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Salam Kompak...

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pada kesempatan edisi Emagz ini kami Badan Pengurus APG 
menyampaikan beberapa hal terkait amanah Musang. Paling 
utama, kami akan akan program diamana salah satunya adalah 
edukasi terhadap anggota baik itu secara teksnis maupun non 
teknis. 
Yang sudah berjalan non teknis saat ini ialah edukasi keuangan, 
kemudian diawal tahun ini juga secepatnya kita akan menjalankan 
edukasi yang teknis, yang mungkin materi-materinya itu kita 
ambil bisa dari kegiatan hasil pertemuan dengan IFALPA, ataupun 
pertemuan dengan pihak-pihak bandara, ATC dan kita rencanakan 
uji cobanya akan dilaksanakan pada Februari.
Kemudian kami sampaikan juga kepada para komunitas olahraga 
yang ada di APG untuk dapat menjalankan masing-masing agenda 
programnya yang terbaik di tahun 2017 ini. Pada pertengahan 
tahun ini kami rencanakan akan melaksanakan APG Cup.
Sekali lagi saya selaku Presiden APG tidak bosan-bosanya untuk 
mengajak kepada para pilot Garuda Indonesia baik yang sudah 
tergabung dala APG maupun belum untuk terus menjaga 
kekompakan, tanpa itu semua tidaklah mungkin keberhasilan yang 
kita cita-citakan akan tercapai.
Tetap semangat jaga selalu kesehatan dan junjung tinggi 
Profesionalitas dalam bekerja.
Terima kasih .

Salam Kompak...

BRIEFING
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MENTERI BUMN  RESMIKAN 
PUSAT PENDIDIKAN HOSPITALITY GARUDA INDONESIA DAN DORONG 

STANDARISASI KERAMAHAN BUMN
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enteri BUMN RI Rini Soe-
marno mendukung upaya 
optimalisasi peningkatan 

kompetensi Indonesia hospitality 
berbasis sinergi BUMN yang di-
jalankan Garuda Indonesia. Sejalan 
dengan perkembangan industri 
hospitality di Indonesia, BUMN 
dituntut untuk semakin mengede-
pankan kompetensi hospitality 
yang memiliki daya saing global.

“Peran lembaga training center 
BUMN seperti Garuda Indonesia 
Training Center menjadi penting 
dalam memastikan kompetensi 
praktisi industri jasa hospital-
ity dalam memenuhi tantangan 
perkembangan industri jasa 
dewasa ini,” kata Menteri BUMN RI 
Rini Soemarno saat meresmikan 
Gedung Asana Sincerity Dorm 
Garuda Indonesia Training Center 
di kawasan Duri Kosambi, Jakarta 
Barat, Senin (30/1).

Menteri juga mendorong agar ker-
jasama atau sinergi antar sesama 
BUMN dalam membangun kom-
petensi hospitality terus diperluas 
sehingga tercipta standar hospi-
tality yang baik di semua BUMN. 

Dengan komitmen pengem-
bangan kompetensi hospitality 
tersebut, Garuda Indonesia secara 
berkesinambungan melakukan 
pengembangan pusat pendidikan 
hospitality. 

Direktur Utama Garuda Indonesia 
M.Arif Wibowo mengatakan, den-
gan berbagai pencapaian kinerja 
layanan hospitality Garuda Indo-
nesia yang telah mendapatkan 
pengakuan dunia, kami menyadari 
layanan hospitality berbasis 
keramahtamahan khas Indonesia 
(Indonesia Hospitality) menjadi 
salah satu kunci sukses Garuda 
mampu bersaing di era industri 
penerbangan dunia yang semakin 
kompetitif.  

“Untuk itu aspek training & de-
velopment karyawan menge-
nai konsep hospitality menjadi 
platform penting yang harus kami 
kembangkan secara terus menerus 
melalui berbagai modul dan fasili-
tas pembelajaran yang tepat guna,  
yang salah satunya kami respre-
sentasikan melalui pembangunan 
gedung dormitory ini,” kata Arif 
Wibowo.

M
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GARUDA INDONESIA 
TERLIBAT DALAM 
REVITALISASI 76 
BANDARA

NEWS
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ebanyak 76 bandar udara 
berukuran landasan pacu 
(run away) 800 – 1.000 me-

ter bakal direvitalisasi hingga lima 
tahun ke depan.
       Direktur Utama Garuda Indo-
nesia, Arif Wibowo, mengatakan 
Upaya revitalisasi bandara itu 
melibatkan PT Garuda Indonesia 
Tbk (Persero), PT Angkasa Pura I-II, 
PT Dirgantara Indonesia, dan Unit 
Pelayanan Teknis (UPT) Kement-
erian Perhubungan.
        Revitalisasi bandara kelas IV 
ini dilakukan pada daerah-daerah 
yang memiliki pertumbuhan 
ekonomi, populasi penduduk 
yang tinggi. “Juga memiliki potensi 
pasar ekspor,” kata Arif Wibowo 
di Kantor Kementerian BUMN, 
Jakarta, Selasa (24/1/2017).
        Menurut Arif, seperti di-
wartakan Bisnis, pihaknya sedang 

melakukan eksplorasi bandara 
mana saja yang masuk dalam pro-
gram revitalisasi terutama bandara 
yang selama ini tidak tergarap 
dengan baik padahal memiliki po-
tensi besar untuk dikembangkan.
Ia menjelaskan, bandara yang 
akan dikembangkan tersebut an-
tara lain, di bandara Muara Teweh, 
Tanjung Enim, Karimun Jawa, 
Pulau Seram. “Dari 76 bandara 
yang masuk dalam program revit-
alisasi, sebanyak 16 di antaranya 
siap dikembangkan dalam waktu 
dekat. Selebihnya ditargetkan tun-
tas dalam lima tahun,” katanya.
        Ke-76 bandara tersebut dapat 
dikembangkan layanan penerban-
gan sekitar 106 rute, mulai dari 
bandara besar ke bandara kecil 
dan rute bandara kecil ke bandara 
kecil lainnya.
       Ia menambahkan, sinergi 

NEWS

S BUMN tersebut juga menyiapkan 
pesawat yang memiliki kemam-
puan mendarat dalam panjang 
bandara berukuran pendek atau 
“short take off landing” (stal).
         “Dibutuhkan pesawat yang 
mampu ‘stal’. Biasanya pesawat ini 
berkapasitas maksimal 50 orang 
penumpang,” ujarnya.
Meski begitu, Arif tidak merinci 
lebih lanjut soal jenis dan nama 
pabrikan pesawat yang akan digu-
nakan pada program revitalisasi 
bandara tersebut.
        “Bisa saja diterbangi pesawat 
jenis CN 245, tapi itu soal spesifi-
kasi saja, yang penting bagaimana 
daerah-daerah tersebut bisa dilay-
ani oleh Garuda yang pada akh-
irnya meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi,” kata Arif. (*/eq)
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“menargetkan kapasitas   
  produksi bisa tumbuh 
  8,7 persen”.

CNN Indonesia
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GARUDA INDONESIA
INCAR EFISIENSI 

EFISIENSI US$200 JUTA TAHUN INI 

T Garuda Indonesia Tbk.
menargetkan efisiensi 
biaya sekitar US$200 juta 
pada tahun 2017. Target 

tersebut lebih tinggi dari perki-
raan realisasi tahun lalu sekitar 
US$170 juta.
“Tahun ini efisiensi kami tar-
getkan US$200 juta-an,” tutur 
Direktur Utama Garuda Indo-
nesia, Arif Wibowo saat ditemui 
di kantor Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), 
Selasa (24/1).
Arif mengungkapkan efisiensi 
dilakukan dengan menekan 
biaya terkait armada (fleet cost) 
dan biaya tambahan (overhead 
cost).

Untuk menekan biaya fleet cost, 
perseroan berupaya menekan 
biaya terkait sewa pesawat, per-
awatan pesawat, hingga asur-
ansi. Salah satu strategi yang 
dilakukan Arif yaitu renegosiasi 
kontrak terkait operasional 
yang memungkinkan misalnya 
dengan produsen mesin pe-
sawat Airbus dan Rolls-Royce.
Terkait overhead cost, seperti 
dilansir laman CnnIndonesia, 
korporasi juga berencana 
melakukan integrasi sistem 
kargo antar anak perusahaan 
yaitu Garuda Indonesia den-
gan Citilink. Kemudian, kedua 
maskapai juga akan melakukan 
optimalisasi sistem operasi.

NEWS

“Sekali lagi, kami fight untuk 
menekan fleet cost dan over-
head cost,” ujarnya.
Lebih lanjut, tahun ini, kor-
porasi menargetkan kapasi-
tas produksi bisa tumbuh 8,7 
persen. Beberapa pasar yang 
diniliai Arif bisa tumbuh double 
digit, di antaranya pasar Timur 
Tengah, China, dan Wilayah 
Indonesia Timur.
“Kami harapkan memang di 
tahun 2017, traffic penumpang 
Garuda dan Citilink bisa menin-
gkat. Mudah-mudahan Garuda 
dan Citilitink bisa tembus 40 
juta penumpang,” ujarnya. (*/
eq)

P
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INDONESIA 
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PENUH DI 
TERMINAL 3 
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askapai Garuda Indone-
sia akan secara penuh 
beroperasi di Terminal 3 

Bandara Soekarno-Hatta pada 
April 2017 mendatang.
             Saat ini, maskapai yang 
mengisi terminal terbesar di 
Indonesia tersebut adalah 
penerbangan domestik Garuda 
Indonesia, sedangkan pener-
bangan internasionalnya masih 
bertempat di Terminal 2.
             “Pada April 2017 ini juga 
akan dioperasikan Terminal 3 
untuk penerbangan internasi-
onal di Bandara Soekarno-Hat-
ta, di mana tahap pertama yang 
akan beroperasi adalah airline 
Garuda Indonesia untuk rute 
internasional. Kemudian, mas-
kapai yang terafiliasi di dalam 
Sky Team mulai membuka rute 

M internasional di Terminal 3 pada 
bulan Mei tahun ini,” kata Direk-
tur Utama PT Angkasa Pura II 
Muhammad Awaluddin.
          zzPemanfaatan Terminal 
3 Soekarno-Hatta dilakukan se-
cara bertahap mengingat saat 
resmi digunakan pada Agustus 
2016 lalu, belum semua bagian 
bangunan rampung dikerjakan. 
          Juli 2017 mendatang, 
Awaluddin menargetkan, 
semua maskapai internasional 
akan beroperasi di Terminal 3.
             Setelah semua pener-
bangan internasional dimaksi-
malkan di Terminal 3, bangunan 
Terminal 1 dan 2 akan men-
jalani revitalisasi guna menin-
gkatkan kapasitas penumpang 
yang bertambah setiap tahun-
nya. (*/eq)
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GARUDA INDONESIA 
BERENCANA JADIKAN SULSEL 
PUSAT KARGO DI INDONESIA TIMUR

NEWS
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askapai dengan pelay-
anan penuh, Garuda 
Indonesia berencana 
menjadikan Sulawesi 

Selatan sebagai pusat kargo 
wilayah Indonesia Timur seir-
ing pembukaan outlet perdana 
kerja sama antara maskapai 
dengan Pos Indonesia.
      Outlet perdana yang ber-
lokasi di Kantor Pos Indonesia 
cabang Jl. Slamet Riyadi No. 10, 
Kota Makassar tersebut dires-
mikan langsung oleh Direktur 
Kargo PT Garuda Indonesia Tbk. 
(GIAA) Sigit Muhartono dan Ke-
pala Regional 10 PT Pos Indone-
sia (Posindo) Arifin Muchlis.
       Direktur Kargo Garuda Indo-
nesia Sigit Muhartono, seperti 
diwartakan bisnis mengatakan 
pembukaan outlet bertujuan 
untuk memperluas jaringan 
dan layanan kargo kepada para 
pengguna jasa. Adapun, out-
let ini juga merupakan tindak 
lanjut dari kesepakatan kedua 
BUMN pada Desember 2016.
         “Selain memperluas ja-
ringan layanan, pembukaan 
outlet perdana ini juga bagian 
dari sinergi BUMN, dan strategi 
kami untuk mulai menawarkan 

produk layanan ‘door-to-door’ 
pengiriman barang melalui 
kargo,” katanya di Makassar, 
Jumat (13/1/2017).
        Saat ini, lanjut Sigit, jarin-
gan kargo GIAA telah melay-
ani hingga 60 port (bandara) 
domestik. Menurutnya, jaringan 
layanan maskapai tersebut 
akan kian luas mengingat 
Posindo memiliki ribuan kan-
tor cabang di kota dan pelosok 
Indonesia.
           Selain Kota Makassar, 
GIAA juga akan segera membu-
ka outlet lainnya di empat kan-
tor cabang Posindo di Sulawesi 
Selatan, antara lain Pare-Pare, 
Bone, Palopo dan Bulukumba. 
Dengan pembukaan outlet 
tersebut, GIAA siap menangkap 
peluang dari pengiriman hasil 
laut.
            “Kami menargetkan 
pendapatan dari jasa kargo 
Garuda di Sulawesi mencapai 
hingga U$3,4 juta per tahun, 
dari saat ini yang baru me-
nyumbang sebesar U$1,75 
juta untuk wilayah Kalimantan, 
Sulawesi, Maluku dan Papua,” 
ujarnya. (*/eq)

NEWS

M
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unia penerbangan adalah 
dunia yang penerapan 
teknologinya yang 

terpesat khususnya bila hal itu 
berkenaan dengan peningkatan 
peringkat keselamatan penerban-
gan atau lebih mengefektifkan 
upaya pencegahan terjadinya 
kecelakaan.

Disini saya ingin mengajak 
pembaca/pemirsa untuk mem-
bahas tentang bagaimana dunia 
penerbangan menangani kondisi 
permukaan landasan pacu yang 
“licin” oleh rubber deposit yang 
basah terlebih dengan adanya 
genangan air (standing water) 
akibat debit hujan yang lebih 
tinggi daripada kemampuan 
saluran air (drainage).

Keberadaan rubber deposit di 
sekitar area touch down zone 
adalah sebuah keniscayaan sebab 
setiap kali pesawat terbang me-
landas akan terjadi pergesekan 
antara ban (berbahan karet) pe-
sawat terbang itu dengan permu-
kaan landasan pacu yang tentu 

akan meninggalkan apa yang 
dinamakan rubber deposit (lihat 
gambar ilustrasi). 

Hal ini dikelola dengan meny-
emprotkan air bertekanan tinggi 
sehingga rubber deposit itu bisa 
terlepas dari permukaan lan-
dasan pacu. 

Hal ini dilakukan secara perio-
dik dan/atau sesaat pada kondisi 
yang memburuk. 

Keberadaan rubber deposit ini 
terlebih bila konsisinya basah 
akan mempengaruhi kemampuan 
pengereman pesawat terbang( 
braking action atau surface fric-
tion coeficient ) yang mengaki-
batkan panjang landasan pacu 
yang dibutuhkannya sewaktu 
pendaratan akan bertambah pan-
jang secara signifikan. 

Untuk memudahkan kalkulasi 
pada tabel yang dipakai maka 
braking action tersebut diklasifi-
kasikan dengan good, medium/
fair dan poor.

RUNWAY LENGHT 
REQUIRED FOR SAFE 

NEWS

D
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dealnya setiap hujan 
betapapun derasnya atau 
melelehnya salju/es tidak akan 
meninggalkan genangan air 

dipermukaan landasan pacu sebab 
secara design landasan pacu 
tersebut sudah diberi kemiringan 
tertentu dan permukaan yang bila 
diperbesar (zoom in) sebenarnya 
tidak datar tetapi ber-lekuklekuk 
sehingga memudahkan 
larian air (run off) ke saluran 
air (drainage) yang menurut 
perhitungan cukup mampu 
menampungnya. Pihak pengelola 
bandara bertanggungjawab bagi 
perawatan sistim ini agar tetap 
berjalan dengan baik.

             Saluran air ini juga secara 
periodik dan sesaat bila kondisinya 
memburuk disemprot dengan air 
bertekanan tinggi agar senantiada 
bersih dari lumut atau debu 
bahkan rumput yang tumbuh 
secara liar. Namun bila curah 
hujan melebihi kemampuan/daya 
tampung saluran maka terjadilah 
genangan air atau standing 
water. Keberadaan genangan 
air ini sangat bisa dikendalikan 

oleh manusia namun bila toh 
terjadi maka keberadaannya 
harus diinformasikan kepada pilot 
sehingga mereka bisa melakukan 
perhitungan yang lebih akurat. 

              Keberadaan lapisan air 
dipermukaan landasan pacu 
dapat mengakibatkan terjadinya 
hydroplanning  yaitu tidak 
bergeseknya ban pesawat terbang 
dengan permukaan landasan 
pacu. Peristiwa ini terjadi pada 
kecepatan tinggi dan sudut 
sentuhan tertentu ibarat batu 
yang akan mental (sekali atau dua 
kali) ketika  batu itu kita lemparkan 
secara kencang kepermukaan air 
dengan sudut pelemparan yang 
hampir rata dengan permukaan 
air. Untuk memudahkan kalkulasi 
menggunakan tabel yang dipakai 
maka informasi ketebalan air 
(standing water depth) tersebut 
dibagi atas <3mm, antara 3mm s/d 
12.7mm dan >12.7mm.

            Upaya pembersihan rubber 
deposit maupun saluran air 
tersebut sudah lama dilarang 
menggunakan cairan kimia karena 

I tidak ramah lingkungan sehingga 
penggunaan air panas (steam) 
bertekanan tinggi sangatlah 
dianjurkan.
                    Pihak pabrikan 
terus menerus melakukan 
pengembangan fitur-fitur yang 
“memudahkan” pekerjaan pilot. 
Sebagai contoh diterapkannya 
system ROPS di pesawat terbang 
A350. Namun bagaimanapun 
kecanggihan airborne system 
tersebut masih tetaplah 
memerlukan  informasi dari 
ground tentang standing water 
depth dan braking action 
sehingga kalkulasinya menjadi 
akurat. 
        Baik perhitungan secara 
otomatis maupun secara manual 
hasil akhirnya adalah kesimpulan 
apakah landasan pacu yang akan 
didarati tersebut _sufficitnt_ atau 
not sufficient sehingga keputusan 
pilot yang akan diambil continue 
landing, go around (and holding/
tunda) ataupun divert itu menjadi 
keputusan yang berkualitas.

https://www.youtube.com/watch?v=cBeTwP34LlcVIDEO 
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Nah bagaimana pilot melakukan kalkulasi panjang landasan yang dibutuhkan pada sebuah penda-
ratan secara manual (panduan di A320) adalah sbb: 

1. Berdasarkan info yang di-
peroleh dari ATIS/ATC pilot 
menentukan runway  perfor-
mance code dari tabel _Runway 
Condition Assesment Matrix 
For Landing_. misalnya untuk 
kondisi dry (standing water 
<3mm) dan ESF (estimate sur-
face friction)-nya "good" maka 
code-nya 6. Untuk standing 
water >3mm s/d 12.7mm dan 
ESF-nya "medium" maka code-
nya 2.

2. Tentukan V approach dari 
tabel VAPP Determination With/
Without Failure. (jadi ada dua 
macam)

3. Gunakan tabel Landing 
Distance With/Without Failure 
(juga dua macam) dengan 
beberapa masukan code dan 
landing configuration pesawat 
terbang maka didapatlah re-
quired landing distance.

4. Tambahkan MEL penalties 
(kalau ada) dan safety margin 
15% untuk mendapatkan  fac-
tored landing distance.

5. Bandingkan factored land-
ing distance dengan runway 
distance available maka hasil-
nya adalah sufficient atau not 
sufficient

Apabila informasi atau data pendukung tidak ada sehingga kalkulasinya mengunakan asumsi nah 
itulah yang “berbahaya” sebab panjang landasan yang semestinya “not sufficient” tetapi dicoba 
didarati maka pesawat tersebut akan berhenti diluar landasan pacu atau pada statistik dinamakan 
terjadi runway excursion. 

Demikianlah tulisan kami kali ini tentang Runway Surface Condition dan pengaruhnya terhadap 
runway length required for safe landing. Semoga dengan pemahaman ini para pemangku kebi-
jakan dan kepentingan memandang serius masalah ini. (SMN)

Tabel-tabel

https://www.youtube.com/watch?v=cBeTwP34Llc
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    “Ditengah sorotan pilot yang kurang baik belakangan ini, kami ingin menun-
jukan kepada masyarakat bahwa kami (pilot) juga memiliki sisi positif, salah 
satunya bisa melalui bakti sosial itu,” 
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PG akan Resmikan Ban-
gunan Sekolah PGRI yang 
Rampung Diperbaiki 
APG – Perbaikan sekolah 

PGRI di Garut yang rusak akibat 
musibah gempa beberap waktu 
lalu telah rampung dikerjakan, 
dalam waktu dekat ini akan dilaku-
kan peresmiannya oleh Asosiasi 
Pilot Garuda (APG)  bersama pihak 
Direktorat Kelaikan Udara dan 
Pengoperasian Pesawat Udara 
(DKUPPU)  dan Kemenhub.
               Wakil Presiden APG Capt. 
Leo Bagus Perkasa menjelaskan 
pelaksanaan peresmian bangunan 
tersebut akan dilakukan pada 17 

Februari 2017 dengan turut men-
gundang instansi DKUPPU dan 
dari Kemenhub.
            Ia menambahkan, APG 
sudah melakukan komunikasi 
dengan DKUPPU dan Kemenhub 
terkait rencana peresmian sekolah 
tersebut dan mereka menyambut 
baik hal itu. “Tinggal kordinasi saja 
dengan pihak DKUPPU dan Ke-
menhub mengenai mekanismenya 
nanti,” jelasnya.
          Peresmian bangunan seko-
lah PGRI yang juga didukung 
oleh Pilotos (Komunitas motor 
besar pilot)  ini diharapkan dapat 
menjadi salah satu wujud bentuk 

A

APG AKAN RESMIKAN 
BANGUNAN SEKOLAH 
PGRI YANG RAMPUNG DIPERBAIKI

kepedulian pilot kepada sesama 
khususnya yang sedang tertimpa 
musibah, ditengah ramainya kabar 
kurang baik yang menerpa profesi 
penerbang saat ini.
          “Ditengah sorotan pilot yang 
kurang baik belakangan ini, kami 
ingin menunjukan kepada ma-
syarakat bahwa kami (pilot) juga 
memiliki sisi positif, salah satunya 
bisa melalui bakti sosial itu,” im-
buhnya ditemui usai rapat BP APG, 
Selasa (31/1).  (eq)

HEADLINES
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APG INGATKAN 
PERIHAL IM SAFE

www.jawapos.com
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eberapa waktu lalu publik di 
hebohkan dengan perilaku 
salah seorang pilot salah 

satu  maskapai yang tidak wajar 
saat hendak menerbangkan pe-
sawat. Masyarakat kaget kenapa 
hal itu bisa terjadi, sepatutnya 
kejadian itu menjadi pelajaran 
bagi dunia penerbangan Indone-
sia.
Executive Advisor Asosiasi Pilot 
Garuda (APG) Capt. Sadrach 
Nababan menyampaikan bahwa 
peristiwa yang di media massa 
disebut “pilot mabuk” yang ter-
jadi baru-baru ini bukan  cuma 
mempermalukan dan merusak 
citra pilot dimaskapai itu saja.
Ia melanjutkan, bahwa ke-

B

HEADLINES

jadian itu jelas disebabkan oleh 
“bobol”nya pertahanan self dis-
cipline yang bersangkutan, entah 
apapun alasannya. “Marilah  kita 
menjaga agar hal serupa tidak 
akan pernah terjadi pada pilot 
Garuda Indonesia apalagi pilot 
anggota APG,” tuturnya.
Dalam wawancara dengan penu-
lis, ia mengatakan, kami ingat-
kan bahwa kondisi FIT TO FLY 
menjadi tanggungjawab kita 
masing-masing insan dirgantara. 
Bagaimana kita memastikan 
hal itu tercapai setiap sebelum 
kita  terbang, oleh FAA telah 
dimudahkan dengan “jembatan 
keledai” IM SAFE yang terkenal 
itu sebagai berikut: I’m physi-

cally and mentally safe to fly; 
not being impaired by:
I = Illness, ( Do I have an illness 
or any symptoms of an illness?),
M = Medication (Have I been 
taking prescription or over-the-
counter drugs?),
S = Stress (Am I under psycho-
logical pressure from the job? 
Worried about financial matters, 
health     problems or family 
discord?),
A = Alcohol (Have I been drink-
ing within eight hours? Within 
24 hours?),
F = Fatigue (Am I tired and not 
adequately rested?)
E = Emotion/eating (Am I ad-
equately stable/nourished?).

www.batampos.co.id
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PG – Sejumlah pilot 
anggota Asosiasi Pilot 
Garuda (APG) yang me-

miliki hobby bermain sepeda 
melakukan gowes sepedaan di 
kawasan puncak mas, belum 
lama ini. Kegiatan kali per-
tama dilaksanakan itu diikuti 
oleh delapan orang,  dengan 
mengambil jalur dari kawasan 
puncak pas hingga ke Gadok, 
Bogor.
Salah satu peserta gowes 
sepeda, Capt. Dodi Kristanto 
mengatakan kegiatan ini ber-
tujuan untuk menjalin keber-
samaan dan keakraban sesama 
pilot yang juga penggemar 
olahraga bersepeda, selain juga 
untuk menjaga kesehatan agar 
tetap prima. Pada kesempatan 
itu turut bersepedaan  Agus 
Ferdinand, Anditama, Andrisu-
wono, Fahmi Hakim, Febonazar, 
Hendriatmoko, Rahmat Imhar, 

A dan Dodi Kristanto.
“Kami berangkat dengan titik 
awal dari SPBU kawasan Gadok, 
ketemuan disitu, kemudian 
dilanjutkan dengan naik mobil 
bak terbuka menuju lokasi yang 
di Puncak Pas,” kata Capt. Dodi 
Kristanto, Selasa (31/1).
Ia melanjutkan, setelah sampai 
di kawasan puncak pas, persia-
pan dilakukan untuk kemudian 
bersepedaan dengan terlebih 
dahulu menempuh rute dika-
wasan kebun teh lalu dilanjut-
kan ke perbukitan, perkam-
pungan dan kemudian jalan 
raya yang menuju Gadok. “Dari 
puncak pas sampai ke Gadok 

kami tempuh sekitar 5 jam,” 
ungkapnya.
Masih kata Capt. Dodi Kristanto, 
sepedaan ini merupakan yang 
pertama kali diselenggarakan 
dan ketepatan di kawasan Pun-
cak. “Nanti akan direncanakan 
gowes sepedaan di Jogjakarta 
tanggal 13-14 Februari. Dan hal 
ini merupakan cikal bakal dari 
rencana pembentukan APG 
Cycling Club (ACC),” terangnya.
Sesuai ketentuan BP pengurus, 
jelas Capt. Dodi Kristanto ada-
paun rencana pembentukan 
komunitas didalam APG mini-
mun memiliki keanggotaan 50 
orang. Saat ini kami terbuka 
bagi siapa saja rekan pilot APG 
yang ingin bergabung dengan 
ACC kami silahkan.
“Saat ini yang sudah tergabung 
di dalam keanggotan semen-
tara sudah mencapai 17 orang, 
dan beberapa pilot lainnya 
yang akan tergabung berikut-

www.tes.com
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MELIHAT 
KESERUAN 
TURNAMEN BADMINTON 

urnamen Badminton 
Gathering 2017 yang dis-
elenggarakan oleh Aso-
siasi Pilot Garuda (APG) 

berlangsung dengan sukses, dari 
babak awal penyisihan hingga 
partai final. Suasana canda tawa 
hingga air mata mewarnai in-
dahnya keakraban yang terjalin 
selama dua hari ini.

APG – Turnamen Badminton 
Gathering 2017 yang diselengga-
rakan oleh Asosiasi Pilot Garuda 
(APG) berlangsung dengan 
sukses, dari babak awal penyisi-
han hingga partai final. Suasana 
canda tawa hingga air mata me-
warnai indahnya keakraban yang 
terjalin selama dua hari ini.
Turnamen ini diselenggarakan 

APG – Turnamen Badminton 
Gathering 2017 yang diseleng-
garakan oleh Asosiasi Pilot 
Garuda (APG) berlangsung 
dengan sukses, dari babak awal 
penyisihan hingga partai final. 
Suasana canda tawa hingga 
air mata mewarnai indahnya 
keakraban yang terjalin selama 
dua hari ini.

T
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Turnamen ini diselenggarakan 
memang tidak hanya bertujuan 
untuk mencari siapa yang kalah 
atau menang, namun lebih dari 
itu. “Kebersamaan dan sua-
sana keakraban menjadi nilai 
lebih pada penyelenggaraan 
badminton gathering 2017 
ini,” ungkap Ketua Badminton 
APG Capt. Aryaperkasa Wahyu-
suksma.
Pada hari pertama dimulai, 
kompetisi sudah berjalan cukup 
sengit. Jumlah peserta yang 
cukup banyak dengan sistem 
semua peserta bertemu, mem-
buat pertandingan babak peny-
isihan berlanjut di hari kedua.
Usai babak penyisikan, dilanjut-
kan dengan babak perempat 
final lalu semifinal. Pada semi-
final muncul beberapa nama 

pemain yakni pasangan Nazar 
dan Imhar yang melawan Arie R 
dan Sukri, kemudian Dedy dan 
Riem yang melawan Gyo dan 
Deqi. Pertandingan pada partai 
semifinal tersebut berjalan 
sangat sengit, hingga memaksa 
dua partai tersebut berjalan 
dengan rubber set.
Tak jarang teriakan luapan 
emosi para pemain membaha-
na di hal lapangan bulu tangkis. 
Gerakan backhand, smash,para 
peserta cukup berkualitas bak  
pemain Alan Budikusuma dan 
Susi Susanti. Namun tak jarang 
juga gelak tawa sesekali mun-
cul dari para peserta lainnya 
saat melihat pemain tak dapat 
mengembalikan bola lawan.
Dari pertandingan semifinal 
itu, akhirnya pasangan Arie R 

dan Sukri bertemu dengan Gyo 
dan Deqi pada partai puncak.  
Pada pertandingan pamung-
kas itu, permainan Arie R dan 
Sukri cukup bisa dikatakan 
mendominasi pola permainan, 
meski dilalui hingga tiga babak. 
Alhasil, Arie R dan Sukri berhasil 
menjadi pemenang turnamen 
badminton gathering 2017 
dengan skor akhir 22-20, 24-21, 
21-18.
“Saya sangat terharu dan ber-
bahagia dihari ini karena dapat 
memenangkan turnamen ini, 
dimana pada sebelum-sebel-
umnya saya hanya juara 2 atau 
3. Saya ucapkan terimakasih 
kepada teman-teman semua 
yang juga telah bermain fair, 
kedepan kita harus terus lebih 
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akarta- Ikatan Pilot In-
donesia (IPI) menggelar 
Kongres kedua IPI di ge-
dung Graha Dirgantara 
kawasan bandar udara 

Halim Perdanakusuma, Jakarta, 
Rabu (11/1). Turut hadir sejum-
lah organisasi penerbang salah 
satunya Asosiasi Pilot Garuda 
(APG).
Pelaksanaan kongres dengan 
mengusung tema “Fliying in the 
Safe Sky” dijadwalkan hanya 
berlangsung satu hari den-
gan tujuan membahas kinerja 
organisasi serta meningkatkan 
profesionalisme dan pengem-
bangan pengetahuan pilot 
Indonesia dalam dunia pener-
bangan .
Dalam kesempatan itu, APG 
diwakili langsung oleh wakil 

J Presiden APG Capt. Leo Bagus 
Perkasa dan Executive Advi-
sor APG Capt. Sadhrach M. 
Nababan. “Dalam kesempatan 
ini kami memenuhi undangan 
Kongres 2 IPI, dimana kami juga 
merupakan salah satu ang-
gotanya,” terang Capt. Leo saat 
ditemui dilokasi, Rabu (11/1).
Lebih lanjut ia mengatakan 
sekiranya para penerbang lain 
yang belum tergabung di IPI 
juga turut bergabung di organ-
isasi IPI agar profesi penerbang 
di Indonesia terus makin profe-
sional dan kompak.
Dalam kesempatan itu, Ketua 
Ikatan Pilot Indonesia (IPI) Capt.
Bambang Adisurya mengajak 
dan menghimbau kepada selu-
ruh anggota IPI untuk bergan-
dengan tangan demi mewu-

judkan visi dan misi tujuan 
organisasi.
“Mari kita saling mengisi, 
mengasah dan mengasuh serta 
menurunkan egosentris dan ke-
pentingan kelompok maupun 
individu, kita berjuang bersama 
demi menyongsong dunia pen-
erbangan Indonesia yang lebih 
baik dan profesi pilot khusus-
nya” ucapnya. (*/eq)

www.howtobecome.com
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ejumlah pilot anggota Asosiasi 
Pilot Garuda (APG) yang 

memiliki hobby bermain sepeda 
melakukan gowes sepedaan di 

kawasan puncak mas, belum 
lama ini. Kegiatan kali pertama 

dilaksanakan itu diikuti oleh 
delapan orang,  dengan 

mengambil jalur dari kawasan 
puncak pas hingga ke Gadok, 

Bogor.
Salah satu peserta gowes sepeda, 
Capt. Dodi Kristanto mengatakan 

kegiatan ini bertujuan untuk 
menjalin kebersamaan dan 

keakraban sesama pilot yang 
juga penggemar olahraga 

bersepeda, selain juga untuk 
menjaga kesehatan agar tetap 

prima. Pada kesempatan itu turut 
bersepedaan  Agus Ferdinand, 

Anditama, Andrisuwono, 
Fahmi Hakim, Febonazar, 

Hendriatmoko, Rahmat Imhar, 
dan Dodi Kristanto. (eq)

SERUNYA SEPEDAAN

DI KAWASAN PUNCAK
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“menjalin kebersamaan dan 
keakraban sesama pilot “
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Fawasan Bogor cukup 
terkenal dengan tempat 
wisata kebun raya Bo-
gor nya, namun belum 

banyak yang tahu bahwa ada 
pilihan alternatif tempat wisata 
lainnya di kota hujan ini. Meng-
ingat kawasan yang berada 
di selatan Ibu Kota Jakarta itu 
memiliki banyak sekali tempat 
wisata alam. Salah satunya 
adalah Situs Garunggang.

Situs Garunggang sendiri 
merupakan kawasan bentang 
alam yang tersembunyi di antara 
hutan di kawasan Sentul, Bogor. 
Kawasan ini, memiliki keunikan 
berupa situs batu kapur berlapis 
yang terbentuk jutaan tahun lalu. 
Lapisan-lapisan batu kapur ini 
terbentuk menyerupai labirin atau 

celah-celah selebar orang dewasa.
Menurut keterangan warga 

sekitar, nama Garunggang diambil 
dari bahasa Sunda “Garung” yang 
berarti semak belukar. Konon, 
Garunggang dulunya memang 
berupa tumpukan tanah bebatuan 
yang ditutupi oleh semak belukar 
liar. Setelah menyadari akan 
potensi dan manfaat kawasan 
tersebut, masyarakat bergotong-
royong untuk membersihkan 
semak-semak dan menyulapnya 
menjadi kawasan wisata alam 
yang menarik.

Camping Ground, Mountain Bike 
dan Off Road

Kawasan ini juga kerap 
menjadi lokasi untuk berkemah 
atau ‘camping’ pada setiap akhir 
pekan. Pengunjung biasanya 
menghabiskan waktu sehari dua 
malam untuk berkemah dan 

kegiatan alam lainnya.
Selain itu, kawasan yang masuk 

dalam pemerintahan desa Tajur 
ini juga menjadi tempat singgah 
para off rider atau pehobi motor 
trail dan sepeda gunung atau 
mountain bike. Di sekitar lokasi 
juga terdapat warung yang 
menjual aneka makanan dan 
minuman ringan hingga toilet 
umum.

Pesona Goa Garunggang
Salah satu yang juga 

menjadikan kawasan ini menarik 
adalah sebuah goa yang berada 
dalam satu kawasan bernama Goa 
Garunggang. Goa ini memiliki 
keindahan di antara lorong-lorong 
hingga stalaktit (batangan kapur 
yang terdapat pada langit-langit 
gua dengan ujung meruncing ke 
bawah) dan stalagmit (susunan 
batu kapur berbentuk kerucut 
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berdiri tegak di lantai gua) yang 
menarik. Warga yang merupakan 
pengelola, telah menyediakan 
anak tangga untuk memasuki goa 
yang masih dihuni oleh kawanan 
kelelawar.

Di dalam goa juga terdapat 
aliran sungai dari dalam tanah. 
Untuk masuk ke dalam goa, 
tentunya pengunjung disarankan 
menggunakan pengaman dan 
penerangan berupa helm, cover 
(baju khusus caving), sepatu boot 
atau sandal gunung juga senter.

Aliran sungai bawah tanah 
dan tetesan air dari atap goa 

menambah kesan tersendiri 
bagi siapa saja yang masuk 
ke dalamnya. Disarankan 
bagi pengunjung untuk tidak 
menyentuh stalaktit dan 
stalagmit di dalam goa, apa lagi 
mengambilnya, karena proses 
pembentukannya memakan 
waktu yang sangat lama.

Ekowisata
Selain sebagai tempat 

wisata, Situs Garunggang juga 
dilestarikan guna menjaga 
keseimbangan alam. Berangkat 
dari kesadaran lingkungan, upaya 
untuk menjaga kelestarian oleh 

swadaya masyarakat dalam hal 
ini diwakilkan oleh penjaga situs, 
seorang tetua bernama Pak 
Ajum atau biasa dikenal dengan 
Abah Ajum. Beliau yang selama 
ini dipercaya oleh warga untuk 
merawat dan menjaga kawasan 
tersebut agar bisa dinikmati siapa 
saja dalam jangka panjang.

Kebersihan dan penghijauan 
menjadi fokus utama kakek 75 
tahun yang sudah sejak 2007 
tahun lalu telah membuka dan 
merawat kawasan tersebut. Para 
pengunjung diharapkan tidak 
melakukan hal-hal yang dapat 

www.indonesiana.merahputih.com
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merusak alam saat berkunjung.
“Saya dan warga di sini 

memang menghimbau bagi siapa 
saja (pengunjung) untuk tidak 
merusak alam. Tentunya, kami 
berharap agar kita semua turut 
menjaga kelestarian alam ini,” kata 
Abah Ajum.

Selain menjaga situs, Abah 
Ajum juga menanam beberapa 
jenis tanaman heterogen seperti 
pohon mahoni, beringin, akasia, 
sengon, jati juga tanaman pangan 
seperti ketela pohon, pisang, 
kluwek dan beberapa jenis 
tanaman obat.

Rute Menuju Lokasi
Untuk mencapai lokasi 

situs memang membutuhkan 
perjuangan yang tidak gampang. 
Rute yang paling mudah dilalui 
adalah dengan melewati jalur 

www.pegipegi.com

Bogor menuju kawasan wisata 
“The Jungle Land” yang kemudian 
diteruskan ke Desa Karang 
Tengan dengan jarak sekitar tiga 
kilometer. Setelah mencapai 
desa Tajur, terdapat papan 
penunjuk arah menuju pintu 
masuk sekaligus tempat penitipan 
kendaraan baik motor atau mobil.

Dari pintu masuk tersebut, 
pengunjung bisa menyewa guide 
(pemandu wisata) warga lokal 
dengan tarif sukarela. Disarankan 
memang untuk memakai jasa 
pemandu wisata mengingat 
rute untuk menuju lokasi situs 
masih minim penunjuk arah dan 
melewati medan yang cukup 
menguras tenaga.

Sebenarnya ada dua jalur yang 
bisa ditempuh, yakni dengan 
berjalan kaki dari pintu masuk 

atau dengan sepeda motor. 
Akan tetapi tidak disarankan 
menggunakan sepeda motor 
apabila hujan, dikarenakan medan 
akan licin dan berlumpur sehingga 
sulit untuk dilalui.

Pemandangan perbukitan 
Sentul Bogor yang eksotis akan 
menyapa pengunjung dalam 
perjalanan menuju situs. Lahan 
persawahan, perkebunan milik 
warga hingga hutan pinus 
menenami setiap langkah.

Karena medannya berupa bukit 
yang terdiri dari tanjakan dan 
turunan, maka disarankan bagi 
pengunjung untuk menggunakan 
alas kaki yang sesuai untuk 
tracking. Perjalanan dari pintu 
masuk menuju situs bisa ditempuh 
sekitar satu hingga dua jam jalan 
kaki atau 30 menit menggunakan 
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KKamera compact dan pasar 
kamera compact telah men-
galami perubahan selama 

beberapa waktu terakhir. Pasalnya 
para produsen smartphone telah 
memilih menempatkan fitur yang 
lebih canggih ke kamera Compact 
agar kamera lebih menarik dan 
mudah dibawa bepergian. 
           Selain bergerak ke arah 
memiliki sensor secara fisik lebih 
besar untuk meningkatkan kuali-
tas gambar yang bisa menyaingi 
DSLR, beberapa kamera compact 
mendukung rentang zoom lensa 
panjang dan lain-lain. Terlepas 
dari itu, berikut ini ada beberapa 
kamera compact yang bisa men-
jadi andalan memotret di 2017, 
sebagaimana dilaporkan Okezone, 
Selasa (23/1/2017). 
Panasonic Lumix LX100 
Salah satu kamera compact yang 

bisa menjadi pilihan adalah Pana-
sonic Lumix LX100. Kamera ini 
memiliki sensor besar, dan kontrol 
klasik serta viewfinder. 
Fuji X70 
         Selanjutnya, kamera compact 
yang bisa menjadi tantangan Anda 
tahun ini adalah Fujo X70. Kamera 
ini cocok untuk mereka yang ingin 
sensor kamera lebih besar diband-
ing rata-rata dan memiliki kontrol 
tradisional. 
Panasonic Lumix ZS100 / TZ100 
Sama halnya dengan Fuji X70, 
kamera Panasonic ini memiliki 
sensor yang lebih besar diband-
ing dengan kamera compact pada 
umumnya. 
Canon PowerShot G7 X II 
Dengan sensor gambar baru, G7X 
II menjadi salah satu kamera com-
pact terbaik yang bisa dipilih. Ia 
memiliki sensor kamera 1 inci, 20,1 

MP dan memiliki panjang lensa 
24-100mm. 
Fuji X100T 
Kamera compact yang satu ini 
memiliki desain retro yang cukup 
menarik. Fuji membuat kamera 
ini dengan sensor APS-C X-Trans, 
16,3MP dan panjang lensa 35mm. 
Selain itu, ia juga memiliki View-
finder Hybrid optical/EVF. 
Sony RX100 IV 
Sony menyokong kamera compact 
Sony RX100 IV dengan sensor 1 
inci, 20,1 MP dan memiliki panjang 
lensa 24-70mm, f/1.8-2.8. Untuk 
viewfindernya ia menggunakan 
EVP. 
Leica Q 
Kamera compact Leica Q dibekali 
sensor Full-frame, 24,2MP dan 
memiliki panjang lensa 28mm 
f/1.7. Selain itu ia juga memiliki 
viewfinder EVF.  (eq)

Technology
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R OKOK elektrik dipan-
dang sebagai alternatif 
untuk berhenti merokok 
tembakau. Rokok elek-

trik atau vape, selalu disinyalir 
lebih aman ketimbang rokok 
tembakau, karena kandungan 
yang di dalamnya.
Bahaya rokok elektrik bisa saja 
membawa dampak buruk bagi 
kesehatan jantung. Sebuah 
penelitian dipaparkan dalam 
konferensi jantung terbesar di 
Roma.
Meski Kepala Kesehatan sem-
pat mengklaim rokok elektrik 
95 persen lebih daripada rokok 
biasa, para dokter tetap menen-
tangnya. Bahkan, dokter mere-
sepkan permen karet untuk 
membantu orang berhenti 
merokok.
Bukti yang berkembang men-
gatakan, bahan kimia yang 
dilepaskan oleh perangkat 
rokok elektrik menyebabkan 
kerusakan jangka panjang, 
termasuk kerusakan paru-paru, 
komplikasi jantung, kanker, dan 
risiko keguguran pada wanita.
Menurut Professor Charalam-
bos Vlachopoulos, dari Univer-
sity of Athens Medical School, 
mengatakan bahwa mereka 
mengukur pengaruh rokok 
elektrik terhadap kekakuan 
aorta. Bila aorta kaku, dapat 
meningkatkan risiko kematian 
akibat dari penyakit jantung 
atau penyakit lainnya.
“Aorta seperti balon jantung. 

Healthy & Lifestyle

Semakin kaku balon itu, sema-
kin sulit bagi jantung untuk 
memompanya,” jelas Profesor 
Vlachopoulos.Ia sangat tidak 
merekomendasikan alternatif 
rokok elektrik sebagai cara un-
tuk berhenti merokok.
Di sisi lain, Profesor Robert 
West, dari University College 
London, mengkritisi penelitian 
ini. Semestinya, penelitian ini 
memaparkan berapa banyak 
risiko yang didapat dari rokok 
elektrik. Demikian dilansir dari 
Mirror.(Eq)
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