“Tentunya program video tersebut akan menjadi informasi yang sangat berharga bagi pengguna jasa sehingga perlu kami upload di Youtube untuk dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat, khususnya yang tertarik pada dunia penerbangan,” jelas Emirsyah. (Eky Fajrin)
Volume II APG magazine
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FLASH NEWS

Garuda Resmikan Crew Transit Lounge

T

ANGERANG.APG. Manajemen garuda Indonesia beberapa waktu lalu meresmikan crew transit
lounge di terminal 2F, bandara internasional
Soekarno hatta yang di wakili oleh Direktur Operasi Garuda Indonesia, Novianto Herupratomo.
Melihat pergerakan crew yang paling tinggi di bandara soekarno hatta dengan rata rata transit 1 hingga 2
jam lebih, dibutuhkan tempat istirahat crew yang cukup
nyaman. Untuk itu, pihak manajemen Garuda Indonesia membuatkan tempat istirahat sementara baik untuk
jelang keberangkatan atau juga setelah terbang. “meski
tempatnya sederhana, karena memang kesulitan mencari tempat, namun diharapakan dapat menjadi tempat
istirahat sementara awak Garuda Indonesia yang nyaman.” Jelas Novianto.
Lokasi istirahat crew yang berada di area terminal
2F bandara Soekarno hatta tersebut difasilitasi deretan
sofa empuk, serta mini café dengan sejumlah makanan
sajian khas Indonesia bagi para awak Garuda Indonesia
yang beristirahat sejenak.
Dilain kesempatan, Presiden APG Capt. Bintang
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Hardiono mengatakan, bahwa peresmian tempat crew
transit lounge bagi awak Garuda Indonesia di Bandara
Soekarno Hatta memang dibutuhkan mengingat terkadang para awak menunggu cukup lama saat akan terbang dan bergabung ditempat tunggu para penumpang.
“kami mewakili pilot Garuda Indonesia menyambut baik manajemen Garuda Indonesia yang menyediakan fasilitas crew transit lounge di terminal 2, meski
sederhana, dengan tersedianya tempat tersebut, kami
dapat beristirahat sesaat akan terbang maupun setelah
terbang” terang Capt Bintang. Hadir nya tersebut juga
mempermudah kordinasi pilot dengan jika dia memang
mau terbang lagi.
Novianto menambahkan, kedepan, Garuda Indonesia berharap dapat membangun crew room seperti
eksekutif lounge, dan untuk mewujudkan itu tidak bisa
di terminal 2 lagi, karena keterbatasan tempat yang kosong, kemungkinan itu baru bisa dibangun di kawasan
terminal 3 dan setelah pembangunan terminal 3 Bandar
Udara Soekarno Hatta selesai. (Eky fajrin)

INFO APG

Akad Pembiayaan KopAPG
Dengan Bank Danamon Syariah

T

ANGERANG. APG. Koperasi APG (KopAPG) melakukan akad pembiayaan kredit
dengan pihak Bank danamon
syariah cabang tanah abang di
kantor APG pada Senin (19/05).
Akad dihadiri oleh Capt. Miko Andi
Afa dan Capt. Pahlawan Arfianto
selaku wakil KopAPG, Bapak Herywan Arifin, SH (Notaris), Bapak
Mahmud Suratinoyo (Head Financing Support Administration BDS),
Ibu Endah Prawanti (Area Manaer
Jakarta), Ibu Dewi Kartika (Bussiness Manager BDS).
Dalam pertemuan tersebut telah
disepakati platform pembiayaan
sebesar 20 milyar rupiah namun
untuk tahap awal yang bisa dipakai
sebesar 10 milyar rupiah.
Adanya keterbatasan dana di
KopAPG yang tidak mencukupi
untuk melakukan bisnis atau operasional bagi anggota membuat kita
bergerak untuk melakukan kerjasama dengan pihak bank.”dengan

catatan pihak bank mampu memberikan fasilitas kredit dengan cicilan
pembayaran harus lebih kecil dari
koperasi-koperasi lain yang saat ini
ada di Garuda Indonesia”. Jelas
Pahlawan Arfianto.
Selain itu banyaknya koperasi
yang tumbuh di Garuda Indonesia
membuat tingkat kompetitif dalam
memberikan pelayanan terbaik bagi
anggota koperasi menjadi keharusan bagi Koperasi. Sementara
itu, seusai akad anggota KopAPG
langsung bisa melakukan pinjaman
hingga 300 juta rupiah yang dapat
dicicil hingga waktu 7 tahun.
Dipilihnya Bank Danamon Syariah bukan tanpa alasan dan keuntungan bagi para anggota KopAPG.
Hal itu dikarenakan stabilnya margin
yang diberikan oleh Bank Syariah
Danamon serta kehati-hatiannya
Bank Danamon Syariah dalam
mengatur keuangan.
Pihak Danamon Syariah me
ngaku senang dan berharap pem-

bayaran lancar dan tidak terjadi
tunggakan.” “Kami sangat senang
bisa melakukan akad dengan pihak
KopAPG, meski tahap awal saat
ini yang bisa dipakai hanya 10 milyar rupiah namun ke depan bisa
dipakai maksimal hingga 20 milyar
rupiah jika semua berjalan dengan
lancar,” terang Dewi Kartika selaku
Bussines Manger Bank Danamon
Syariah.
Jika menengok Koperasi lain
yang ada di wilayah Garuda Indonesia Pahlawan Arfianto mengakui
saat ini berani mengatakan bahwa
pembiayaan Bank danamon Syariah ini akan mampu menjadi kredit
dengan pembayaran yang terkecil. Ditambahkan oleh Pahlawan
Arfianto, bagi siapa saja anggota
KopAPG yang ingin meminjam bisa
langsung menghubungi KopAPG,
dengan syarat yang telah ditentukan dan akan dengan mudah dan
cepat untuk dicairkan. (Eky Fajrin)
Volume II APG magazine
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Semangat Sosial
Anggota PILOTOS
Selain untuk menjaga ikatan persaudaraan diantara pilot para anggota PILOTOS
jaga melakukan kegiatan bakti sosial.
8 APG magazine Volume II
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terimakasih banyak kepada PILOTOS atas apa yang sudah dilakukan.
“Alhamdulillah, akhirnya kami
punya bak penampungan ini. Jadi
kalau musim kemarau tiba, kami
tidak akan kesulitan dan jauh-jauh
mencari sumber air,” imbuhnya.
Salah satu anggota PILOTOS
yang ikut serta dalam perjalanan
tersebut Erick Jery mengatakan,
perjalanan kali ini benar-benar seru
dan berkesan. Menurutnya, selain
menjadi ajang komunikasi antar
pilot juga membangkitkan jiwa sosial para anggotanya. “Bikers kerap

J

OGJAKARTA, APG. Puluhan anggota PILOTOS, yang
merupakan organisasi motor
besar para pilot di Indonesia, ikut
serta dalam kegiatan Harley Davidson Club Indonesia (HDCI), cabang
Jogjakarta pada 10 Mei 2014 lalu.
Berangkat dari Jakarta pada 9 mei
dini hari, tak lantas menyurutkan
niat puluhan bikers yang beprofesi
sebagai pilot ini untuk menerjang
dinginnya udara malam.
Ketua PILOTOS, Capt.Dibyo
yang juga ikut serta dalam kegiatan
tersebut menuturkan, kegiatan touring kali ini memang menjadi media
komunikasi dan kebersamaan bagi
para pilot di sela kesibukan jam
terbang yang sangat padat. Bahkan
diakuinya, selain untuk menjaga
tali silaturrahmi yang telah terjalin,
kegiatan tersebut juga sekaligus
dimanfaatkan oleh para pilot untuk
menggelar bakti sosial.
“Rangkaian acara kali ini, selain
untuk menjaga ikatan persaudaraan
diantara pilot, juga sebagai ajang
bagi para anggota PILOTOS untuk
menggelar bakti sosial di Desa Petir,
Kel. Rongkop, Wonosari”, terang

Dibyo.
Melalui kegiatan bakti sosial
tersebut, para PILOTOS membuat
sebuah kotak berukuran 5x5 meter dengan tinggi sekitar 3 meter,
untuk digunakan warga sekitar sebagai alat penampungan air hujan.
Hal ini mengingat Desa Wonosari
merupakan salah satu desa yang
seringkali kekeringan ketika musim
kemarau datang.
“Sengaja kami pilih membuatkan
bak penampungan air, karena berdasarkan informasi daerah ini kerap
kali kekeringan jika musim kemarau,
dan kami harapkan dengan adanya
bak penampungan air hujan ini
dapat meringankan beban mereka
pada musim kemarau mendatang,”
Jelas Dibyo.
Alhasil, acara bakti sosial yang
juga dihadiri unsur Muspika ini,
langsung mendapatkan apresiasi
dan sambutan hangat dari masyarakat setempat. Suhartono (56)
misalnya, salah seorang warga dari
Desa Wonosari ini mengaku sangat
terbantu dengan dibuatkannya bak
penampuangan air hujan tersebut.
Tak lupa dirinya juga mengucapkan

dilihat seram dengan penampilannya, tapi hatinya lembut kok.” Jelas
Erick Jerry di sela kegiatan baksos
tersebut.
Dari kegiatan ini, Ketua PILOTOS Capt. Dibyo berharap para
anggota bisa semakin solid dan
kompak selalu. Selain itu, rencananya kegiatan seperti ini akan
dijadikan agenda rutin di sela-sela
kegiatan touring para bikers, agar
kelak bisa menjadi contoh yang baik
bagi para generasi muda dan masyarakat umumnya. (Eky Fajrin)
Volume II APG magazine
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Sarasehan APG,
Bersama Membangun Garuda Indonesia

S

uatu pemandangan yang jarang terlihat dimana suasana
persaudaraan dan kekompakan diantara Pilot Garuda Indonesia terlihat saat hadir dalam acara
sarasehan di hotel Sheraton pada
tanggal 15 April 2014 lalu. Waktu
yang selama ini menjadi jarak tak
menjadi penghambat bagi para pilot
Garuda Indonesia untuk berkumpul
di sarasehan tersebut.
Capt. Bintang Hardiono selaku
Ketua APG dalam kesempatan
tersebut menuturkan bahwa sarasehan ini bertujuan untuk membangun
kebersamaan diantara anggota APG
dan menjadi jembatan sarana komunikasi untuk bersama membangun
APG juga kemajuan profesi Pilot di
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Garuda Indonesia. “Berbagai tantangan dan dinamikan yang terjadi
di Asosiasi Pilot Garuda (APG) ini
pasti ada solusi terbaik yang dapat
di ambil bersama” terang Capt. Bintang Hardiono.
Sejumlah manajemen PT Garuda
Indonesia seperti Novijanto Herupratomo Direktur Operasi Garuda
Indonesia, Heriyanto Agung Putra
selaku EVP Human Capital & Coorporate Affairs dan Lukman selaku
Personalia Garuda Indonesia turut
hadir di acara sarasehan APG tersebut
Paparan mengenai kinerja PT
Garuda Indonesia di tahun 2013
dipaparkan oleh Heriyanto Agung
Putra selaku EVP Human Capital &

Coorporate Affairs , dimana saat
Pertumbuhan Garuda Indonesia
saat ini cukup baik meski menurun
namun masih bisa dikatakan untung
karena banyak di sumbang oleh
anak perusahaan seperti Citilink,
Gapura dan lainnya. Berdasarkan
catatan perusahaan di tahun 2013
lalu jumlah penumpang mencapai
Garuda Indonesia mencapai 25jt
penumpang, barang yang diangkut
246 ribu ton, dan jumlah pesawat
saat ini mencapai 140. Namun untuk
margin mengalami penurunan 0,3%
dari 19,8%.
Kemudian untuk pendapatan
yang diraih PT Garuda Indonesia
di tahun 2013 yakni mencapai 3,7
milyar dollar. Secara keseluruhan

INFO APG

tensi resiko kecelakaan yang akan
dialami pesawat Garuda Indonesia. Dan berbicara bergabungnya
Indonesia dengan Sky team, PT
Garuda Indonesia telah menyiapkan
diri hampir selama 2 tahun untuk
menjadi Sky team yang merupakan
organisasi perkumpulan maskapai
terbesar kedua di dunia oleh karena
itu tidak mudah untuk menjadi anggota karena 2 tahun merupakan
masa audit yang dilakukan oleh tim
pendapatan di tahun 2013 ada kenaikan 7% dari tahun sebelumnya di Sky Team.
Dipenghujung sarasehan Luktahun 2012.
man
selaku Personalia Garuda
Untuk skor yang diraih PT GaIndonesia menuturkan jikalau bisa
ruda Indonesia yang di ukur oleh
pertemuan seperti ini dapat diakementrian perhubungan saat ini
mendapat skor 502 yakni good per- gendakan 1 bulan sekali, dengan
agenda pembahasan masalah maformance dan merupakan prestasi
di atas rata rata BUMN yang ada di salah yang terjadi di seputar pilot
untuk ditemukan solusi terbaiknya .
Indonesia saat ini.
“Kami harapakan pertemuan seperti
Kemudian di tambahkan juga
oleh Novijanto Herupratomo Direk- ini dapat di gelar secara berkala, setur Operasi Garuda Indonesia Data lain sebagai sarana komunikasi juga
bentuk peran aktif para pilot dalam
yang dimiliki PT Garuda Indonesia
mengenai kecelakaan yang dialami membangun PT Garuda Indonesia
juga sangat kecil yakni 99,6% aman, untuk lebih baik” Imbuh Lukman.
angka yang sangat kecil dalam po- (Eky)
Volume II APG magazine
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Program Jaminan Kesehatan Pensiun APG

P

ersaingan perusahaan yang
bergerak di bidang Asuransi
saat ini begitu ketat. Banyak perusahaan asuransi yang
menawarkan segala fasilitas dari
yang sederhana hingga yang mewah sekalipun. Begitupun dengan
premi nasabah. Dari premi yang murah sampai yang mahal. Persaingan
yang begitu ketat tersebut membuat
perusahaan asuransi harus bisa
mengemas produk yang mereka tawarkan semenarik mungkin.
Banyak orang yang belum memahami tentang asuransi kesehatan
dan jaminan kesehatan, dalam hal
ini asuransi kesehatan hanya akan
memberikan bantuan kepada anggota asuransinya berdasarkan limit
yang ditawarkan oleh pihak asuransi
dan itupun akan dibayarkan oleh
pihak asuransi setelah dibayarkan
lebih dahulu. Jika melebihi nilai limit
yang telah ditentukan orang tersebut
harus membayarnya sendiri, namun
berbeda dengan Jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan akan memberikan pembayaran secara penuh
tanpa limit dan itu langsung dibayarkan kepada rumah sakit langsung.
Oleh karena itulah, untuk memberikan kesejahteraan kepada para
Pilot terutama dalam segi kesehatan
di masa Pensiun ,koperasi Asosiasi
Pilot Garuda (APG) telah bekerja
sama dengan perusahaan yang bisa
menjamin kesehatan para pilot dimasa Pensiun seperti Tugu Mandiri
(Kesehatan), Avrist (Kesehatan) dan
Malacca (Kecelakaan) dengan Agra
Indonesia sebagai konsiltan dan PT.
Samuel Aset Manajemen sebagai
manajer.
Bagi para pilot Garuda Indone-
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yang membuat para pengurus APG
tertarik untuk menjalankan Program
Jaminan Kesehatan Pensiun. Untuk
dapat mengikuti program jaminan
kesehatan pensiun sangatlah mudah. Para Pilot hanya perlu mengisi
Fom pendaftaran dan membayar
premi sebesar Rp 88.000.000,- untuk satu orang dan itu dapat dicicil.
Jika anggota merasa keberatan
untuk membayar langsung anggota
dapat menggunakan kredit multiguna yang disediakan oleh koperasi
APG.
Banyak keuntungan yang didapat
sia, asuransi kesehatan sangatlah
oleh para member yang sudah ikut
penting terutama pada masa penbergabung dengan program jaminan
siun. Saat ini kita tahu bahwa setiap kesehatan pensiun ini. ”Program ini
perusahaan hanya mengasuransibanyak memberikan manfaat bagi
kan seluruh para pekerjanya selama mereka yang sudah menjadi angorang tersebut masih bekerja di
gota. Selain itu program ini bukan
perusahaan tersebut.
hanya untuk pegawai garuda saja,
Namun untuk kali ini Koperasi
keluarga pun bisa kita daftarkan
APG membuat satu program yang
untuk ikut program jaminan keslain, program tersebut diberi nama
ehatan pensiun ini, karena jaminan
Program Jaminan Kesehatan Penini bersifat,Comprehenshive Plan,
siun. Program yang sudah disetujui Affordable,The Easist Way dan we
oleh para seluruh anggota dan
serve Better,” jelasnya.
pengurus APG ini memang banyak
“Dengan membayar Rp
keuntungannya, terutama bagi para 88.000.000,- anggota yang ikut
Pilot yang sudah pensiun. ”Seluprogram kesehatan pensiun ini juga
ruh Pilot di APG memang sudah
bukan hanya mendapat jaminan
mendapat asuransi dan jaminan ke- kesehatan saja,namun ada asursehatan, namun itu hanya pada saat ansi jiwa dan asuransi kecelakaan,”
kita masih bekerja di perusahaan ini, pungkasnya.
tapi nanti ketika kita sudah pensiun
“Bagi para anggota yang akan
siapa yang akan menjamin kesmengikuti Program Kesehatan Penehatan kita,” tutur Capt. Pahlawan
siun dapat langsung datang ke kanPengurus Koprasi yang menangani tor APG Bandara Soekarno Hatta
program tersebut.
Tangerang dan saya berharap agar
Program jaminan kesehatan
seluruh anggota APG dapat mengiyang dibuat ini nantinya diharapkan kuti program ini untuk persiapan
tidak akan sama dengan Asuransi
di masa pensiun,” harap Wawan.
kesehatan. Perbedaan tersebutlah
(Dennys)

PILOT VOICE

PILOT VOICE
FO Carlo Saba

Menurut saya, kita semua sebagai anggota APG harus ikut serta
membangun citra dan martabat pilot. Selain itu, kita harus menghadapai
perubahan dalam banyak hal di Garuda sebagai rumah kita, selain itu
juga anggota APG harus lebih punya taring. salam kompak selalu.

Capt. Dede Suyatno

Saya berharap APG terus selalu kompak dan semakin solid selalu. Dan
juga memfasilitasi para pilot jika ada masalah dengan manajemen.

FO. Aprilia Indrawan
Jadikan APG wadah bagi para pilot untuk saling bertukar pikiran
dan pengetahuan, serta jadikan spirit kekluargaan di antara para
anggota APG.

FO. Eri Anggoro
Sebagai anggota APG saya bangga
dan yakin dengan kinerja APG,
akan tetapi saya masih kurang
puasuntuk hasil akhirnya, bahkan
terkesan masih terbentur tembok
management.

Kepada seluruh anggota APG,
dapat mengirimkan saran dan
kritik yang
membangun tentang APG
melalui hotline
SMS di nomor 08121127343.
Kami tunggu setiap bulannya
mulai awal bulan hingga tanggal 20 setiap bulannya.
Volume II APG magazine
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Eagle 52 Kembali Kembangkan Sayap

E

agle 52, club golf para penerbang Garuda Indonesia
menjadi suatu wadah bàgi
para pilot Garuda Indonesia. Lahir
nya Eagle 52 berbarengan dengan
perayaan ulang tahun Perusahaan
Penerbangan Garuda Indonesia
yang ke 52 tahun.
Berdirinya Club Eagle 52 memberikan titik terang bagi para Pilot
yang memiliki hoby bermain Golf.
Selain sebagai tempat menyalurkan
hoby. juga sebagai wadah untuk
menjalin komunikasi dan ajang sila-
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turahmi bagi Pilot yang tergabung
di APG.
Melihat kesibukan para Pilot
menjadikan Eagle 52 sempat vakum selama 2 tahun, namun sejak
pergantian pengurus baru-baru ini
Eagle 52 kembali mengembangkan
sayapnya.
Club Eagle 52 yang saat ini dipimpin oleh Capt.Agung Setyobudi,
sejak Juni 2012, telah memiliki
anggota sebanyak 40 orang. Pada
bulan Maret 2013 Eagle 52 membuat event pertama di lapangan

HEAD LINE

Golf Sentul Higland dan mampu menyedot peserta hingga 150 Orang.
“Awalnya saya ragu dengan
pengangkatan saya sebagai ketua
Eagle 52 ini. Saya berfikir apakah
ada waktunya untuk saya mengurus
club ini, namun saya memberanikan diri dan meyakini kalau saya
bisa. Setelah berkonsultasi dengan
beberapa teman pengurus, saya
banyak mendapat masukan dari
beberapa teman untuk tetap menjalankannya” tutur Agung.
Waktu menjadi kendala dalam
menjalankan club ini. Para anggota Eagle 52 sangat susah untuk
bisa bermain bersama dan sangat
sulit bagi para anggotanya bisa
berkumpul bersama.”Iya waktu lah
yang menjadi kendala buat kita bisa
berkumpul, baik untuk bermain golf
bareng maupun saat kita mengadakan rapat anggota.” pungkasnya.
Padatnya waktu yang dimiliki
para anggota Eagle 52, menjadikan
satu tantangan besar bagi capt.
Agung untuk dapat menjalankan
roda organisasi. Banyak program
yang akan dijalankan, mulai dari

Sentul Bogor.Jawa Barat. Namun
lagi-lagi waktulah yang menjadi kendala, terutama dalam membentuk
kepanitiaan. Rencananya Eagle 52
tetap akan menjalankan eventnya,
dengan menggandeng Event Organizer (EO) Prestasi Golf yang
memang sudah menjadi langganan
dalam mengadakan event golf baik
dalam skala kecil maupun besar.
“Ya seperti biasa, kami sulit untuk berkumpul, tapi saya optimis
untuk tetap mengadakan event ini”
pungkas Capt. Agung.
Dalam turnamen ini panitia penyelenggara sepakat hanya satu
kategori yang di lombakan yaitu ke
Keseriusan dalam eksistentangkasan, yang akan merebutkan
sinya
Dalam rangka untuk terus men- dua gelar dan piala, yaitu Best Gros
jaga eksistensinya, Eagle 52 dalam Ofroll (BGO) dan Best Net Ofroll
(BNO).
waktu dekat ini akan mengadakan
Event yang tanpa menggunakan
event kecil yang cukup bergengsi
untuk para penghobinya. Tepatnya sponsor ini, dengan semangatnya
pada 18 Juni 2014 ini Eagle 52 akan mereka tetap menjalankan event
menjadi tuan rumah dalam menga- tersebut. ”Ya saya optimis dengan
ini, semoga menjadi penyemangat
dakan event tersebut.
Tempat yang dipilih dalam event bagi para penghoby golf, khususnya
di APG,” harap Agung. (Dennys)
tersebut adalah Lapangan Golf
jangka pendek, menengah dan
jangka panjang.
Dalam jangka pendek Eagle 52
akan membuat event yang nantinya
menjadi agenda rutin Eagle 52. Untuk jangka menengah Eagle 52 akan
membuat kartu member bagi setiap
anggota yang bertujuan sebagai ID
keanggotaan. Kartu tersebut juga
bisa dipakai untuk mendapatkan
discount saat bermain Golf, baik
latihan maupun mengikuti event.
Jangka panjangnya, Eagle 52 akan
bekerja sama dengan beberapa lapangan Golf di Indonesia dan Luar
Negeri.
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APG Siapkan Draft PKP 2014-2016
Menjelang berakhirnya masa
berlaku Perjanjian Kerja Khusus
Penerbang (PKP) di bulan Agustus
2014 mendatang, Asosiasi Pilot
Garuda (APG) membentuk Team
Adhoc Pembahasan PKP dengan
tujuan untuk melakukan pengkajian kembali terhadap materi PKP
yang perlu di revisi atau tidak.
Pembahasan PKP dilakukan di
Hotel Santika, Bogor pada tanggal
5 – 7 mei 2014 yang diikuti hampir 30 anggota team Adhoc yang
mewakili semua fleet, yakni Boeing 737, boeing 744, Boeing 777,
Airbus 330 serta CRJ 1000 yang
dari masing masing fleet terdiri
minimal satu Captain PKWT atau ex
pensiunan GA, Satu Captain aktif,
dan satu First Officer.
16 APG magazine Volume II

T

angerang, APG. Menjelang
berakhirnya masa berlaku
Perjanjian Kerja Khusus Pe
nerbangan (PKP) di bulan Agustus
2014 mendatang, Asosiasi Pilot
Garuda (APG) membentuk Team
Adhoc Pembahasan PKP. Adapun
tujuan pembentukan team Adhoc
tersebut adalah untuk melakukan
pengkajian kembali terhadap materi
PKP yang perlu direvisi atau tidak
guna kepertingan bersama pada
masa berlaku PKP periode 20142016 mendatang.
Presiden APG Capt. Bintang
Hardiono menuturkan, “Kami
segera membentuk tim dalam pengkajian dan revisi PKP yang rencananya akan habis masanya pada
bulan Agustus 2014 mendatang,
dan akan dirundingkan dengan
manajemen pada Juni mendatang”.

Pembahasan PKP dilakukan di
Hotel Santika, Bogor pada 5 – 7
Mei 2014 yang diikuti hampir 30
anggota tim Adhoc yang mewakili
semua fleet, yakni Boeing 737, boeing 744, Boeing 777, Airbus 330
serta CRJ 1000 yang dari masing
masing fleet terdiri minimal satu
Captain PKWT atau ex pensiunan
GA, Satu Captain aktif, dan satu
First Officer. Kordinator penyusunan draft PKP Capt. Adrian Jeffrey
Ticoalu menuturkan bahwa anggota
yang hadir merupakan perwakilan
dari semua unsur yang dapat mewakili kepentingannya sehingga
terwujud draf PKP sesuai dengan
harapan.
Rapat pembahasan PKP di buka
langsung oleh Presiden APG Capt.
Bintang Hardiono, yang kemudian
disepakati mekanisme pembahasan
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draf PKP dengan membentuk tim
pembahasan yang terbagi dalam
3 kelompok. Kelompok pertama
di ketuai oleh Capt. Ridwan Michael Alibasah yang membahas
pasal 1 sampai dengan pasal
26, kemudian kelompok kedua
yang diketuai oleh Capt. Darwis
Panjaitan akan membahas pasal
27 sampai dengan pasal 53 dan
kelompok tiga yang diketuai oleh
Capt. Andre Chaidir akan membahas pasal 53 sampai dengan
pasal 78.
Pembahasan pasal demi
pasal berjalan dengan seksama.
Sejumlah anggota kritis dan
berdiskusi dengan seksama dan
disepakati bahwa pembahasan
perpasal selain melihat pada
sisi kepentingan pilot namun
juga disesuaikan dengan sisi
perusahaan. Semangat untuk
mendapatkan hasil yang diharapakan terlihat dari seluruh
anggota yang melakukan pembahasan perpasal oleh pertim kerap
hingga larut malam pukul 24.00
WIB baik pada hari pertama dan
kedua. Selanjutnya, setelah itu dilanjutkan dengan kajian draft dari
masing masing tim yang dilakukan pengkajian ulang secara bersamaan oleh semua tim Adhoc.
Setalah dianggap selesai dan
disepakati mengenai kajian PKP
yang menghasilkan 34 halaman
draft PKP untuk tahun 2014-2016
tim Adhoc melanjutkan dengan
pembahasan usulan-usulan anggota APG yang bersifat membangun dan kritis demi kemajuan
APG di masa mendatang. Di lain
kesempatan Presiden APG Capt.
Bintang hardino menjelaskan,
“Draft PKP kami anggap ini sudah
mewakili kepentingan dua belah

pihak. Oleh karena itu nantinya jika
perundingan terlaksana pada bulan
Juni mendatang, kami harapkan
draft tersebut dapat terakomodir
sehingga mampu membawa kearah
yang lebih baik bagi anggota APG
khususnya”. (eky fajrin)
Volume II APG magazine
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Rekomendasi Rapat Pokja
Dengan ATC Timur

M

akassar. APG. Manajemen
Garuda Indonesia bersama
Rapat Pokja (sejumlah pilot
Garuda yang ditunjuk manajemen
Garuda Indonesia) untuk duduk bersama dengan Air Traffic Controller
(ATC) wilayah timur dalam membuat
rekomendasi baru bagi penerbang
an di Indonesia yang nantinya akan
di ajukan ke kementrian perhubung
an udara, rapat tersebut di gelar di
Hotel clarion pada 6-7 Mei 2014 lalu.
Rapat tersebut di hadiri sekitar
150 orang baik dari Garuda Indonesia dan ATC, yang kemudian di
pimpin oleh Capt. Setya budi deng
an wakil Capt. Hasyim, serta perwakilan ATC timur yakni Gatot P.
Rapat yang memang setiap tahunnya rutin di gelar tersebut, tahun
ini memasuki tahun penyelenggaran
yang ke-11, dengan setiap tahunnya mampu menghasilkan sejumlah
rekomendasi positif bagi penerbangan tanah air, yang hasilnya juga
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dapat dinikati oleh operator penerbangan lainnya.
Dijelaskan Capt. Hasyim, rapat
kali ini dihadiri sejumlah perwakilan
ATC wilayah timur, seperti dari
Ambon, Jayapura dan lainnya,
perwakilan Garuda Indonesia dan
pilotnya juga hadir. “Saat ini, rapat
menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diantaranya yakni
mengenai prosedur keberangkatan
dan kedatangan di Bandar Udara
Soekarno hatta,” jelas Capt. Hasyim
selaku wakil pimpinan rapat.
Suasana rapat berjalan positif,
beragam usulan untuk mendapatkan rekomendasi yang maksimal
dari para anggota ditanggapi deng
an seksama oleh pimpinan rapat.
Seiring waktu, rapat menghasilkan
beberapa point rekomendasi yang
dapat di usulkan ke kementrian perhubungan udara, diantaranya yakni:
1. Untuk pembuatan prosedur keberangkatan dan kedatangan

di Bandar Udara Perintis serta
penyiapan peralatan navigasi
di Indonesia di Bandara Udara
Perintis yang bakal di datangi
oleh pesawat Garuda Indonesia.
2. Penambahan kapasitas penggunaan landasan pacu di Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta dengan segala
aspeknya.
3. Mempercepat pemasangan
alat untuk mengatur lalu lintas
penerbangan dari dan menuju
bandara udara di Indoensia.
“Dari sejumlah rekomendasi
tersebut, kami akan usulkan sesegera mungkin untuk didapat di
bahas di Kementrian Perhubungan
Udara sehingga dapat di implementasikan secepatnya,” terang Capt.
hasyim menutup pembicaraan. (Eky
Fajrin).

SAFETY AND ENVIRONMENT

Cegah Kejadian MH370 Terulang
ICAO Adakan Pertemuan Khusus

I

nternational Civil Aviation Organisation (ICAO) mengadakan pertemuan khusus. Pertemuan tersebut
akan membahas bagaimana mencegah insiden hilangnya MH370 tidak
terulang.
“Para peserta rapat akan
mengeksplorasi penggunaan
teknologi yang ada demi mendukung pencarian internasional dengan biaya yang wajar,” tutur pihak
ICAO, seperti dikutip SBS, Selasa
(13/5/2014).
Menurut informasi, teknologi
tersebut pelacakan data dasar
mencakup seperti lokasi pesawat,
ketinggian, kecepatan dan rekaman
yang ditransmisikan melalui satelit
ICAO.
Menjelang pertemuan tersebut,
ICAO meminta kelompok industri
untuk melengkapi daftar teknologi
yang mungkin membantu sektor
penerbangan.
Sekiranya 22 perusahaan, termasuk Globalstar dan Rockwell Collins,
sudah merespon ICAO. Pertemuan
ICAO diharapkan mengarah pada
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sebuah kelompok kerja yang harus
memberikan rekomendasi dalam
waktu lima bulan.
Pencarian pesawat MH370 untuk
menemukan kotak hitam dengan
inovasi teknologi dalam jumlah besar masih di pertimbangkan para
pejabat Malaysia. Pencarian hilangnya MH370 memasuki babak baru,
dan dikabarkan waktu peminjaman
alat pencarian akan habis.
Komunikasi Satelit Gratis Bagi
Maskapai
Penyedia layanan komunikasi
satelit, Inmarsat Plc, menawarkan

layanan gratis bagi pesawat yang
terbang di atas wilayah laut. Hal
tersebut diberikan guna mencegah
insiden pesawat MH370 kembali
terulang.
“Penawaran ini akan bertanggung jawab, cepat dan sedikit
ataupun tanpa biaya bagi industri
penerbangan, berkaca pada peristiwa tragis baru-baru ini,” tutur CEO
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Inmarsat, Rupert Pearce, seperti
dilansir dari Ledger Enquirer, Selasa
(13/5/2014).
Tawaran tersebut diberikan
menjelang konferensi terkait pencarian MH370 yang diselenggarakan di
Kanada. Sebelumnya, International
Civil Aviation Organization (ICAO),
mengadakan pertemuan khusus di
Montreal pada Senin, 12 Mei 2014.
ICAO diharapkan datang
membawa sejumlah rekomendasi
yang akan disampaikan pada Selasa pekan ini. Inmarsat juga akan

menawarkan peningkatan posisi, baik fasilitas
dan juga kotak hitam
pesawat.
Saat ini, perusahaan
Inggris tersebut sudah
memberikan layanannya pada sekira 11 ribu
pesawat penumpang
komersial. Pesawat-pesawat itu sudah dileng-

kapi oleh koneksi satelit Inmarsat.
Sekadar informasi, Inmarsat Plc
berdiri pada 1979, awalnya perusahaan milik pemerintah ini membantu
melacak kapal-kapal di laut. Namun
pada 1999, perusahaan tersebut
beralih menjadi perusahaan swasta.
Saat ini konsumen Inmarsat Plc
adalah layanan penerbangan, media
penyiaran, perusahaan minyak dan
gas. (Okz/eky).
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Laga Persahabatan
Klub Badminton APG
Belasan aggota klub badminton APG bertanding persahabatan dengan
sejumlah wartawan tabloid bola di GOR senayan, Senin (02/06) lalu. Laga
persahabatan tersebut kerap kali di gelar klub badminton APG untuk saling
menjaga kekompakan dan komunikasi antar anggota dan juga komunitas
badminton lainnya.
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PILOT HOUSE
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PILOT HOUSE

Menjadi Tauladan
M

Bagi paraJuniornya

enjadi Pilot adalah citacitanya sejak kecil. Pria
kelahiran, 8 April 1950 di
Tulunganggung Jawa Timur ini,
menjadi panutan bagi rekan-rekannya sesama pilot di Garuda Indonesia, dimana ia mengabdikan dirinya
sampai saat ini.
Capt. Jatmono sosok pria yang
gemar berorganisasi ini, memang
sudah pantas menjadi senior bagi
rekan seprofesinya. Pesawat Fokker F-28 Garuda Indonesia menjadi
awal bagi Capt. Jatmono menerbangkan pesawat. Saat itu ia masih
menjabat sebagai co-pilot. 26.000
jam terbang sudah dikantonginya,
wajar saja bila ia menyandang pilot
senior di APG.
Lulusan Soutramat Flying
School Belgia ini banyak memberikan pengalamannya kepada para
juniornya dalam menghadapi segala
permasalahan, baik saat terbang
maupun saat mendarat. ”Untuk bisa
sekolah di luar negeri, pihak Garuda Indonesia tidak sembarangan.
Mereka melihat dari segi kesehatan.
Pada waktu itu saya masih bermain
bulutangkis dan fisik saya masih
kuat sehingga memenuhi syarat.
Saya ikut tes untuk bisa sekolah di
luar negeri dan allhamdulillah saya
lulus “ tuturnya.
Kepeduliannya terhadap organisasi
pilot di tempatnya bekerja saat ini
begitu berarti, selain menjadi tem-

pat bernaung, ia pun sangat perduli
dengan kesejahteraan para pilot,
khususnya pilot Garuda Indonesia.
”Berdirinya APG sampai saat ini
saya rasa banyak kemajuannya.
Awalnya saya bersama rekan-rekan
yang lain melihat kurangnya kesejahteraan para pilot Garuda Indonesia pada saat itu. Atas keprihatinan
tersebut kami mulai membentuk
organisasi pilot Garuda Indonesia
yang saat ini bernama APG” pungkasnya.
40 tahun sudah ia menjadi pilot
di Garuda Indonesia. Dari awal
mulai masuk Garuda Indonesia,
Capt. Jatmono tidak pernah mau
ditempatkan di kantor. ”Dari awal
memang saya lebih suka di lapang
an. Banyak hal yang saya dapat
di lapangan. Kalau di kantor saya
bukannya tidak mau, tapi sudah dari
dulu sampai saat ini saya suka di
lapangan” tuturnya.
Menjadi pilot pesawat tempur
merupakan salah satu motivasinya
sejak kecil. Cita-cita itu memang
terwujud, namun bukan pesawat
tempur yang ia bawa, melainkan
pesawat komersial. Namun baginya
menerbangkan pesawat sama saja,
baik pesawat tempur maupun pesawat komersial.
“Sebagai captain pilot, saya harus memiliki tanggung jawab yang
luar biasa saat bekerja. Pernah
sekali waktu saya membawa pe

numpang yang sedang sakit. Sebagai pilot saya harus bisa mengambil keputusan yang tepat dan cepat.
Setelah saya berkompromi dengan
keluarga pasien, baru saya berani
membawa pasien tersebut dari Banjarmasin ke Jakarta. Karena hanya
rumah sakit di Jakarta yang memiliki
peralatannya, dengan sedikit nekat
saya tetap menjalankan prosedur
yang seharusnya. Saya juga tidak
mau niat baik saya nantinya jadi
salah kaprah” tegasnya.
Banyak Insiden yang sering
terjadi dalam dunia penerbangan,
namun Capt. Jatmono selama menerbangkan pesawat belum pernah
mengalami insiden yang serius.
”Sampai saat ini saya bersyukur
belum pernah mengalami insiden
yang fatal. Paling insiden kecil dan
itu bisa langsung ditangani. Sebab
saat saya mau terbang, sebelumnya
saya mengecek ulang kondisi pesawat dan memastikan apakah pesawat tersebut siap dan aman untuk
diterbangkan,” katanya.
Keberadaan organisasi pilot di
Indonesia sangatlah di butuhkan
seperti APG. Saat ini para pilot
harus mendapatkan kesejahteraan
yang layak ”Saya berharap APG
dapat menjadi barometer bagi para
pilot di Indonesia, baik di Garuda
Indonesia sendiri maupun di maskapai lainnya” harap Capt. Jatmono.
(Dennys)
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HORIZON

Casio Edifice EFR – 536
Casio Edifice memiliki desain
yang sporty dan di dukung
dengan tampilan yang orisinil
dan dinamis
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H

alo sobat Fashion, sudah lama tidak membuat
postingan, dikarenakan Admin sedang ada
kesibukan jadi blog agak kurang terurus. Tapi,
yang pasti kami akan berusaha memberikan informasi tentang trend fashion terbaru dan ter-update. Kali
ini, admin akan memberikan rekomendasi tentang
trend model jam tangan pria terbaru.
Jam tangan saat ini sedang menjadi trend bagi
pria yang ingin tampil lebih keren dan gaya. Bagi
Anda yang mempunyai budget lebih, mungkin produk pencar terlijam tangan pria di bawah ini bisa Anda jadikan reko- hat jernih. Jam
tersebut turut
mendasi untuk tampil berkelas dan gaya.
disematkan fitur
stopwatch
1/10 detik dan
body yang
Casio Edifice
kedap udara.
Jam tangan Casio Edifice adalah jam tangan
”Casio Edifice memiliki desain yang sporty dan di
analog yang diperuntukkan bagi konsumen pria kelas dukung dengan tampilan yang orisinil dan dinamis,
atas yang masuk Indonesia tahun 2004. Saat ini Ca- serta menggunakan teknologi terbaru yang hanya
sio Edifice mengeluarkan koleksi terbaru yang diberi dimiliki Casio”. Jam tangan Casio Edifice EFR – 536
label EFR – 536 yang dibekali dengan neon illumina- sudah mulai tersedia sejak April 2014. Warna yang
tor. Dengan teknologi ini memungkinkan jam dapat
bisa dipilih adalah aqua, silver-orange, black/aqua,
bersinar terang sekaligus jernih dengan memanfaat- black-gold, black/red.
kan LED. Casio mengklaim, cahaya yang dihasilkan
Sangat keren bukan jam tangan tersebut, kalo
lebih bagus dibanding jam sejenis lainnya.
Anda pilih model yang mana? Untuk harganya meDi samping itu, jam ini juga bisa menyala dalam
mang belum diketahui, namun kemungkinan pasti
gelap. Pasalnya, jam dibekali dengan tinta khusus
harga akan sangat tinggi untuk memiliki jam tangan
yang bisa menyerap energi photic cahaya hitam
keren berkelas dari Casio tersebut. (Infofashion/eky).
dan sekaligus memancarkannya. Cahaya yang terVolume II APG magazine
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Afrika ala Situbondo

Pulau Jawa

I

ngin merasakan negri Afrika, tak
perlu pergi ke negara asalnya,
karena Indonesia memiliki alam
yang tak jauh beda dengan negeri
Afrika. Terletak di timur pulau jawa,
itulah julukan yang tepat disematkan
kepada Taman Nasional Baluran di
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Betapa tidak, kawanan rusa dan
kerbau hingga savana yang membentang luas akan dapat anda lihat
di sana.
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Membutuhkan waktu lima jam
menuju Taman Nasional (TN)
Baluran dari Surabaya. Pilihan
transportasi berupa bus dan kereta
api tersedia untuk menuju ‘Afrika’
seluas 25 hektar di Jawa Timur ini.
Mungkin tempat seperti ini hanya
ada satu-satunya di Pulau Jawa.
Jika dari Jakarta dan menggunakan mobil pribadi, maka tenaga
akan terkuras banyak, butuh waktu

HORIZON
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sekitar 18 jam menuju Baluran.
Lokasi Taman Nasional Baluran
terbilang cukup mudah ditemukan.
Pintu gerbang utamanya terletak
di jalan Situbondo-Banyuwangi
yang merupakan akses utama para
pengendara dari Jakarta atau Jawa
Timur menuju Bali. Jadi bagi yang
doyan berkendara dari Jakarta
menuju Bali lewat jalur Pantura
pasti melewati Taman Nasional Ba
luran.
Bagi yang ingin naik kereta
dari Jakarta, bisa menggunakan
kereta rute Surabaya lalu lanjut
dengan kereta jurusan SurabayaBanyuwangi dan turun di stasiun
Ketapang. Dari stasiun Ketapang,
menuju Baluran tinggal membutuhkan waktu sekitar 45 menit.
Dari pintu utama, kita masih harus
menempuh perjalanan 12 kilometer untuk menikmati savana. Ingat,
kondisi jalan di sana belum begitu

bagus. Oleh sebab itu, jangan sekali-sekali menggunakan mobil sedan
jika ingin menjelajah Baluran.
Setelah letih menempuh perjalanan, akhirnya pemandangan savana
nan indah dan monyet-monyet liar,
seolah menjadi penyambut traveler.
Setelah menempuh perjalanan 12
kilometer dari gerbang utama, kita
akan menuju pos kedua.
Di sana kita bisa mendaftarkan
diri untuk menyewa penginapan
dengan harga yang fantastis, ba
yangkan saja cukup keluarkan Rp
35 ribu kita bisa bermalam di sebuah wisma dengan nuansa kayukayu khas rumah Eropa.
Baru berjalan 10 langkah di
daerah ini, kawanan rusa pun menyambut. Kerbau-kerbau berbaris
rapih seolah menantang kami untuk
mengambil gambar. Begitu kita
mendekati mereka, binatang itu
malah kabur. Alhasil butuh lensa
panjang jika ingin mengabadikan
momen mereka. Sayangnya, saat

ketika kami berkunjung, kawanan
banteng yang menjadi incaran ha
nya muncul sedikit.
Populasi banteng di Baluran memang hanya sedikit, sekitar 16 ekor.
Mereka muncul pada musim panas.
Bulan Agustus ini memang masuk
panas, namun panas berangin, sehingga rumput savana yang merupakan makanan banteng hanya
tumbuh pendek. Alhasil kawanan
banteng enggan berkerumun di
savana.. Ada sebuah spot bernama
menara pandang yang jaraknya
sekitar 500 meter dari penginapan.
Dari menara setinggi 5 meter, kita
dapat menikmati seluruh keindahan
Baluran.
Landak, ular dan monyet seolah
jadi kaum mayoritas di wilayah ini.
Burung merak seolah seperti anak
kecil iseng yang doyan mengetukketuk kaca jendela kamar penginapan.
Jadi tunggu apa lagi? Segera angkat backpack Anda dan nikmati Afrika di ujung timur Jawa ini. Jangan
lupa persiapkan stok makanan dan
minuman yang banyak, karena tak
ada warung di Afrika ala Situbondo
ini. (*)
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Jenis Makanan Untuk
Menjaga Kesehatan Jantung

S

urvei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2004) menunjukkan tiga faktor risiko utama
yang saling terkait sebagai penyebab penyakit tidak menular seperti
jantung dan stroke yaitu kebiasaan
merokok, kurangnya aktivitas fisik
serta makan tidak seimbang terus
meningkat. Ironisnya. Perubahan
gaya hidup sekecil apapun dapat
meningkatkan kualitas hidup Anda
dan mengurangi risiko serangan
jantung hingga 50 persen.
Berbagai aktivitas yang terlampau sangat padat berdampak buruk bagi kualitas kesehatan tubuh
anda. Hal tersebut seringkali juga
mengakibatkan tingkat stres yang
anda alami semakin meningkat pula
disertai dengan kurangnya aktivitas
berolahraga serta kebiasaan memakan makanan yang tidak sehat
bagi tubuh anda. Berbagai hal diatas sangat berkontribusi terhadap
peningkatan denyut jantung anda.
Berbagai makanan sebenarnya
dapat membantu menstabilkan
denyut jantung anda. Lalu, jenis makanan apa saja yang dapat
menstabilkan denyut jantung serta
menyehatkan jantung anda terse-
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but...???
Dengan memiliki denyut jantung
yang stabil atau normal, maka kemungkinan kecil kita dapat terkena
serangan jantung serta stroke yang
dapat berakibat fatal tentunya. Untuk itulah, faktor makanan yang baik
untuk jantung memiliki peran penting dalam kesehatan jantung kita.
Tips kesehatan kali ini akan mengetengahkan sebuah artikel tentang
aneka makanan untuk kesehatan
jantung anda. Tips kesehatan, inilah
5 makanan untuk kesehatan jantung
anda :
1. Aneka makanan yang berbahan
dasar susu sangat baik untuk
kesehatan jantung kita. Aneka
makanan lainnya seperti keju,
tahu, brokoli serta kubis. Ini dikarenakan, berbagai makanan
tersebut kaya akan kandungan
kalsium yang mampu berperan
untuk menstabilkan denyut jantung anda.
2. Aneka makanan seperti gandum, kurma serta sayuran
berdaun hijau juga sangat
baik untuk kesehatan jantung
anda. Ini dikarenakan, berbagai
makanan tersebut kaya akan

kandungan magnesium yang
berperan menstabilkan detak
jantung anda pula.
3. Untuk menjaga kesehatan jantung anda, jantung pun membutuhkan asupan makanan yang
banyak mengandung asam lemak omega-3. Aneka jenis ikan
seperti tuna, ikan sarden dan
tiram merupakan sumber asam
lemak omega -3. Kandungan
asam lemak omega-3 ini juga
dapat kita peroleh pada makanan yang berupa kacang- kacangan seperti kacang kenari.
4. Denyut jantung yang stabil juga
memerlukan asupan makanan
yang banyak mengandung kalium. Aneka makanan yang memiliki kandungan kalium yaitu
aneka buah-buahan seperti pisang, jeruk, tomat serta alpukat.
Makanan lainnya yang banyak
mengandung kalium yaitu air
kelapa, kacang kedelai serta
ikan salmon.
5. Tahukah anda, aneka makanan
berserat juga sangat baik untuk
kesehatan jantung anda. Aneka
makanan berserat dapat kita
temukan pada aneka buahbuahan di sekitar kita seperi
buah anggur, kurma, apel.serta
buah pepaya.
Demikianlah tips kesehatan yang
membahas 5 makanan untuk kesehatan jantung anda. Semoga bermanfaat dan berguna bagi pembaca
semua. (*)

TANYA JAWAB

Akan Hadir rubrik baru yakni Tanya jawab seputar dunia penerbangan
Indonesia yang akan di jawab langsung oleh senior capt. Nababan.
Untuk itu, kami harapkan partisipasi pertanyaannya dari para anggota
APG, yang dapat mengirimkan langsung pertanyaannya melalui email
shadracn@yahoo.com
Setiap pertanyaan yang masuk akan kami tayangkan sesuai dengan
kapasitas halaman kami, pertanyaan yang kritis dan membangun sangat
kami harapkan demi kemajuan dunia penerbangan.
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- Mercure Bali Kuta -

DISCOVER
MERCURE
MERCURE.COM
JOIN OUR GLOBAL LOYALTY PROGRAM
AT ACCORHOTELS.COM

MORE THAN 700 HOTELS
AROUND THE WORLD
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Satu-satunya Penerbangan Non-stop
dari Jakarta ke Amsterdam*
First Class

Business Class

Economy Class

mulai

mulai

mulai

USD 6,650** USD 3,268** USD 1,142**
Nikmati penerbangan teristimewa bersama salah satu
maskapai peraih penghargaan terbanyak di dunia.
Reservasi segera melalui Call Centre 24 jam kami di
+62 (21) 2351 9999 atau 0 804 1 807 807,
kantor penjualan Garuda Indonesia, agen perjalanan
atau kunjungi www.garuda-indonesia.com
*Penerbangan non-stop mulai 30 Mei 2014, Sumber: PaxIS 2013
**Syarat dan ketentuan berlaku
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