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Salam Kompak

Salam sejahtera untuk kita 
semua, semoga rekan-rekan 
selalu diberi kesehatan dan lin-
dungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pekerjaan demi pekerjaan 
yang setiap hari menjadi rutini-
tas kita bersama membuat kita 
lupa dengan kondisi tubuh kita, 
terutama dalam segi kesehatan.   

Dalam waktu dekat ini kita akan menghadapinya, apalagi di bulan 
Ramadan. Bagi umat muslim bulan Ramadan dijadikan bulan untuk 
beribadah, dengan berpuasa menahan lapar di waktu pagi hingga 
sore hari dan menahan hawa nafsu.

Dalam menghadapi bulan Ramadan ini, kami selaku Pengurus 
Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG), senantiasa menghimbau 
kepada seluruh rekan-rekan anggota APG untuk selalu menjaga ke-
sehatan dan keselamatan dalam bekerja selama berpuasa, karena 
puasa bukan menjadi satu alasan untuk tidak bersemangat dalam 
menjalankan pekerjaan. Inilah satu momentum dimana kita harus 
bisa memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini, sebab apapun 
yang kita lakukan semuanya akan menjadi ibadah dan mendapatkan 
pahala yang besar.

Kami Pengurus APG juga meminta doa dan dukungan dari 
rekan-rekan anggota dan tim yang sedang berjuang dalam mem-
perjuangkan kesejahteraan rekan-rekan semua dalam perundingan 
PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang masih berjalan. Dalam hal ini, 
doa dan dukungan rekan-rekan sangat kami harapkan.

Kami selaku Badan Pengurus APG beserta Staf, mengucapkan 
selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. 
Tetap semangat dan tetap menjaga profesionalitas dalam bekerja 
untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Terima kasih.
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FLASH NEWS 

Maskapai penerbangan Flag 
Carrier Garuda Indonesia 
kembali meresmikan rute 

penerbang an baru, yakni Jakarta-
Pinangsori, Medan pada Senin, 
(9/6) lalu. Pembukaan rute baru 
ini nantinya akan langsung meng-
hubungkan antara bandar udara 
Soekarno-Hatta, Jakarta dengan 
bandar udara FL Tobing Pinangsori, 
Sibolga, Tapanuli Tengah.

Direktur Utama Garuda Indone-
sia, Emirsyah Satar, mengatakan, 
pembukaan rute baru tersebut di-
harapkan mampu mempermudah 
para pengguna jasa yang hendak 
bepergian, baik dari Jakarta maupun 
dari Medan menuju Pinangsori dan 
sebaliknya. Terutama untuk para 
wisatawan dan pebisnis dari dalam 
dan luar negeri.

“Jika sebelumnya mereka yang 
ingin ke Pinangsori harus meng-
gunakan sarana transportasi umum, 
setelah mendarat di bandar udara 

Kuala Namu Medan, sekarang 
mereka bisa langsung sampai. Jadi 
lebih menghemat waktu,” terangnya.

Selain itu, dengan adanya rute 
penerbangan ini, Emirsyah juga 
berharap akan mampu memberikan 
kontribusi di bidang ekonomi dan 
pariwisata, khususnya bagi kawasan 
Pinangsori, Tapanuli Tengah.

Sementara, Bupati Tapanuli 
Tengah yang juga ikut hadir dalam 
acara peresmian yang dilakukan 
di terminal 2E Bandara Soetta ini, 
mengaku senang dengan adanya 
pembukaan rute baru tersebut. Bah-
kan, dirinya menyatakan, jika saat 
ini Pemkab Tapanuli Tengah, juga 
sedang mempersiapkan infastruktur 
yang memadai pasca dibukanya 
rute penerbangan ke kawasan se-
juta pesona tersebut.

“Seluruh jalan yang ada di 
kawasan Tapanuli Tengah, saat 
ini sedang kami perbaiki. Target 
penye lesaiannya September 2015. 

Garuda Resmikan Rute Penerbangan 
Menuju Kota Sejuta Pesona

Sehingga nantinya para pelancong 
yang ingin menikmati wisata disini, 
sudah tidak harus melewati jalan 
rusak lagi,” pungkasnya.

“ Jadi nantinya, bukan hanya 
para wisatawan yang datang ke 
Pinangsori, tetapi juga para investor 
asing yang tertarik dengan potensi 
alam yang dimiliki,” terangnya.

Kartasasmita (35), yang ikut 
merasakan penerbangan perdana 
tersebut, mengaku sangat terbantu 
dengan adanya rute baru ini. Se-
hingga dirinya bisa lebih menghemat 
waktu jika akan menuju kawasan 
Pinangsori.

“Biasanya mendarat di Medan, 
baru naik bus ke Pinangsori. Luma-
yan memakan waktu. Tetapi bagus, 
kalau sekarang Garuda sudah pu-
nya rute baru ke sana”  ungkapnya.

Untuk diketahui, penerbangan 
ini akan dioperasikan oleh sub-
brand Explore Jet, dengan pesawat 
Bombardier CRJ1000 NextGen se-
banyak satu kali perjalanan setiap 
harinya. Waktu yang akan dihabis-
kan selama perjalanan dari bandar 
udara Soetta menuju Tapanuli Utara 
sekitar 1 jam 55 menit.

Dengan adanya pembukaan rute 
Jakarta-Pinangsori, Medan dan se-
baliknya. Ini tentu akan memberikan 
akses langsung bagi masyarakat 
Tapanuli Tengah ke Jakarta, sehing-
ga bisa menghemat cukup banyak 
waktu. Selain itu, Pinangsori juga 
akan dihubungkan dengan bandar 
udara Kuala Namu, Medan, sehing-
ga masyarakat akan lebih mudah 
saat pergi ke ibu kota Sumatera 
Utara tersebut. (Eky Fajrin)
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G aruda Indonesia kembali membuat gebrakan 
baru. Kali ini dengan meresmikan sebuah studio 
entertainment yang diberi nama Stars In-flight 

Entertainment Studio, yaitu sebuah studio yang akan 
digunakan Tim Pelayanan, untuk memilih atau menyen-
sor jenis film, yang layak tayang di pesawat kebanggan 
milik indonesia ini.

Bahkan tak tanggung-tanggung, demi menciptakan 
rasa nyaman para pekerjanya, studio ini juga dilengkapi 
dengan berbagai sarana penunjang. Seperti LED TV 
berukuran 32 inc, lemari es, sofa, pendingin ruangan, 
dan meja kerja.

Studio berukuran 4x6 meter ini, juga sengaja di de-
sain kedap suara dengan interior dominasi warna coklat 
yang hangat. Bukan hanya itu, di sisi depan dekat pintu 
masuk, juga disediakan beberapa cover film dan jenis 
majalah yang biasa dibaca oleh para penumpang Ga-
ruda. Tersedia pula layar kecil di sebelah kiri ruangan, 
dengan slide tayangan film yang layak tonton. Persis 
seperti yang biasa terlihat di bioskop.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Sa-
tar, yang langsung memimpin jalannya peresmian terse-
but, mengaku senang dan bangga. Bahkan hasil karya 
tersebut bisa menjadi yang pertama di dunia. “Ini bisa 
jadi merupakan Studio Screneer Film pertama, yang 
dimiliki oleh Airlines di seluruh dunia” ujarnya, Senin 
(9/6) lalu. Bahkan, Emirsyah meminta kepada petugas 
terkait, untuk juga membuat layar kecil yang berisi slide 
tayangan film Garuda, yang diletakkan di Lounge dan 
Gallery Garuda di Senayan.

“Kalau bisa, Slide film ini juga dibuatkan untuk di 
Lounge dan Gallery Garuda. Biar para penumpang kita 
yang disana juga bisa lihat” pintanya.

Permintaan tersebut juga langsung disepakati oleh 
para petugas terkait. Faik Fahmi yang merupakan Di-
rektur Pelayanan Garuda Indonesia, juga sangat bang-
ga dan puas bisa memiliki studio screener film sendiri. 
Pasalnya, selama ini untuk melakukan penyortiran film 
yang akan tayang di pesawat, mereka harus jauh-jauh 
terbang ke Malaysia dengan biaya yang tidak sedikit.

“Pastinya kami sangat bangga dengan diresmikan-
nya Star Studio Entertaiment ini. Selain jauh lebih he-
mat, para tim juga bisa bekerja lebih efisien” tuturnya 
bangga.

Selain itu, jumlah film yang cukup banyak juga 
seringkali membuat para petugas kewalahan jika harus 
melakukan penyortiran di negeri orang. “Bayangkan 
saja, jika kami harus bolak balik Jakarta-Malaysia untuk 
menyortir ratusan film yang akan di tayangkan di Ga-
ruda. Akan sangat membuang biaya, waktu dan tenaga” 
ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap, dengan adanya 
Star Studio Entertaiment ini, para tim juga bisa bekerja 
dengan lebih baik lagi, demi memberikan pelayanan 
terbaik untuk para pengguna jasa maskapai Garuda 
Indonesia.

“ Semoga, dengan adanya Star Studio Entertainment 
ini, kami bisa semakin memberikan pelayanan hiburan 
terbaik bagi seluruh pengguna jasa Garuda,” harapnya. 
(Eky Fajrin)

Garuda Indonesia Resmikan
Stars In-Flight Entertainment Studio
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Mengantisipasi peningkatan 
jumlah penumpang pada 
masa arus mudik dan balik 

lebaran 2014, serta untuk memenuhi 
harapan para pengguna jasa akan 
ketersediaan tempat duduk, PT 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
menyiapkan sebanyak 7.670 kursi 
tambahan yang terbagi dalam 62 
penerbangan ekstra di sejumlah rute 
domestik dan internasional selama 
periode H-7 hingga H+7 lebaran.

Direktur Layanan Garuda In-
donesia Faik Fahmi mengatakan, 
kapasitas tersebut terdiri dari 7.290 
tambahan kursi yang terbagi dalam 
54 penerbangan ekstra di rute-rute 
domestik, serta 380 tambahan kursi 
dalam 8 penerbangan ekstra di rute-
rute internasional yang dilayani Ga-
ruda Indonesia.

“Sebanyak 62 penerbangan 
ekstra tersebut akan dilaksanakan 
pada rute-rute domestik dari Ja-
karta menuju Padang, Jogyakarta, 
dan Denpasar, maupun sebaliknya, 
serta pada rute-rute internasional 

dari Jakarta menuju Singapura dan 
Bangkok, maupun sebaliknya” kata 
Faik. 

Lebih lanjut Faik mengatakan, 
selain melaksanakan penerbang-
an ekstra, Garuda Indonesia juga 
akan mengoperasikan pesawat 
berbadan lebar, yaitu Airbus A330-
300 berkapasitas 257 penumpang, 
Airbus A330-200 berkapasitas 222 
penumpang dan Boeing 777-300ER 
berkapasitas 314 penumpang pada 
rute-rute penerbangan tertentu,  
untuk mengantisipasi terjadinya 
lonjakan penumpang pada leba-
ran tahun ini, antara lain pada rute 
Jakarta-Surabaya (pp) dan Jakarta-
Denpasar (pp).

Dengan bertambahnya kursi dari 
penerbangan ekstra dan pengop-
erasian pesawat berbadan lebar 
pada rute-rute ramai tersebut, maka 
jumlah ketersediaan kursi (seat 
availability) pesawat Garuda Indone-
sia selama periode H-7 hingga H+7 
lebaran meningkat sekitar 10,8 pers-
en atau 123.539 kursi dibandingkan 

tahun 2013 lalu.
“Peningkatan ketersediaan kursi 

pesawat Garuda Indonesia pada 
tahun 2014 ini dibandingkan tahun 
sebelumnya, seiring dengan ada-
nya peningkatan jumlah armada, 
pengembangan jaringan penerbang-
an dan penambahan frekuensi di 
sejumlah rute-rute penerbangan” 
jelas dia.

Faik menambahkan, sehubungan 
dengan pelaksanaan angkutan leba-
ran tersebut, pihak Garuda Indone-
sia juga menghimbau penumpang 
untuk merencanakan perjalanan 
sedini mungkin, untuk menjamin 
kenyamanan dan keamanan para 
penumpang.

Selain itu, kata dia, para penum-
pang juga dihimbau untuk meng-
gunakan fasilitas City Check-in di 
kantor-kantor penjualan Garuda In-
donesia atau fasilitas Web Check-in 
untuk menghindari antrian panjang 
di check-in counter bandar udara. 
(Berita1/Eky)

Antisipasi Arus Mudik 
Garuda Siapkan 62 Penerbangan Ekstra
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Sejumlah anggota Tim Perjanjian Khusus Penerbang (PKP) APG 
berkumpul di hotel Mercure yang terletak di kawasan Serpong untuk 
membahas draft PKP pada 13-14 Juni 2014 lalu.

Sebelumnya, pihak Tim PKP APG juga telah mengkaji dengan seksama 
draft PKP di daerah Bogor beberapa waktu lalu. Di dalam kesempatan ini, 
Tim PKP APG melakukan pematangan kembali draft PKP dengan memba-
has pasal demi pasal, untuk di kaji kembali lebih dalam, sebelum di runding-
kan dengan manajemen.

Rapat pematangan draft PKP yang kedua kalinya ini di pimpin oleh Capt. 
Tumpal yang diikuti oleh 15 orang Tim PKP APG, termasuk Presiden APG 
Capt. Bintang Hardiono.

Perlu diketahui bersama, bahwa pihak manajemen menghapus 4 pasal 
yang sebelumnya ada dan hal itu menjadi titik fokus rapat. Akhirnya dise-
pakati agar pasal tersebut tetap di pertahankan. Salah satu pasal yang di-
hapus, yakni pasal 53 tentang casual sickness.

“Kita melakukan rapat pematangan kembali mengenai draft PKP, yang 
nanti akan di bawa untuk berunding dengan manajemen. Kami sangat opti-
mis dari hasil pematangan ini juga dapat menuai hasil positif saat bertemu 
dengan manajemen. Secara keseluruhan tidak ada masalah yang berarti” 
jelas Bintang Hardiono selaku Presiden APG. (Eky Fajrin)

Rapat Pematangan Draft PKP
Rapat pematangan 

draft PKP-APG
yang kedua kali nya

optimis  akan menuai 
hasil  yang positif
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Datangnya bulan suci Ramadan 1435 H, menjadi 
berkah tersendiri bagi seluruh anggota Asosiasi 
Pilot Garuda (APG). Di tengah jadwal terbang 

yang cukup padat, biasanya bulan puasa dijadikan mo-
mentum untuk dapat berkumpul dengan berbuka puasa 
bersama.

Meski sudah menjadi agenda rutin pada setiap ta-
hunnya, namun tahun ini akan menjadi berbeda dengan 
tahun sebelumnya, karena APG akan mengadakan 
tausiyah (ceramah keagamaan) serta kegiatan ke-
agamaan lainnya. Hal tersebut bertujuan agar momen-
tum Ramadan ini dapat terisi dengan nilai ibadah yang 
maksimal dan juga menjadi cerminan kompaknya selu-
ruh anggota APG.

“Kami akan isi bulan Ramadan dengan kegiatan 
islami, salah satunya ceramah keagamaan. Kegiatan 
santunan juga akan kami selenggarakan, namun masih 

akan kami lihat kesiapan dan waktunya. Selain itu, yang 
pasti kami menyediaan takjil (menu berbuka puasa) di 
tempat yang telah kami sediakan” ujar koordinator kegi-
atan Ramadan APG.

Momen yang penuh berkah ini, diharapkan dapat di-
manfaatkan seluruh anggota APG untuk bisa menyem-
patkan diri bersilaturahmi antar pilot dan juga awak 
kabin, serta membangun kepekaan sosial di lingkungan 
sekitar, baik itu di APG maupun di lingkungan masing-
masing individu.

Bintang Hardiono selaku presiden APG mengatakan, 
agar anggota muslim APG bisa memanfaatkan waktu 
sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Selain untuk 
beribadah, juga untuk  tetap menjaga kesehatannya di 
tengah kepadatan aktifitas pekerjaan, sehingga bisa 
meraih kemenangan dengan sempurna. (Eky Fajrin).

APG Sambut Bulan Penuh Rahmat
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1 2 3 4 5 6 7
7,50% 7,67% 8,00% 8,60% 9,90% 10,28% 10,94%
895.849       480.601       344.454       280.034       249.171       224.587       210.178       

1.343.774   720.902       516.681       420.051       373.757       336.880       315.268       
1.791.698   961.203       688.907       560.068       498.343       449.174       420.357       
2.239.623   1.201.503   861.134       700.085       622.929       561.467       525.446       
2.687.548   1.441.804   1.033.361   840.102       747.514       673.761       630.535       
3.135.472   1.682.105   1.205.588   980.119       872.100       786.054       735.624       
3.583.397   1.922.406   1.377.815   1.120.136   996.686       898.348       840.714       
4.031.321   2.162.706   1.550.042   1.260.153   1.121.272   1.010.641   945.803       
4.479.246   2.403.007   1.722.268   1.400.170   1.245.857   1.122.935   1.050.892   
5.375.095   2.883.608   2.066.722   1.680.204   1.495.029   1.347.522   1.261.070   
6.270.944   3.364.210   2.411.176   1.960.238   1.744.200   1.572.109   1.471.249   
7.166.794   3.844.811   2.755.629   2.240.272   1.993.372   1.796.696   1.681.427   
7.883.473   4.229.292   3.031.192   2.464.299   2.192.709   1.976.366   1.849.570   
8.062.643   4.325.412   3.100.083   2.520.306   2.242.543   2.021.283   1.891.605   
8.958.492   4.806.014   3.444.537   2.800.340   2.491.714   2.245.870   2.101.784   
9.854.341   5.286.615   3.788.990   3.080.374   2.740.886   2.470.457   2.311.962   

10.750.190 5.767.217   4.133.444   3.360.408   2.990.057   2.695.044   2.522.141   
11.646.040 6.247.818   4.477.898   3.640.442   3.239.229   2.919.631   2.732.319   
12.541.889 6.728.419   4.822.351   3.920.476   3.488.400   3.144.218   2.942.497   
13.437.738 7.209.021   5.166.805   4.200.510   3.737.572   3.368.805   3.152.676   
14.333.587 7.689.622   5.511.259   4.480.544   3.986.743   3.593.392   3.362.854   
15.229.436 8.170.223   5.855.712   4.760.578   4.235.915   3.817.979   3.573.032   
16.125.286 8.650.825   6.200.166   5.040.612   4.485.086   4.042.566   3.783.211   
17.021.135 9.131.426   6.544.620   5.320.646   4.734.258   4.267.153   3.993.389   
17.916.984 9.612.028   6.889.073   5.600.680   4.983.429   4.491.740   4.203.568   
18.812.833 10.092.629 7.233.527   5.880.714   5.232.600   4.716.327   4.413.746   
19.708.682 10.573.230 7.577.981   6.160.748   5.481.772   4.940.914   4.623.924   
20.604.532 11.053.832 7.922.435   6.440.782   5.730.943   5.165.501   4.834.103   
21.500.381 11.534.433 8.266.888   6.720.816   5.980.115   5.390.088   5.044.281   
22.396.230 12.015.035 8.611.342   7.000.850   6.229.286   5.614.675   5.254.459   
23.292.079 12.495.636 8.955.796   7.280.884   6.478.458   5.839.262   5.464.638   
24.187.928 12.976.237 9.300.249   7.560.918   6.727.629   6.063.849   5.674.816   
25.083.778 13.456.839 9.644.703   7.840.952   6.976.801   6.288.436   5.884.995   
25.979.627 13.937.440 9.989.157   8.120.986   7.225.972   6.513.023   6.095.173   
26.875.476 14.418.041 10.333.610 8.401.020   7.475.143   6.737.610   6.305.351   

KETERANGAN LEBIH LANJUT HUBUNGI:
Kantor Sekretariat Koperasi APG

250.000.000  
240.000.000  
230.000.000  

170.000.000  

10.000.000    
15.000.000    

140.000.000  

Per 1 JUNI 2014

20.000.000    

JANGKA WAKTU (TAHUN)

Koperasi Andalan Penerbang Garuda

88.000.000    

TABEL ANGSURAN PINJAMAN MULTIGUNA

 PINJAMAN 

25.000.000    
30.000.000    
35.000.000    

50.000.000    

160.000.000  

40.000.000    

90.000.000    

110.000.000  
120.000.000  

60.000.000    

270.000.000  

220.000.000  

130.000.000  

100.000.000  

150.000.000  

200.000.000  
210.000.000  

3. Slip Gaji

2. FC. ID Card GA
1. FC. KTP Pemohon

45.000.000    

70.000.000    
80.000.000    

DOKUMEN:

180.000.000  

4. FLATRA 3 bulan terakhir

e. meirysudirgo@gmail.com

BANK DANAMON SYARIAH

@Pilot House (APG) Garuda Sentra Operasi

BIAYA :

190.000.000  

m. 08119302894 | t. 021-5590447 | f. 021-5501529

Maksimal Pinjaman Rp 300.000.000,-

3. Asuransi 
2. Administrasi 1%
1. Provisi 1%

280.000.000  
290.000.000  
300.000.000  

260.000.000  

KETENTUAN:
* Telah menjadi anggota Koperasi APG
* Angsuran tidak melebihi 35% gaji
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Dalam  sejarah olahraga 
dunia, Indonesia popu ler 
sebagai pemborong ke-

menangan olahraga bulutangkis 
karena aksi para pemainnya. Tentu 
Anda tidak asing lagi dengan Tan 
Joe Hoek, Rudy Hartono, Liem 
Swie King, Christian Hadinata dan 
Haryanto Arbi, lalu Taufik Hidayat. 
Mereka dikenal sebagai pemain 
bulutangkis yang menorehkan tinta 
emas. 

Ternyata, inspirasi kepiawaian 
memainkan bulutangkis telah mem-
buat berbagai lapisan masyarakat 
untuk menirunya. Salah satunya ka-
langan penerbangan. Di tengah pa-
datnya operasional industri ini, para 
penghobi ini membentuk komunitas. 
Lantas, apa menariknya kumpulan 

penggemar bulutangkis?
Selain tubuh menjadi sehat, bad-

minton di komunitas penerbangan 
difungsikan untuk menjalin silatu-
rahmi demi keharmonisan antara 
kru Garuda Indonesia dan karyawan 
AirNav bandar udara internasi-
onal Sultan Mahmud Badarudin II, 
Palembang.

Mereka (komunitas) kompak, 
bahwa untuk mempererat silatur-
ahmi tidaklah selalu harus meng-
adakan pertemuan khusus atau 
menunggu selesainya Idul Fitri, se-
bab olahragapun bisa menjadi satu 
ajang silaturahmi. Salah satunya 
mengadakan turnamen bulutangkis 
antara kru Garuda Indonesia dan 
karyawan AirNav SMB II.

Acara yang diadakan di La-

Bulutangkis 
Antara Hobi dan Pertandingan Antar Profesi

Turnamen sebagai ajang 
silaturahmi antara crew 

Garuda Indonesia dengan 
karyawan AirNav dan juga 

se bagai penyaluran hobi 
bagi para pilot

10 Volume IIIAPG magazine
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pangan Bulutangkis Piagio Vespa,  
Jalan AKBP Cek Agus Kenten 
Palembang ini menjadi ajang kom-
petisi awal, yang selanjutnya akan 
menjadi agenda rutin dari kedua pe-
rusahaan tersebut. 

“Turnamen ini memang kami 
buat sebagai ajang silaturahmi 
antara kru Garuda Indoneisa dan 
karyawan AirNav, juga sebagai 
penyaluran hobi bagi para pilot, 
awak kabin Garuda Indonesia juga 
karyawan AirNav terhadap olahraga  
ringan ini“ tutur Ichsan Andi Tahir 
KK, AirNav Palembang saat ditemui 
di lokasi acara usai membuka Tur-
namen Persahabatan Bulutangkis 
Palembang pada 8 Juni lalu.

Dalam kejuaraan kali ini Garuda 
Indonesia yang dipimpin Capt. Pane 
dan Capt. Rifqi menurunkan tiga tim 

di antaranya dua tim ganda putra 
dan satu tim ganda putri. Pertan-
dingan yang hanya berjalan satu 
hari ini begitu seru, terlihat dari se-
mangat para pemain yang sedang 
bertanding.

”Pertandingan ini kami tidak 
mencari hadiah, namun kami lebih 
kepada persahabatan dan kekelu-
argaan, juga menambah keakraban 
antar sesama penghobi olahraga 
bulutangkis baik di AirNav maupun 
di APG (Asosiasi Pilot Garuda) 
sendiri“ tutur Capt. Rifqi.

Dalam setiap kesempatan seperti 
ini, para anggota komunitas selalu 
berbagi pengalaman seputar bad-
minton, mulai dari sepatu, raket, 
pakaian olahraga hingga agenda 
selanjutnya. Harapannya, anggota 
akan terus bertambah. (Dennys)

APG magazine 11Volume III
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Eagle 52 Turnamen yang 
diadakan di Lapangan Golf 
Permata Sentul, Bogor, Jawa 

Barat ini, menjadi satu pembuktian 
kepada para pemain Golf dari ber-
bagai club yang biasa bermain ber-
sama tim dari Eagle 52 APG.

Kejuaraan yang dilaksanakan 
selama satu hari ini menghasilkan 
3 juara dari 3 kategori, yaitu Best 
Grose Ofroll, Best Net Ofroll dan 
Nett 1-2. Selain itu juga dipertan-
dingkan kategori ketangkasan yang 
hanya mencari satu pemenang saja.

Dari ke 3 Kategori yang dilom-
bakan tercatat beberapa nama yang 
menjadi juara diantaranya :
•	 Juara I Best Grose Ofroll,  Kis-

man  (80/12)
•	 Juara I Best Nett Ofroll, Adri        

(69/15)
•	 Juara I Nett. Haiban (70/16

•	 Juara  II Net. Ferry (70/21)
Sedangkan juara kategori 

 ketrampilan dimenangkan oleh 
Bapak Santoso dengan nilai 2,8 M.   

Sebanyak 30 peserta yang 
mengikuti turnamen tersebut, se-
banyak 12 orang peserta berprofesi 
sebagai pilot di beberapa maskapai 
penerbangan di Indonesia.” Turna-
men ini memang kami buka untuk 
umum dan siapapun  bisa mengi-
kuti mini turnamen ini “ tutur Capt. 
Agung Setiyo Budi saat ditemui di 
lokasi acara.

Sesuai dengan program kerja 
yang dilaksanakan oleh para pengu-
rus Eagle 52,dalam mengembang-
kan jaringan sesama penghobi 
olahraga Golf, juga sekaligus mem-
promosikan perusahaan dimana 
mereka bekerja. “Ajang seperti ini 
memang cocok untuk menjadi ajang 

promosi”
Selain untuk mempromosikan 

perusahaannya, Eagle 52 pun seka-
ligus membuka kerjasama dengan 
pengelola Lapangan Golf Permata 
Sentul, demi memenuhi kebutuhan 
anggotanya dalam menyalurkan 
Hobinya .” Dengan turnamen ini 
kami juga sekaligus mengajukan 
kerjasama antara pihak pengelola 
Permata Sentul dengan Eagle 52, 
agar para anggota bisa mendapat-
kan kemudahan saat akan bermain 
Golf khususnya di Permata Sentul 
ini“ kata Agung.

Usai mengumumkan para 
pemenang dalam turnamen ini 
peserta yang tidak dapat menjadi 
juara, tetap mendapat hadiah beru-
pa uang tunai yang besarnya berva-
riasi berdasarkan nama yang tertera 
di kupon peserta. (Dennys)

Turnamen Eagle 52 Sukseskan Program kerja
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PILOT VOICE

Capt. D.G.P. Wijayanto/10398/CRJ 1000
Untuk APG saya menyarankan agar lebih tegas dan 
pintar lobbying.

Capt. Rifqi/10639/B 737 NG
APG sebagai perpanjangan tangan dari anggota ke manajemen 
di harapkan mampu meneruskan dan memperjuangkan aspirasi 
anggotanya, karena APG salah satu wadah yang masih dipercayai 
anggotanya untuk meneruskan aspirasi  para anggotanya.

FO. Welly Haryanto/10891/B 777
“Saya bangga APG selalu bisa memberikan 
jalan terbaik untuk pilot-pilotnya. Semoga 
semakin ditingkatkan. (*)

FO. Divi Chandani/10934/NG
“Maju terus APG, tetap semangat 
memperjuangkan suara para anggota”

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 tang-

gal 20 setiap bulannya.

PILOT VOICE
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Pertengahan Juni lalu, Aso-
siasi Penerbangan Sipil In-
ternasional atau yang lebih 

dikenal dengan International Civil 
Aviation Organisation (ICAO) me-
nyatakan pemerintah Indonesia saat 
ini masih lemah dalam melakukan 
pengawasan terhadap maskapai 
penerbangan yang beroperasi di 
Indonesia. 

Dari hasil USOAP-ICAO tersebut 
ada delapan poin (pokok-pokok) 
penting yang terkait dengan kemam-
puan dan peran Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara, Kementerian 
Perhubungan (DJU) terhadap ke-
selamatan penerbangan sipil dan 
sayangnya sebagian besar buruk 
hasilnya. Kedelapan poin tersebut 
antara lain :
1. Primary Aviation Legislation & 

Civil Aviation Regulations (LEG) 
= 71,53%

2. Civil Aviation Organization 
(ORG) = 88,24%;

3. Personnel Licensing and Trai-
ning (PEL) = 66,67%;

4. Aircraft Operations (OPS) = 
63,31%;

5. Airworthiness of Aircraft (AIR) = 
41,58%;

6. Aircraft Accident and Incident 
Investigation (AIG) = 68,52%;

7. Air Navigation Services (ANS) = 
44,81%

8. Aerodromes and Ground Aids 
(AGA) = 57,05%. 

Penilaian kinerja DJU berdasar-
kan USOAP-ICAO terbaru ini meng-
gunakan metode Lack of Implemen-
tation (LEI) Score, hasil penilaian 
terbagi menjadi tiga katagori, yaitu 
paling baik (skor LEI di bawah 30%), 
cukup baik (skor LEI 30%-50%) dan 
buruk (skor di atas 50%). 

Dari delapan poin hasil audit 

APG Surati Menhub 
Terkait Rapor Merah Penerbangan Indonesia

14 Volume IIIAPG magazine

Hasil audit ICAO   
Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara                 
Kementerian Perhubungan 

di asumsikan gagal 
menjadi regulator 
penerbangan sipil               

yang baik, karena 75% 
dari kategori yang di 
audit, skor LEI buruk                 

atau di atas 50%
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tersebut terlihat bahwa skor LEI DJU 
mengkhawatirkan (di atas 50%), 
hanya ada dua poin yang skor 
LEI-nya cukup baik, yaitu kategori 
AIR atau Airworthiness of Aircraft 
41,58% dan ANS atau Air Naviga-
tion Services 44,81%. Sedangkan 
enam kategori lain, skornya buruk 
karena diatas 50%, termasuk LEG, 
ORG, PEL, OPS, AIG dan AGA.

Apa artinya? Artinya berdasar-
kan skor LEI di atas, DJU bisa kita 
asumsikan gagal menjadi regula-
tor penerbangan sipil yang baik, 
karena 75% dari kategori yang di 
audit, skornya buruk atau di atas 
50%. Jadi jangan heran jika sampai 
hari ini Category 2 FAA tak kunjung 
dicabut dan UE juga tak kunjung 
membebaskan Indonesia dari Com-
munity List (daftar larangan ter-
bang). Benar-benar terpuruk otoritas 
penerbangan Indonesia.

Merespon laporan tersebut, Aso-
siasi Pilot Garuda (APG) langsung 
melayangkan surat kepada Menteri 
Perhubungan E.E. Mangindaan 
yang berisikan ungkapan priha-
tin atas rapor merah tersebut dan 

mendesak agar pembentukan lem-
baga (independen) “Badan

penyelenggara pelayanan 
umum” sebagaimana diamanatkan 
dalam pasal 64 dan pasal 459 UU 
No. 1 tahun 2009 tentang Pener-
bangan agar secepatnya dilak-
sanakan (contoh seperti yang telah 
dijalankan di ATC). 

Presiden APG, Capt. Bintang, 
mengatakan untuk sesegera mung-
kin mendesak pemerintah terkait un-
tuk dapat berperan aktif dan bersi-
nergi dengan APG untuk menyikapi 
laporan tersebut, serta bersama 
mencarikan solusinya. “Sudah wak-
tunya mendesak agar pembentukan 
lembaga independen sebagaimana 
diamanatkan UU No. 1 tahun 2009 
tentang Penerbangan agar secepat-
nya dilaksanakan,” ungkap Bintang 
Hardiono.

Di lain kesempatan, salah 
seorang pilot senior di dunia pener-
bangan Indonesia  Capt. Shadrach 
M Nababan, senada menuturkan 
“Dengan ini saya berharap agar 
pimpinan tertinggi di Departemen 
Perhubungan tidak lagi ragu untuk 

segera membentuk lembaga (inde-
penden) penyelenggara pelayanan 
umum, sebagaimana diamanat-
kan dalam pasal 64 dan pasal 
459 UU no 1 tahun 2009 tentang 
Penerbang an, mengingat pasal itu 
muncul dan disepakati (saya salah 
satu saksi hidup yang hadir disitu), 
justru untuk mengurai “benang ku-
sut” permasalahan yang ada pada 
lembaga civil aviation authority of 
Indonesia. Pendekatan itu sama 
persis dengan apa yang dilakukan di 
banyak negara seperti Federal Avia-
tion Administration (FAA) di Amerika 
Serikat dan Civil Aviation Safety Au-
thority (CASA) di Australia, sehingga 
tidak ada alasan untuk meragukan 
efektifitasnya” jelasnya.

Implementasi Kebijakan Langit 
Terbuka ASEAN (ASEAN Open 
Sky) 2015 sudah tinggal enam bulan 
lagi dan rasanya dunia penerbangan 
Indonesia akan menghadapi tan-
tangan yang cukup berat. Bersiap-
lah menelan pil pahit dan tertunduk 
lesu. (Eky Fajrin)

APG magazine 15Volume III
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Asosiasi Pilot Garuda (APG) 
mendapat undangan dari 
Kementerian Perhubungan  

Direktorat Navigasi Penerbangan, 
untuk ikut serta dalam workshop 
“Indonesia ATM Future Workshop 
CONOPS Airspace and Routers 
Design” di Hotel Novotel pada 24 
Juni 2014 lalu.

APG yang diwakili oleh Capt. 
Hasyim dan Capt. Noor Wahjudi 
menjadi salah satu perwakilan 
organisasi yang hadir dalam 
workshop tersebut, selain 
perwakilan dari ATC, Angkasa Pura 
II, AirNav Indonesia dan organisasi 
penerbangan lainnya.

Workshop yang dimulai pukul 
09.00 WIB tersebut di isi oleh 
sejumlah pembicara, diantaranya 

yaitu dari ICAO Mr. Mike Gahan, 
PPNPI oleh Wisnu Darjono dan 
lainnya yang secara garis besar 
mereka menjelaskan pentingnya 
menerapkan sistem keselamatan 
penerbangan berstandar ICAO.

Pihak regulator dalam hal 
ini memang ingin memberikan 
tambahan informasi akan 
pentingnya sebuah sistem, baik 
software maupun hardware untuk 
kelancaran penerbangan di Jakarta 
pada khususnya dan Indonesia 
pada umumnya. Untuk itu workshop 
tersebut di gelar agar sejumlah 
organisasi yang berkecimpungan 
di dunia penerbangan memiliki 
pandangan yang sama.

Menyimak berbagai informasi 
yang disampaikan dalam workshop 

tersebut salah satunya mereka 
menyampaikan mengenai 
penggunaan Fast Time Simulator 
yang berguna untuk melakukan 
simulasi jumlah dan pengaturan 
traffic di setiap bandar udara.

“Saya kira apa apa yang 
disampaikan dalam paparan 
sejumlah narasumber dalam 
workshop tersebut memang 
diperlukan untuk perbaikan layanan 
penerbangan di Indonesia. Selain 
itu untuk menunjang pembuatan 
prosedur pengaturan lalu lintas 
penerbangan di Indonesia 
diperlukan sebuah Concept 
of Operations (CONOPS)” 
pungkas Capt. Hasyim mengenai 
pendapatnya usai mengikuti 
workshop tersebut. (Eky Fajrin)

APG Hadiri Workshop Kemenhub
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Menjelang berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) yang dimiliki antara manajemen Garuda 
Indonesia dengan karyawan pada Agustus 

nanti, dilaksanakanlah perundingan PKB di hotel Red 
Top, Pecenongan yang dihadiri 3 serikat pekerja, salah 
satunya yakni APG dan tentunya pihak manajemen 
pada 17 juni – 21 Juni lalu.

Sebelumnya, tim Perjanjian Khusus Penerbang 
(PKP) APG telah mematangkan draf PKB dalam be-
berapa kali kesempatan, yang pertama yakni bulan Mei 
lalu yang di gelar di Bogor. Dan kedua, pematangan 
draf PKP tersebut kembali di bahas di kawasan Ser-
pong 13-14 Juni lalu.

Rapat Perundingan yang dimulai pukul 09.00 WIB 
tersebut di hadiri oleh serikat pekerja SEKARGA, IKAGI 
dan APG, serta Direktur Human Capital Garuda Indone-
sia Haryanto Agung Putra. Sejumlah perwakilan serikat 
tersebut duduk bersama di satu meja kotak besar di 
satu ruangan khusus rapat, dengan di dahului pem-
bawa acara membacakan susunan acara yang dimulai 
dengan membacakan tata tertib perundingan PKB.

Tim PKP APG di kordinatori oleh Capt. Adrian Jef-
frey Tocoalu, yang juga dihadiri sejumlah anggota tim 

PKP mengaku optimis perudingan akan berjalan lancar 
dan dapat membawa hasil yang maksimal bagi dua be-
lah pihak.

Dalam pelaksanaan, sejumlah peserta perundingan 
di bagi dalam beberapa kelompok pembahasan. Pada 
akhirnya perundingan fase pertama tersebut bergulir 
dengan lancar, “sampai hari terakhir pelaksanaan pe-
rundingan PKB fase pertama berjalan lancar, tanpa 
ada hambatan yang berarti. Untuk selanjutnya akan di 
gelar perundingan fase kedua, yang rencananya akan 
dilaksanakan usai Hari Raya Idul Fitri,” terang Jeffrey.
(eky fajrin)

Rapat Perundingan PKB
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Para pembaca majalah APG 
e-Magazine yang budiman, 
apabila kita sekarang berkun-

jung ke “Employee Service Center” 
yang berlokasi di basement Gedung 
Manajemen di Garuda City akan 
dijumpai “sentuhan yang berbeda”, 
sebuah sentuhan layanan yang 
lebih baik dari yang selama ini biasa 
kita rasakan.

Perubahan tersebut merupakan 
bagian dari program baru yang di-
luncurkan oleh Garuda Indonesia 
terkait dengan “New Concept for 
Sales Office”, sekaligus menjadi 
upaya dalam meningkatkan mutu 
layanan Garuda Indonesia di masa 

mendatang. Salah satu fungsi unit 
Employee Service Center adalah 
layanan tiket konsesi yang menjadi 
“pilot project” sebelum program baru 
tersebut diberlakukan di seluruh 
kantor penjualan.

Sebagai insan Garuda diharap-
kan dapat mendukung program baru 
ini dengan menempatkan “posisi kita 
sebagai pelanggan” yang memerlu-
kan berbagai informasi terkait den-
gan layanan penerbangan Garuda 
Indonesia.

Para ticketing officer sebagai 
frontliner juga telah berbeda fungsi, 
dari yang hanya melayani fungsi 
“menjual” bergeser menjadi “advi-

“Layanan Baru” 
Employee Service Center

Kini ticketing officer 
sebagai frontliner berbeda 

fungsi, dari yang hanya 
melayani fungsi “menjual” 

menjadi “advisor” sehingga 
diharapkan perubahan 

fungsi tersebut dapat 
memberikan added value 
terhadap para pelanggan
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sor” sehingga dapat memberikan 
solusi atas segala kebutuhan 
pelanggan yang berkaitan dengan 
layanan penerbangan dan dunia 
traveling sehingga diharapkan pe-
rubahan fungsi tersebut dapat mem-
berikan added value terhadap para 
pelanggan.

Para pembaca yang budiman 
sejalan dengan program “New 
Concept for Sales Office” yang se-
dang dijalankan di lingkungan unit 
Employee Service Center tersebut, 
kembali kami berikan kemudahan 
layanan dalam proses pengambilan 
CF (Concession Form) bagi kar-
yawan yang berada dilingkungan 
Head Office.

Kemudahan dalam pengambilan 
CF melalui email tersebut bertujuan 
untuk memudahkan Karyawan Ga-
ruda Indonesia dalam mendapatkan 
layanan terkait tiket konsesi dengan 
memotong proses di counter con-
cession, sehingga Karyawan yang 
sudah melayangkan email dapat 
langsung ke counter hc Care untuk 
mengambil CF tersebut untuk kemu-
dian melakukan issued tiket pada 
counter ticketing.

Berikut tatacara pengambilan CF 
(concession form) melalui email, se-
bagai  berikut :
a. Karyawan Garuda Indone-

sia yang sudah memilki jatah 
konsesi tiket dapat mengajukan 
permohonannya melalui email 
(Email yang dipakai adalah 
email Perusahaan);

b. Pengambilan CF melalui email 
ini diperuntukkan bagi jatah tiket 
konsesi baru (tidak termasuk 
Re-Route, Extend atau Refund);

c. Pengambilan CF ini hanya ber-
laku di Employee Service Cen-
ter dengan prosedur sebagai 

berikut :
1. Karyawan dapat mengajukan 

email ke : hccare@garuda-indo-
nesia.com paling lambat 1 (satu) 
hari kerja sebelum pengambilan 
CF di Employee Service Center.

2. Subject pada email mohon ditu-
lis : CONCESSION FORM

3. Data yang dicantumkan di 
dalam email harus memuat an-
tara lain :

•	 Nama / Nopeg
•	 Nomor telepon / handphone
•	 Jenis tiket konsesi 
•	 Route / tujuan
•	 Nama penumpang
•	 Status hubungan keluarga
•	 Kode booking (untuk rute in-

ternasional nama harus sesuai 
dengan paspor)

Contoh :
•	 Nama / Nopeg: Franky Dwi Nata 

/ 535789
•	 Nomor telepon: 021-25601094
•	 Jenis tiket konsesi: FII
•	 Route: CGK-DPS-LOP-DPS-

CGK
•	 Nama penumpang: Franky Dwi 

Nata
•	 Status hubungan keluarga : 

Pegawai (untuk rute transit 
menggunakan “x/” sebelum 
three letter code bandar udara)

4. CF akan diproses pada hari 
yang sama sesuai tanggal email 
dan dapat diambil pada 1 (satu) 
hari kerja berikutnya di Em-
ployee Service Center (counter 
hc Care);

5. CF yang sudah diambil, issued 
ticket dapat diproses di ticketing 
counter pada Employee Service 
Center ;

6. Selesai;
d. Hal-hal yang perlu diketahui 

perihal CF by email :
•	 Masa berlaku CF adalah 14 

(empat belas) hari kalender se-
jak di keluarkan / tanggal penga-
juan email ke Employee Service 
Center.

•	 CF yang telah dicetak dan tidak 
diambil dalam waktu 5 hari ka-
lender maka akan di-refund dan 
jatah dikembalikan ke dalam 
sistem (jika masih di dalam peri-
ode waktu penggunaan).

•	 CF yang telah dicetak pengam-
bilannya dapat diwakilkan den-
gan menggunakan surat kuasa 
dari pemilik jatah tiket konsesi. 

Dalam mendekatkan dan mem-
berikan layanan yang optimal Em-
ployee Service Center memberikan 
kemudahan kepada karyawan 
dalam mengajukan pertanyaan 
deng an dibukanya layanan baru 
yaitu :

SMS Center : 085 289 000 289

ketik : (hccare)spasi(nopeg)
spasi(tgl lahir)#(pertanyaan yang 
disampaikan)

Contoh : hccare 535789 
24021989#mohon info hasil medex

Jawaban atas pertanyaan me-
lalui SMS Center tersebut akan 
dires pon oleh Employee Service 
Center paling lambat dalam waktu 1 
(satu) hari kerja. 

Mudah-mudahan konsep peng-
ambilan Concession Form melalui 
email dan pertanyaan terkait deng-
an kepegawaian melalui SMS 
Center ini dapat membantu dalam 
memenuhi kebutuhan karyawan 
dengan tetap memanfaatkan waktu 
kerja yang optimal sejalan dengan 
budaya kita yang efficient & effec-
tive. (Deddy Karnadhy)

RUANG CH-CARE
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SAFETY AND ENVIRONMENT

S urvei yang dilakukan oleh 
Asosiasi Penerbangan Sipil 
Internasional atau yang lebih 

dikenal dengan International Civil 
Aviation Organisation (ICAO) meng-
hasilkan sebuah kesimpulan bahwa 
pemerintah Indonesia dalam hal ini, 
Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara, Kementerian Perhubung-
an (DJU) selaku regulator, saat 
ini masih lemah dalam melakukan 
pengawasan terhadap maskapai 
penerbangan yang beroperasi di 
Indonesia. 

Menyikapi hal tersebut, Men-
teri Perhubungan (Menhub) E.E. 
Mangindaan mengatakan, saat ini 
pihak kementerian masih belum 
mengetahui hasil survei yang dilaku-
kan oleh Asosiasi penerbangan sipil 
international (ICAO) tersebut.

“Saya belum dengar, harus lebih 
jelas persoalannya apa, tapi kita 
akan terus perbaiki. Dan saya be-
lum dengar itu,” kata Mangindaan. 
dikutip dari okezone, Jakarta, Senin 
(9/6/2014) lalu.

Hasil survei Asosiasi Pener-
bangan Sipil Internasional tersebut 

pilot senior di dunia penerbangan 
Indonesia, Capt. Shadrach M Naba-
ban menuturkan “Dengan ini saya 
berharap agar pimpinan tertinggi 
di Departemen Perhubungan tidak 
lagi ragu untuk segera membentuk 
lembaga independen berupa Badan 
Penyelenggara Pelayanan Umum, 
sebagaimana diamanatkan dalam 
pasal 64 dan pasal 459 UU No. 1 
tahun 2009 tentang Penerbangan, 
mengingat pasal itu muncul dan 
telah dise pakati (saya salah satu 
saksi hidup yang hadir disitu). Hal 
ini justru untuk mengurai “benang 
kusut” permasalahan yang ada pada 
Lembaga Civil Aviation Authority 
of Indonesia. Pendekatan itu sama 
persis dengan apa yang dilakukan 
di banyak negara seperti Federal 
Aviation Administration (FAA), lem-
baga regulator penerbangan sipil 
Amerika Serikat dan Civil Aviation 
Safety Authority (CASA), otori-
tas penerbangan sipil Australia, 
sehingga tidak ada alasan untuk 
meragukan efektifitasnya”, jelasnya.                               
(Online/Eky Fajrin)

menyatakan, enam dari delapan hal 
yang di survei menunjukan masih le-
mahnya pengawasan negara, mulai 
dari regulasi perundang-undangan, 
keorganisasian dalam kemenhub, 
sertifikasi dari kemenhub, pengope-
rasian pesawat, kelaikan pesawat, 
dan penyelidikan kecelakaan.

Sementara itu, Pelaksana Tu-
gas Dirjen Perhubungan Udara, 
Santoso Edi Wibowo mengatakan, 
rapor merah yang ditujukan pada 
pemerintah Indonesia dalam survei 
tersebut merupakan kesalahan per-
sepsi. Menurutnya, ada beberapa 
peraturan berbahasa Indonesia 
yang harus diubah menjadi Bahasa 
Inggris terlebih dahulu.

Tak hanya itu, menurutnya pe-
raturan perundang-undangan soal 
meteorologi juga harus disesuai-
kan dengan perundang-undangan 
BMKG. Sebab, untuk meteorologi, 
antara BMKG dengan Kemenhub 
memiliki undang-undang sendiri. 
“Kita sinkronisasikan, lalu akan kita 
buat MoU dengan BMKG,” ucapnya.

Di lain tempat, salah seorang 

Menyikapi Rapor Merah 
Dunia Penerbangan Indonesia
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Turnamen bulutangkis Garuda 
Indonesia dengan karyawan 
AirNav di Palembang 
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Menjadi terkenal bukanlah harapan yang di-
inginkannya. Namun nasib berkata lain, mau 
tidak mau, suka tidak suka, ia telah menjadi 

orang yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, khu-
susnya masyarakat di dunia 

Penerbangan, pernyataannya sangat di tunggu-
tunggu oleh publik.

Shadrach Maruasas Nababan yang lahir pada 66 
tahun yang lalu, tepatnya di Butar, 10 Januari 1948 
ini, telah memiliki 18.552:05 jam terbang memang 
patut di banggakan, terutama pengalamannya yang 
sudah banyak memberikan perubahan pada dunia 
pener bangan di Indonesia.

Cipulir Permai R 13-14 Rt.006/012.Gerogol Se-
latan  Kebayoran Lama Jakarta Barat menjadi tem-
pat tinggal suami dari Siska Elvira Nababan serta 
dua orang buah hatinya, Julie Angela S Nababan 
dan Cristhopher M Nababan yang begitu bangga 
memiliki sosok ayah seperti Capt. Nababan panggil-
an akrab bagi para sesama pilot Garuda Indonesia.

Pilot senior yang satu ini bukanlah sekedar senior 
bagi para juniornya, namun para juniornya meng-
anggapnya sebagai guru bagi mereka baik dalam 
pekerjaan, maupun hal yang di luar pekerjaan. Ba-
nyaknya pengalaman baik pengalaman di akademis 
maupun pengalamannya selama menjadi pener-
bang. 1970-1971 ia berhasil lulus dan mendapat 
Gradueted Commercial Pilot License Holder (Plus 
Instrument Rating) di Flying  School, Curug (Course 

XIII) Tangerang Indonesia, kemudian dilanjutkan lagi 
pada 1973 dengan mengikuti pendidikan Air Trans-
port Pilot License Course, Pusdilklat GIA, Jakarta.

Berbagai macam tipe pesawat pernah ia ter-
bangkan, mulai dari F28,F27, A300-B4, DC9, DC10, 
B747-200, B747-300 dan A330. Dari banyaknya 
jumlah dan jenis pesawat yang telah ia terbangkan, 
wajar saja jika ia mendapat sertifikat dari Rekor Muri 
dengan kategori penerbang berusia 65 tahun pada 
2013 tahun lalu. Bukan hanya itu saja, masih ada 
beberapa seperti : Certificate of Appreciation from 
Directorate General of Air Transport for Participation 
as. “Operation Expertise in Formulation and Nego-
siation in Legislation of Aviation Law no. 1/2009” (no. 
UM. 208/3/4/DRJU. KUM-2013, 10 April 2013), Wira 
Karya  Medal and Certificate of Indonesia  Honors of 
Achievements, 1998 (Tanda Kehormatan  Republik 
Indonesia Satya Lencana Wira Karya, no. 61/TK/Ta-
hun 1998, 31 Juli 1998). 

Di Indonesia saat ini sangatlah minim orang-
orang seperti beliau. Sebagai pemerhati di dunia 
pener bangan tentunya bukan dinobatkan oleh 
organi sasi tertentu, namun masyarakatlah yang 
menobatkan dan memberikan gelar tersebut. Tentu-
nya ada kriteria tertentu dan juga dilihat dari peng-
alamannya. Sudah sepantasnya Capt. Nababan ini 
diangkat menjadi orang penting dalam dunia pener-
bangan di Indonesia. (Dennys)

Menjadi Guru Bagi para Juniornya
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Sebagian pengguna ada yang memperhatikan seberapa ramping 
dan gaya penampilan ponsel, namun ada juga yang lebih peduli 
ponsel tangguh. Tak peduli betapa ‘gendut’ penampilannya.

Segmen konsumen yang kedua inilah yang menjadi fokus sasaran 
Caterpillar. Perusahaan yang dikenal dengan produksi ponsel tahan air 
dan tahan banting ini juga punya versi smartphone Android.

Baru-baru ini Caterpillar merilis Cat B15Q. Ponsel ini adalah penerus 
atau upgrade dari Cat B15 yang dirilis pada 2013. Seperti saudaranya, 
spesifikasi ponsel ini dirancang untuk medan berat.

Di luar ketangguhan yang menjadi daya tarik utamanya, handset ini 
bukanlah jenis handset dengan spesifikasi istimewa. Layarnya 4 inch je-
nis WVGA, mendukung wet finger tracking agar bisa dioperasikan dalam 
kondisi basah. Gorilla Glass dari Corning menjadi pelindung layarnya.

‘Otaknya’ ditenagai chip MediaTek MT6577 quadcore 1,3GHz, RAM 
1GB, onboard storage 4GB, kamera belakang 5MP dan kamera depan 
VGA. Baterainya berkapasitas 2.000mAh dan menggunakan Android 
KitKat.

Cat B15Q 
Android KitKat 
Dengan 
Processor 
Quadcore 
1,3GHz
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Perusahaan produsen smartphone yang per-
nah menjadi milik Google, Motorolla Mobility, 
kabarnya tengah mengembangkan sebuah 

jam tangan pintar bernama Moto 360 Smartwatch. 
Kabar keberadaan jam tangan pintar ini diungkap-
kan oleh sebuah situs Perancis Journaldugeek sep-
erti dikutip dari Pocket-lint.

Menurut informasi tersebut, jam tangan pintar 
ini akan hadir dengan sistem operasi Android Wear 
yang telah didesain Google secara khusus untuk 
perangkat wearable. Jam tangan pintar ini pun di-
kabarkan akan secara resmi diperkenalkan kepada 
publik pada bulan Juli mendatang dengan harga 
sebesar 249 poundsterling atau setara 4,8 juta ru-
piah. (*)

Motorola Moto 360 Smartwatch 
dengan OS Android Wear 
akan Diluncurkan di Bulan Juli
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Menelusuri keindahan 
Goa Jomblang 
Keindahan dan keunikan yang 
dimiliki Goa Jomblang adalah 
keindahan pemandangan hutan 
purba yang dilengkapi dengan 
sungai bawah tanah
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Goa Jomblang merupakan 
salah satu goa yang ter-
dapat di daerah Gunung-

Kidul, Yogyakarta. Goa ini memiliki 
daya tarik tersendiri untuk dikun-
jungi. Letak goa ini berada di pedu-
kuhan Jetis Wetan, Desa Pacarejo, 
Kecamatan Semanu, Gunung Kidul 
yang berjarak sekitar 50 kilometer 
dari kota Yogyakarta. Untuk menuju 
salah satu tempat wisata di Yog-
yakarta ini, anda dapat menyusuri 
jalan yang mengarah ke timur kota 
Wonosari hingga menemukan pa-
pan penunjuk jalan yang bertuliskan 
“Wisata Goa Kali Suci”.

Goa Jomblang memiliki karak-
teristik yang berbeda dengan goa 
pada umumnya. Penuh keberanian 
dan keterampilan khusus untuk bisa 
mengunjungi goa ini. Letak goa 
yang vertikal membuat pengun-
jung harus menggunakan tali untuk 
menuruni tebing yang memiliki ke-
dalaman sekitar 60 meter. Adapun 

teknik yang digunakan untuk menu-
runi tebing tersebut adalah single 
rope technique.

Meskipun goa ini cukup terkenal, 
namun akses menuju goa ini masih 
terbuat dari tanah dan bebatuan se-
hingga anda akan merasakan sen-
sasi off road untuk menuju lokasi 
tersebut. Untuk menuju goa terse-
but, anda akan melintasi desa dan 
persawahan sepanjang lebih kurang 
2 kilometer. Setelah itu, anda akan 
tiba di Resort Goa Jomblang.

Keindahan dan keunikan yang 
dimiliki goa ini membuat Goa Jom-
blang sangat terkenal di kalangan 
wisatawan lokal dan wisatawan 
asing. Goa ini menawarkan petu-
alangan yang sangat seru. Goa 
ini merupakan goa kapur dengan 
keindahan pemandangan hutan 
purba yang dilengkapi dengan 
sungai bawah tanah. Ujung goa ini 
terhubung dengan goa lain bernama 
Goa Grubug. Dengan demikian, 

saat mengunjungi Goa Jomblang, 
anda juga bisa sekaligus menyusuri 
Goa Grubug.

Keindahan hutan yang terdapat 
di dalam Goa Jomblang merupakan 
salah satu hal yang membuat goa 
ini istimewa. Hasil penelian para 
ahli menyatakan bahwa goa ini 
merupakan goa yang terbentuk saat 
tanah yang berada di permukaan 
rubuh sehingga seluruh tumbuhan 
dan pepohonan yang berada dia-
tasnya ikut terbawa ke bawah dan 
tumbuh dengan subur. Selain hutan, 
goa tersebut juga memiliki lorong 
sepanjang 500 meter. 

Lorong Goa Jomblang cukup 
lebar sehingga tidak sulit untuk di-
lalui. Di dalam lorong tersebut juga 
telah dilengkapi jalan setapak yang 
terbuat dari bebatuan. Namun, anda 
tetap harus berhati-hati untuk me-
nyusuri goa tersebut karena jalan-
nya agak licin. (PariwisataIndone-
sia.Net/eky)
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Banyak orang menganggap 
berat badan pasti akan turun 
selama bulan puasa. Namun, 

berat badan sebenarnya bisa tetap 
atau bahkan naik jika pola makan 
dan aktivitas tidak diperhatikan 
dengan baik. Kenaikan berat badan 
selama bulan puasa ini diketahui 
berkaitan dengan makanan saat 
berbuka yang tinggi kalori dan 
lemak, konsumsi makanan yang 
manis dan tinggi gula, serta lebih 
rendahnya aktivitas fisik.

Karena itu, penting untuk tetap 
menjaga pola makan sehat selama 
bulan puasa agar berat badan ti-
dak bertambah dan tetap langsing. 
Selain itu, olahraga juga penting di-
lakukan. Berikut beberapa tips untuk 
berolahraga selama bulan puasa.

Waktu Olahraga : penting!
Asupan makanan dan minum an 

sebelum, selama dan sesudah olah-
raga penting untuk diperhatikan. Na-
mun, asupan makanan dan minum-
an menjadi lebih terbatas saat 
berpuasa sehingga memilih waktu 
berolahraga menjadi salah satu hal 
yang penting. Pemilihan waktu ini 
dilakukan agar olahraga tetap dapat 

dilakukan dengan optimal. Berikut 
ini dua waktu pilihan untuk berolah-
raga :
1. Olahraga sesaat sebelum ber-
buka puasa

Manfaatnya, kamu dapat lang-
sung mengembalikan energi yang 
digunakan dan cairan yang hilang 
selama berolahraga dengan makan 
dan minum saat buka puasa.
Olahraga sekitar 2-3 jam sesudah 
berbuka puasa
2. Berolahraga sesudah berbuka 
puasa dapat dilakukan karena mem-
berikan kesempatan untuk makan 
dan minum sebelum, selama dan 
sesudah latihan.

Pilih Olahraga yang Ringan untuk 
Menjaga Berat Badan-mu

Saat berpuasa, akan terjadi 
penurunan metabolisme tubuh se-
cara alami karena terbatasnya asu-
pan energi dan nutrisi dari makanan. 
Untuk mengatasinya, pilih jenis 
latihan dengan intensitas ringan dan 
sedang. Olahraga dengan intensitas 
yang tepat akan membantu menjaga 
kebugaran dan kesehatan selama 
bulan puasa. Jangan memaksakan 

diri untuk berolahraga karena justru 
akan membuat kamu merasa lemas 
dan kurang fit.

Tips : Cobalah olahraga ringan 
seperti yoga yang juga dapat 
membantu menenangkan pikiran, 
berjalan keliling taman, jalan cepat, 
jogging, bersepeda, atau gerakan 
peregangan tubuh sebagai alternatif 
olahraga selama bulan puasa.

Sesuaikan dengan Kondisi Tubuh
Jika terbiasa berolahraga rutin, 

kamu dapat berolahraga setiap 2 
hari sekali selama bulan puasa. Hal 
ini penting guna memberikan ke-
sempatan bagi tubuh untuk beristi-
rahat dan memulihkan diri. Namun, 
jika tidak terbiasa berolahraga se-
cara rutin, mulailah berolahraga se-
cara perlahan-lahan dan tingkatkan 
hingga sekitar 2-3 kali seminggu.

Lengkapi dengan Nutrisi Seim-
bang

Pastikan menu saat berbuka 
dilengkapi dengan karbohidrat 
yang berfungsi mengisi kembali 
energi dengan cepat. Lengkapi juga 
dengan protein guna membantu 
pemulihan setelah latihan. Selain 
itu, konsumsi cukup air di saat sahur 
dan berbuka, jumlahnya sekitar 6-8 
gelas air untuk mengisi dan meng-
gantikan cairan tubuh yang hilang 
selama beraktivitas.

Tips : susu atau roti gandum bisa 
jadi makanan pembuka sesudah 
latihan yang kemudian dilanjutkan 
dengan makanan utama. (*)

Tidak Usah Takut Olahraga 
Di Bulan Puasa
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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.

TANYA JAWAB

Lebih mudah menerbangkan pesawat 
baling-baling atau pesawat jet?

Secara aerodinamika kedua jenis pesawat tersebut sama saja, cuma 
dalam hal kecepatan reaksi tenaga, maka propeller terasa lebih instan 
sedang jet sedikit lebih lambat. Sebab walau hitungannya amat singkat 
jet tetap membutuhkan spool-up sebelum reaksinya terasa. Jadi masing-
masing mempunyai karakteristik berbeda, sehingga faktor “mana yang 
lebih mudah” menjadi kurang relevan. Kemudian sistem pengendalian 
kecepatan (air speed) pesawat jet lebih kepada sudut tukik (pitch) ketim-
bang tenaga mesin (thrust) pada pesawat propeller. Karena kecepatan di 
udara (TAS) pada mesin jet lebih tinggi maka kemampuan pilotnya dalam 
hal melakukan pantauan (scanning) dan antisipasi harus lebih cepat pula.

Mengapa kemungkinan kecelakaan terjadi saat pendaratan 
atau lepas landas?

Menurut statistik kecelakaan penerbangan memang terbesar terjadi 
pada phase mendarat dan tinggal landas. Hal ini terjadi karena kece-
patan pesawat terbang pada phase tersebut masih tidak terlalu jauh 
dari kecepakan jatuhnya (stalling speed). Pada proses tinggal landas 
dia berada disekitar 1.2 VS sedang pada proses pendaratan 1.3 VS. 
Jarak aman terhadap permukaan bumi juga sangat marginal. Dengan 
berbagai pelatihan pada phase tersebut (baik keadaan normal maupun 
abnormal), maka seorang pilot akan dapat mengendalikan pesawat 
terbangnya dengan aman melewati phase tersebut.

Capt. Nababan
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MORE THAN 700 HOTELS
AROUND THE WORLD
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