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Musanglub APG

Sepakat, Kepengurusan
Diperpanjang Setahun

APG Badminton Lakoni
Pertandingan
Persahabatan dengan
PT. Semen Batu Raja

Resmikan Bandar Udara
Internasional Silangit,
Ini Permintaan Presiden
Jokowi

Indahnya Panorama
Bromo dari Puncak B29

Salam Kompak

S A L AM KO MPAK
Capt. Bintang Hardiono
APG President

Salam sejahtera untuk kita
semua.
Pelaksanaan Musyawarah
Anggota (Musang) ke18 Asosiasi Pilot Garuda (APG) di
tahun 2017 telah dilaksanakan,
dan telah menyepakati untuk
kembali menunjuk saya
memimpin APG dalam kurun
waktu satu tahun kedepan.
Dalam satu tahun periode
kepengurusan saya beserta
jajaran pengurus APG lainnya,

kami harap seluruh anggota
untuk kompak dan semakin
solid.
Melalui media ini, kami
seluruh badan pengurus APG
turut mengucapkan selamat
Hari Natal dan Tahun Baru
2018, semoga apa yang kita
rencanakan di tahun mendatang
mendapatkan kelancaran dan
diberkati.
Tak lupa senantiasa kepada para
komunitas olahraga di APG agar

selalu kompak dan aktif dalam
menjalankan programnya,
karena melalui kegiatan
itu dapat menumbuhkan
kekompakan dan komunikasi
yang aktif diantara sesama
anggota APG atau rekan
penerbang lainnya.
Tetap semangat jaga selalu
kesehatan dan junjung tinggi
Profesionalitas dalam bekerja.
Terima kasih .
Salam Kompak...
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Musanglub APG
Sepakat, Kepengurusan
Diperpanjang Setahun
APG - Pelaksanaan Musyawarah
Anggota (Musang) ke-18 Asosiasi
Pilot Garuda (APG) selain
melaporkan hasil kinerja badan
pengurus periode 2014-2017
juga menyepakati kepengurusan
Presiden APG Capt.Bintang
Hardiono untuk dilanjutkan
hingga satu tahun kedepan.
Hasil ini diputuskan berdasarkan
kesepakatan peserta setelah
melalui sidang Musyawarah
Anggota Luar Biasa (Musanglub),
Tangerang, Kamis (14/12).

Kami menilai bahwa kepengurusan
APG dibawah pimpinan Capt.
Bintang Hardiono baik, oleh karena
itu segenap anggota, diantaranya
yang didalam petisi setuju untuk
kepengurusan APG melanjutkan
kembali kepengurusannya selama
satu tahun,
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Dalam sidang yang dipimpin oleh
Harris Jumaga Siregar, Wakil
Dedi Ardhianto dan Sekretaris
Aryanto Kurniawan, mendapat
banyak usulan dari peserta
sidang agar kepengurusan APG
dilanjutkan selama satu tahun.
Sesuai mekanisme AD/ART
APG, kepengurusan APG yang
telah berjalan dua periode
harus kembali dipilih melalui
musyawarah anggota luar
biasa. Salah satu anggota Capt.
Edward Hutabarat, dalam sidang
Vol. XXXVIII, Desember 2017
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mengungkapkan bahwa banyak
anggota yang menginginkan
kepengurusan APG dibawah
kepemimpinan Presiden
Capt.Bintang Hardiono untuk
melanjutkan kepengurusannya
selama satu tahun, kesepakatan
ini dimunculkan melalui petisi
dalam bentuk tanda tangan
penerbang (anggota APG), yang
berhasil dikumpulkan sebanyak
612.
"Kami menilai bahwa
kepengurusan APG dibawah
pimpinan Capt.Bintang Hardiono
baik, oleh karena itu segenap
anggota, diantaranya yang
didalam petisi setuju untuk
kepengurusan APG melanjutkan
kembali kepengurusannya
selama satu tahun," katanya
dalam sidang.
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Pimpinan Sidang Capt.Harris
Jumaga Siregar dalam sidang
menyebutkan syarat untuk
menjadi musyawarah anggota
luar biasa terpenuhi dan
menyetujui kepengurusan APG
dibawah kepemimpinan Capt.
Bintang Hardiono melanjutkan
kepengurusannya selama satu
tahun sesuai kesepakatan
bersama.
"Sesuai AD/ART APG, bahwa
kepengurusan ini bisa terpilih
kembali jika kuota terpenuhi 50
persen plus satu, dalam hal ini
telah terpenuhi bahkan lebih,
karena jumlah suara terkumpul
612 suara. Oleh karena itu
merupakan suara anggota yang
besar, maka kita patut untuk
menyepakatinya, dan sesuai
kesepakatan kepengurusan
diperpanjang selama satu
tahun," jelasnya.

Pada kesempatan yang
sama, Capt.Bintang Hardiono
menuturkan pentingnya
regenerasi kepengurusan,
namun jika hal ini menjadi
kesepakatan bersama, dirinya
bersama jajaran pengurus
lainnya siap mengemban amanah
asal semua anggota dapat
kompak dan solid.
"Kami bisa memahami kondisi
profesi saat ini, jika suara
ini merupakan kesepakatan
bersama saya beserta jajaran
bersedia menerima amanah
ini, namun dengan syarat kita
kompak dan solid. Kami terus
berusaha melakukan dan
berjuang untuk kepentingan
anggota yang lebih baik, namun
kami tetaplah bukan pihak yang
memutuskan, kadang dalam
perjuangan ada kalah dan
menang," jelasnya. (Eq)
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Bangun Kekompakan Pilot
Lewat Kegiatan Touring
APG — Kebersamaan dan
kekompakan pilot terus dibangun
Asosiasi Pilot Garuda (APG)
melalui beragam cara, seperti
kegiatan olahraga, pertemuan
rutin dan salah satunya juga
dengan touring yang dilakukan
oleh komunitas motor besar
APG, 22-23 November di
Lembang, Ciater.
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Corporate Affairs APG Capt.
Eric Ferdinand menjelaskan
kegiatan touring ini biasanya
rutin dilakukan 3 bulan sekali.
“Komunitas ini berkumpul
untuk melepas penat, refreshing
dari kerjaan serta untuk
saling bertukar informasi dan
saling makin kenal satu sama
lain sehingga persaudaraan
dikomunitas ini sangat kental,”

paparnya melalui aplikasi pesan,
Jumat (24/11).
Dijelaskan, melalui kegiatan
seperti ini bisa tertanam jiwa
brotherhood, yang juga identik
dengan profesi pilot yang selalu
megang teguh jiwa korsa.
“Melalui kegiatan ini kami juga
menyampaikan pesan kepada
seluruh anggota APG, yaitu keep
brotherhood pilot,” tukasnya. (Eq)
Vol. XXXVIII, Desember 2017
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APG Badminton Lakoni
Pertandingan Persahabatan
dengan PT. Semen Batu Raja

“Dalam pertandingan
persahabatan ini digelar
pertandingan 6 pasangan ganda
dengan kemenangan dari Semen
Batu Raja score 5-2 dan 1
imbang, total 8 partai,” ungkap
Capt.M. Rifqi saat dihubungi
melalui ponsel pintar.
Tidak hanya diikuti oleh pilot dan
awak kabin, dalam pertandingan
ini juga menyertakan peserta
dari staff tiketing bandara Garuda
Palembang. “Kegiatan olahraga
ini juga bagian dari kampanye
hidup sehat, jadi siapa saja bisa
ikut,” imbuhnya.
Sementara itu Direktur SDM
dan Umum P.T Semen Batu Raja
Amurallah S.H MM yang diwakili
kordinator lapangan Bulutangkis
mengatakan menyambut baik
pertandingan persahabatan ini,
melalui kegiatan ini diharapkan
terjalin komunikasi yang baik
dan dapat bermanfaat bagi kedua
belah pihak. (Eq)

APG — Komunitas
olahraga badminton di
Asosiasi Pilot Garuda
(APG) serta crew Garuda
menggelar pertandingan
persahabatan dengan
Semen Batu Raja
Palembang, bertempat
di lapangan gedung
bulutangkis P.T Semen
Batu Raja Palembang,
Kamis (2/11).
Vol. XXXVIII, Desember 2017

T

ujuan pertandingan
persahabatan ini
selain mengenalkan
lebih dekat APG juga
sebagai wujud komunikasi
yang baik antar lembaga
BUMN. Turut mendampingi
jalannya pertandingan Station
and Service Manager Boma
Putra, dalam kesempatan ini
Capt. Muhammad Rifqi selaku
kordinator pertandingan
dibantu FO Alan Darma
Saputra.
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Aktivitas Gunung Agung
Meningkat, Ini Himbauan
Untuk Rekan Pilot APG
PG – Aktivitas gunung Agung, Bali, sejak kemarin
meningkat, dengan mengeluarkan asap ke langit. Namun
demikian hal ini tidak berdampak pada kegiatan
penerbangan. Demikian disampaikan Perum Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
Indonesia (Airnav Indonesia).
Direktur Operasi AirNav Indonesia Wisnu Darjono
dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu
(22/11), mengatakan pihaknya terus memantau
perkembangan secara ketat dan menyiagakan
seluruh personelnya. AirNav telah menyiapkan
rencana kontingensi guna mengantisipasi jika
gunung dengan ketinggian 3.031 mdpl tersebut
mengalami peningkatan status.
Terkait hal ini, Asosiasi Pilot Garuda (APG)
menghimbau APG agar rekan-rekan pilot
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap
aktivitas vulkanik Gunung Agung guna menjamin
keselamatan penerbangan dan pelayanan terbaik
terhadap masyarakat pengguna jasa penerbangan.
Sebagaimana kita ketahui bahwa semburan abu
vulkanik dapat membahayakan operasional pesawat
terbang, debu vulkanik yang terutama terdiri dari
partikel belerang juga sangat membahayakan
keselamatan penerbangan, jika masuk ke mesin
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pesawat akan dimanfaatkan dan dipanaskan dalam
ruang bakar mesin jet, dapat segera meleleh
membentuk lapisan keras seperti kaca keras yang
menutupi seluruh permukaan ruang bakar mesin
serta bagian lain seperti kompresor, turbin, fuel
nozzle dan lain sebagainya yang kemudian segera
dapat menghancurkan bagian dalam mesin karena
korosi dan abrasi yang mengakibatkan mesin
mengalami kerusakan dan mati mendadak.
Selain itu abu vulkanik dapat dipastikan bisa
menyumbat pitot tube system dan static port serta
masih banyak lagi dampak lainnya yang dapat
mengganggu aktivitas penerbangan.
Director Corporate Affair Asosiasi Pilot Garuda
(APG) Capt. Eric Ferdinand mengatakan, apabila
menerima adanya informasi aktivitas gunung berapi,
analisa secara seksama Notams dan ATC directive.
Rencanakan penerbangan melalui jalur upwind
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Asosiasi Pilot Garuda (APG) menghimbau
APG agar rekan-rekan pilot untuk
meningkatkan kewaspadaan terhadap
aktivitas vulkanik Gunung Agung guna
menjamin keselamatan penerbangan dan
pelayanan terbaik terhadap masyarakat
pengguna jasa penerbangan.

side dan menghindari rute yang kemungkinan
terbang melintasi awan Vulkanik.
Lebih lanjut ia mengatakan, laksanakan Preflight
dan Postflight Walkaround Inspection, Review
kembali Emergency Procedure tentang Volcanic
ash. Pada saat di udara, abu vulkanik sangat sulit
untuk dideteksi. Namun beberapa fenomena
berikut adalah tanda-tanda terbang memasuki
Awan vulkanik :
Debu atau asap terlihat di dalam ruang kemudi
pesawat udara, tercium aroma belerang atau
bau benda terbakar, multiple engine mulfunctions
seperti power loss, stall, hight EGT dan engine
flame out, cahaya Terang terlihat pada Engine
inlet, terlihat Elmos Fire dan Static discharge pada
jendela ruang kemudi Pesawat.
Segera melaporkan kepada Air Traffic Services
Unit melalui Special AIREP atau PIREP apabila
terbang melintasi atau melihat adanya Awan abu
Vulkanik. (Eq)
Foto : Ilustrasi Erupsi Gunung Agung
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Masukan Pilot APG
untuk R80

APG

— Asosiasi Pilot Garuda (APG)
bersama Ikatan Pilot Indonesia (IPI)
menghadiri R80 Airlines Working Group ke-5 di hotel
Mercure Alam Sutera, Tangerang Selatan, Kamis
(16/11). Kegiatan tersebut bertujuan menampung
masukan-masukan bagi design flight-decknya dari
para pilot-pilot.
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Acara yang didasari oleh semangat untuj
membangun negeri ini mengusung tema “To Make
Indonesian’s Aviation Great Again”. Pada kesempatan
itu para pilot menyampaikan masukan-masukan
berkaitan dengan issue-issue sekitar flight deck.
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Adapun beberapa point masukan
yang diberikan oleh pilot-pilot
diantaranya yaitu :
1

Side Stick vs Control
Column.
Kami sudah memberikan
advantages and
disadvantages dari masingmasing kedua model tuas
kendali tersebut. Mengenai
side stick saya cenderung
pilih yang pasif karena
memonitor hasilnya di flight
instrument bukan pada
pergerakan tuas kendalinya.
Saya juga minta ada fitur
warning double inputs serta
priority untuk overide (40
detik)

2

Head Up Display.
Untuk ini saya sarankan agar
dijadikan option saja. Capt
Bambang menyampaikan
jangan sampai sistim ini
mubazir seperti B787
pengalaman Qatar Airlines.

3

Touch Screen.
Untuk CDU/MCDU dari
system FMS/FMGSnya.
Untuk ini saya menuarankan
agar ada fasilitas locking
untuk memastikan tidak
terjadi double input dan
unintentionally pindah
halaman.

4

Auto Thrust/Throttle.
Fasilitas ini bukan hanya
berguna untuk speed control
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Mengingat pesawat
tersebut nanti bukan hanya
diterbangkan oleh pilotpilot muda saja maka saya
menyarankan agar
digunakan font yang lebih
besar dengan warna dan
bentuk yang enak dibaca.

tetapi juga untuk fuel
economy dan pax comfort.
5

Space Alocation.
Saya ingatkan agar difasilitasi
tempat personal belonging
pilot seperti Nav Bag, EFB,
tempat ballpoint, gantungan
jas/topi dan juga agar
diatur posisi Observer Seat,
sedemikian rupa supaya
orang yang duduk disitu
(harus) dapat melihat semua
instruments dan memonitor
apa yang dilakukan oleh
kedua pilot.
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6

Navigation.
Saya mengingatkan bahwa
pesawat ini harus dapat
melakukan CPDLC dan sistim
komunikasi di masa depan.

Untuk diketahui bahwa
R80 sudah memperoleh
dukungan dari pemerintah
Presiden Jokowi dan
mengantongi pemesanan
150 unit. Di rencanakan first
flight-nya ditahun 2022 dan
start berproduksi tahun
2025. Sebagian besar akan
dibangun di fasilitas IPTN
Bandung.
• Ditulis oleh Capt SM Nababan/Executive
Advisor BP-APG
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APG Hadiri Undangan
Balai Hatpen
sejumlah hasil, diantaranya
pemicu stres diakibatkan faktor
masalah dalam rumah tangga,
misal konflik dengan istri, lainnya
karena kepikiran anak sakit dan
sejumlah hal lainnnya, demikian
dijelaskan Dr. Yuliana Sp. KP
selaku naramsumber pada
publikasi kajian ini.

rofesi pilot memiliki
potensi Ganguguan
Mental Emosional
(GME) yang tinggi dan
dapat membahayakan
keselamatan
penerbangan. Oleh karena
itu, berdasarkan quesioner
yang disebar kepada 800 pilot
selama April-Mei 2017 didaptkan

“Jika stres, pilot akan mengalami penurunan performa.
Penurunan ini bisa dilihat kepada pilot yaitu mudah lelah,
sakit kepala dan mudah mengantuk. Tentu hal ini akan
sangat membahayakan penerbangan jika pilot sedang duty,”
Vol. XXXVIII, Desember 2017

Oleh karena itu, Balai Kesehatan
Penerbangan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Kementerian
Perhubungan melaksanakan
publikasi kajian tentang Jam
terbang total dan faktor dominan
lainnya terhadap resiko gangguan
mental emosional pada pilot
sipil di Indonesia di Bandara
Hotel, Tangerang, Selasa
(14/11). Asosiasi Pilot Garuda
(APG) turut hadir memenuhi
undangan tersebut, yang diwakili
oleh Capt.Shadrach M Nababan.
Kajian ini dibuat dalam upaya
terus meningkatkan keselamatan
dunia penerbangan di Indonesia.
“Jika stres, pilot akan mengalami
penurunan performa. Penurunan
ini bisa dilihat kepada pilot yaitu
mudah lelah, sakit kepala dan
mudah mengantuk. Tentu hal
ini akan sangat membahayakan
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penerbangan jika pilot
sedang duty,” ujar Yuliana, Selasa
(14/11).
DIjelaskan dalam kajian, semakin
tinggi jam terbang seorang
pilot, maka potensi terkena GME
semakin tinggi, meski belum
ditemukan kajian tentang jam
terbang total terhadao risiko
timbulnya GME pada pilot sipil.
“Timbulnya gejala GME pada pilot
dipengaruhi beberapa faktor,
antara lain, umur, jam terbang
total, lama masa kerja, stresor
rumah tangga dan lainnya,”
imbuhnya.
Pihaknya menyarankan
untuk pilot agar melakukan

aktifitas positif dalam
mencegah distress itu, seperti
menggunakan waktu luang
dengan teman atau keluarga.
Menciptakan kondisi tempat
tinggal senyaman mungkin, dan
yang terpenting pilot harus lebih
terbuka dalam menyampaikan
permasalahannya, seperti soal
fisik dan psikisnya.
Pada kesempatan yang sama,
Kepala Balai Kesehatan
Penerbangan Capt. Avirianto
menambahkan, melalui kajian
ini kita bisa melihat stress para
pilot ini trend nya diperoleh
darimana, sehingga nantinya bisa
ditemukan solusi terbaik.

14 Desember 2017

Pelaksanaan
Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden
APG
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Di Indonesia pada jaman dulu
pilot masih menerbangkan 80
jam dalam satu bulan karena
perusahaan masih kecil-kecil,
namun seiring perkembangan
dan kebutuhan saat ini bisa
mencapai seratus jam lebih.
“Mudah-mudahan kedepan ada
penilitian-penelitian yang baik
soal kesehatan pilot, sehingga
kedepan pilot-pilot yang masih
hidup dapat mencegah atau
menghindari stress. Selain
itu kami mendorong kepada
pihak maskapai untuk memiliki
dokter Psikiater, agar meredam
tingkat stress yang dialami
pilot,”pungkasnya. (Eq)

APG – Asosiasi Pilot
Garuda (APG) melalui
PANMUS APG XVIII akan
menggelar pemilihan
presiden dan wakil
presiden APG pada
14 Desember 2017 di
Bandara Hotel (exSheraton Bandara) di
ballroom Cendrawasih,
Tangerang.
Ketua PanMusXVIII
APG Captain. Miko
Andi Afa menjelaskan
pelaksanaan pemilihan
dimulai pukul 09.00
sampai dengan selesai.
“Karena pentingnya hal
tersebut, kami berharap
dukungan dan partisipasi
dari rekan-rekan untuk

hadir pada acara demi
menjunjung profesi
pilot garuda Indonesia,”
ungkapnya, Rabu (8/11).
Adapun untuk agenda
tersebut akan diawali
dengan musyawarah
anggota tahunan yang
kemudian dilanjutkan
dengan pemilihan
presiden dan wakil
presiden APG untuk
periode 2018 – 2020.
Seperti diberitakan
sebelumnya, untuk
calon yang akan maju
berdasarkan penjaringan
balon beberapa waktu
lalu yaitu :
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Calon Presiden

Calon Wakil Presiden:

1

Sdr Bintang Hardiono

: 193

suara

1

Sdr Eric Ferdinand 		

: 61 suara

2

Sdr Leo Bagus Perkasa

: 72

Suara

2

Sdr Elgar Sundara 		

: 61 suara

3

Sdr Tumpal Hutapea 		

: 53

suara

3

Sdr Leo Bagus Perkasa

: 58 suara. (Eq)
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APG Kirim 15 Orang
Ikut APL di Bangkok
APG – Sejumlah pemain
sepakbola yang tergabung di
Asosiasi Pilot Garuda (APG) akan
mengikuti turnamen Asean Pilot
League (APL) 2018 di Bangkok
pada 4 – 8 Desember 2018
mendatang. Pertandingan mini
soccer bergengsi antar pilot
tersebut akan diikuti oleh
sejumlah negara di kawasan
Asia.

16
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Corporate Affair Asosiasi
Pilot Garuda (APG) Capt. Eric
Ferdinand menjelaskan, ada
sekitar 15 orang yang akan
diberangkatkan oleh APG untuk
ikut bertanding pada turnamen
tersebut.
“Kami menargetkan untuk bisa
masuk kedalam tiga besar,
karena sebelumnya kami sempat
masuk dalam empat besar,”
ucapnya kepada penulis Selasa
(31/10).

Sejumlah negara yang biasanya
ikut pada turnamen itu yakni
Malaysia, Filipina, Indonesia,
Thailand dan Brunei. “Manfaat
dari turnamen ini yaitu selain
menyalurkan bakat olahraga
serta kampanye hidup sehat,
juga sebagai sarana komunikasi
diantara pilot sehingga
terbangun komunitas yang baik,”
tukasnya. (Eq)
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Resmikan Bandar Udara
Internasional Silangit,
Ini Permintaan
Presiden
Jokowi

P

residen Joko Widodo atau
Jokowi hari ini meresmikan
Bandar Udara (Bandara)
internasional Silangit Siborongborong, Kabupaten Tapanuli,
Sumatera Utara.
Seperti dikutip Antara, Jokowi
menggunakan helikopter Super
Puma VVIP milik TNI Angkatan
Udara bertolak ke Bandara
Internasional Silangit.
“Ini perintah saya ke
Menteri Perhubungan
diperpanjang runway dari
2.650 menjadi 3.000 meter agar
pesawat wide body yang paling besar
bisa masuk ke Silangit,” kata Jokowi
saat peresmian Terminal Bandara
Internasional Silangit, Kecamatan
Siborong-borong, Tapanuli Utara,
Sumatera Utara, Jumat (24/11/207).
Bukan hanya runway, Jokowi juga
meminta terminal bandara tersebut
diperluas lagi. Saat ini terminal
Vol. XXXVIII, Desember 2017

bandara itu seluas 3.000 meter
persegi.
PT Angkasa Pura II menyiapkan
Bandara Internasional Silangit
sebagai salah satu pionir penerapan
konsep bandara pintar guna
menunjang sektor pariwisata Danau
Toba. Bandara Internasional Silangit
menjadi pionir bandara pintar di
kategori bandara berkapasitas 500
ribu penumpang melalui berbagai
fasilitas berbasis digital guna
menciptakan pengalaman pelanggan
(customer experience) yang baik
bagi para wisatawan mancanegara.
Bandara Silangit yang berkapasitas

500 ribu penumpang sudah
dilengkapi fasilitas CIQ (bea cukai,
imigrasi, dan karantina), landasan
pacu 2.650 x 30 meter, dan PCN
(tingkat kekerasan landasan) yang
bisa mengakomodasi pesawat Airbus
A320 dan Boeing 737-800.
Bandara Silangit juga
mengimplementasikan fitur
bandara pintar (smart airport)
dengan teknologi digital, antara
lain wi-fi gratis, layar jadwal bus
dan penerbangan, pembayaran
elektronik (e-payment), mesin tiket
bus, informasi turis, cek in mandiri
(self check-in), dan berbagai fitur
digital. (*/Eq)
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Garuda Indonesia
Kembali Raih “Indonesia Customer
Satisfaction Award (ICSA)” Ke-18

M

askapai penerbangan

Teknologi Informasi Garuda

Garuda Indonesia

Indonesia, Nina Sulistyowati

pada hari Rabu

dalam acara penganugerahan

(22/11) lalu kembali berhasil

penghargaan “Indonesian Customer

meraih predikat sebagai

Satisfaction Award (ICSA)

“The Best in Achieving Total

2017” yang diselenggarakan di

Customer Satisfaction” untuk

Shangri-La Hotel, Jakarta.

kategori “Airline” dalam ajang
penghargaan “Indonesian Customer
Satisfaction Award (ICSA) 2017”
yang diselenggarakan oleh Majalah
SWA dan Frontier Marketing
Research, konsultan riset kepuasan
pelanggan.

Direktur Marketing dan Teknologi
Informasi Garuda Indonesia, Nina
Sulistyowati menyambut gembira
dengan penghargaan yang ke-18
kalinya yang diterima oleh Garuda
Indonesia sejak tahun 2012 (ICSA
2000) tersebut. Ia menyampaikan

Penghargaan tersebut diterima

bahwa penghargaan yang ke-18

oleh Direktur Marketing dan

kalinya ini tidak terlepas dari
dukungan dan upaya seluruh
karyawan Garuda Indonesia.

“Indonesian Customer Satisfaction Award
(ICSA)” merupakan ajang pemberian
penghargaan tahunan terhadap perusahaanperusahaan terbaik di Indonesia yang
berprestasi dalam hal memberikan kepuasan
terhadap seluruh pelanggan/konsumen

“Kami mengucapkan terima kasih
karena telah di apresiasi oleh
masyarakat dalam hal ini adalah
para pengguna setia layanan
Garuda Indonesia, majalah SWA
dan Frontier Marketing Research.
Semoga penghargaan ini dapat
memacu kami untuk berkontribusi
lebih, tentunya berkontribusi dalam
meningkatkan pelayanan Garuda

18
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Indonesia agar semakin lebih baik

Marketing Research, konsultan riset

Survei tersebut dilakukan terhadap

lagi untuk kedepannya” jelas Nina.

kepuasan pelanggan.

puluhan kategori produk, mulai dari

“Indonesian Customer Satisfaction

Seperti di tahun-tahun sebelumnya,

Award (ICSA)” merupakan ajang

untuk tahun 2017 ini survei

pemberian penghargaan tahunan

Indonesian Customer Satisfaction

terhadap perusahaan-perusahaan

Index (ICSI) dilakukan terhadap

terbaik di Indonesia yang berprestasi

lebih dari 5.700 responsen yang

dalam hal memberikan kepuasan

tersebar di 6 (enam) kota besar di

terhadap seluruh pelanggan/

Indonesia, diantaranya di Makassar,

konsumen yang diprakarsai oleh

Medan, Surabaya, Semarang,

Majalah SWA Sembada dan Frontier

Bandung dan Jakarta.
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consumer goods, food and beverage,
farmasi, elektronik, hingga otomotif.
Adapun responden untuk survei
tersebut berusia antara 15-65 tahun,
pengguna produk dan jasa dengan
tingkat pengeluaran A sampai E.
(*/Eq)
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Garuda Dukung
Penyelenggaraan Pesta
Ya’ahowu di Nias

M

askapai nasional
Garuda Indonesia
turut mendukung
pelaksanaan Pesta
Ya’ahowu Kepulauan Nias dengan
menyediakan penerbangan extra
selama 6 hari – terdiri dari 6 kali
extra flight mulai tanggal 21 – 29
November 2017 untuk menunjang
tingginya animo masyarakat
terhadap pelaksanaan Pesta
Ya’howu Kepulauan Nias yang
akan dilaksanakan pada 23 – 26
November 2017.
Direktur Marketing & IT Nina
Sulistiyowati mengungkapkan
bahwa dukungan Garuda
Indonesia terhadap pelaksanaan

20

APG magazine

festival kebudayaan tersebut
merupakan bagian dari dukungan
Garuda Indonesia terhadap upaya
peningkatan potensi wisata
Nias yang salah satunya dikenal
melalui tradisi pesta Ya’ahowu.
“Kegiatan Pesta Ya’ahowu ini
sangat positif bagi pengembangan
wisata. Garuda Indonesia sebagai
national flag carrier akan terus
mendukung berbagai upaya
peningkatan sektor wisata
yang dapat dijadikan penopang
perekonomian destinasi wisata
tersebut”, ungkap Nina.

Adapun dukungan Garuda
Indonesia terhadap Pesta
Ya’ahowu tersebut dilakukan
melalui penyediaan penerbangan
extra pada periode 21-29
November 2017 dari jadwal
regular rute Medan ke
Gunungsitoli vv sebanyak
7x / minggu. Penerbangan
Medan – Gunungsitoli
tersebut dioperasikan dengan
menggunakan armada ATR 72600 berkapasitas 70 penumpang.
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Adapun dukungan Garuda Indonesia
terhadap Pesta Ya’ahowu tersebut
dilakukan melalui penyediaan
penerbangan extra pada periode 21-29
November 2017 dari jadwal regular rute
Medan ke Gunungsitoli vv sebanyak 7x /
minggu.

Sementara itu, Wakil Walikota
Gunungsitoli selaku Ketua Tim
Pelaksana Pesta Ya’ahowu
Kepulauan Nias 2017 di Kota
Gunungsitoli, Sowa’a Laoli
mengungkapkan pihaknya sangat
mengapresiasi dukungan Garuda
Indonesia sebagai maskapai
nasional dalam menyukseskan
pagelaran festival kebudayaan
terbesar di Kepulauan Nias ini.
“Pelaksanaan tahun ini cukup
berbeda dari pelaksanaan tahuntahun sebelumnya, karena untuk

Vol. XXXVIII, Desember 2017

pertama kalinya Pesta Ya’ahowu
dilangsungkan secara bersamasama oleh empat pemerintah
kabupaten dan satu pemerintah
kota yang ada di Kepulauan Nias.
Sebelumnya Pesta Ya’ahowu
dilaksanakan oleh masing-masing
daerah.

terkait upaya bersama seluruh
pihak dalam memperkenalkan
adat tradisi masyarakat Nias
yang memiliki budaya yang tinggi
sehingga layak untuk menjadi
daya tarik pariwisata.(*/eq)

Pesta Ya’ahowu merupakan
festival tahunan yang
dilaksanakan dalam rangka
memperkenalkan budaya-budaya
Nias ke masyarakat Indonesia dan
dunia serta wisatawan, khususnya
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Garuda Indonesia Kembali
Menjadi Maskapai Penerbangan
Resmi Polri

M

askapai flag carrier

perpajangan dari kerjasama

perjalanan dinas maupun non-dinas.

nasional – Garuda

sebelumnya yang telah terjalin sejak

Melalui perjanjian ini, selain harga

Indonesia kembali

tahun 2015 lalu.

khusus yang diberikan, seluruh

menjadi pilihan penerbangan
resmi untuk POLRI menyusul
telah ditandatanganinya perjanjian
kerjasama Corporate Sales antara
Garuda Indonesia dan POLRI.
Kerjasama ini merupakan

22
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Dengan ditandatanganinya
kerjasama ini, maka Garuda
Indonesia menjadi penerbangan
resmi bagi seluruh anggota
kepolisian Republik Indonesia

anggota POLRI beserta afiliasainya
juga mendapatkan benefit tambahan
seperti fleksibilitas penalty untuk
perubahan di kelas ekonomi.
Direktur Marketing & IT Garuda

beserta afiliasinya baik untuk
Vol. XXXVIII, Desember 2017
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Indonesia, Nina Setyowati dalam

menjalankan tugasnya untuk

aktivitas dan mobilitas anggota

acara penandatanganan kerjasama

menjaga dan memberikan pelayanan

POLRI tentunya membutuhkan

Corporate Sales pada hari ini Rabu

keamanan dan ketertiban pada

akses yang mudah untuk

(23/11) di Jakarta mengatakan

masyarakat.”, tambah Nina.

melaksanakan tugas kami. Dengan

Sementara itu, Kepala Biro

jaringan yang luas yang dapat

bahwa penandatanganan ini
merupakan upaya Garuda Indonesia
untuk memaksimalkan pasar
korporat yang potensial mengingat
POLRI memiliki kekuatan
personil lebih dari 430 ribu orang
yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia.
“Kerjasama ini juga merupakan

Pengkajian dan Strategi Staf
Sumber Daya Manusia Polri,
Brigadir Jenderal Polisi Wahyu
Widada dalam kesempatan yang
sama menyambut baik kerjasama
antara Garuda Indonesia dan
POLRI tersebut. “Tingginya

menjangkau hampir seluruh daerah
di Indonesia, tentunya Garuda
Indonesia menjadi pilihan tepat
bagi kami. Kiranya kerjasama
yang terjalin ini kedepannya dapat
dikembangkan lagi.”, tutup Wahyu.
(*/Q)

upaya kami untuk turut mendukung
peranan penting POLRI dalam
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Targetkan 175 Miliar, Garuda
Indonesia Gandeng Bank HSBC
Laksanakan Online Travel Fair

S

etelah sukses
melaksanakan
“Garuda Indonesia
Online Travel Fair”
Phase 1 pada bulan
Maret-April dan Phase
2 pada bulan Agustus
lalu, Garuda Indonesia
telah menggelar
“Garuda Indonesia
Online Travel Fair”
Phase 3 pada tanggal
21-23 November untuk
First Class dan Bisnis
Class dan tanggal 24-30

24
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November untuk semua kelas. Pada
pelaksanaan GOTF phase 3 ini, Garuda
Indonesia bekerjasama dengan PT
Bank HSBC Indonesia sebagai bank
partner.
Melalui pelaksanaan GOTF phase
3 ini, Garuda Indonesia dan HSBC
menawarkan berbagai tiket
perjalanan baik domestik maupun
internasional dengan harga yang
menarik melalui microsite Garuda
Indonesia OnlineTravel Fair : www.
garuda-Indonesia.com/gotf, website
Garuda Indonesia : www.garuda-

Indonesia.com dan Mobile App Garuda
Indonesia
Staf Khusus Menteri Bidang
Infrastruktur Pariwisata Kementerian
Pariwisata, Judi Rifajantoro dalam
press conference mengapresiasi
pelaksanaan online travel fair ini
dan mengatakan bahwa GOTF yang
dilaksanakan tersebut sejalan dengan
program prioritas Kementerian
Pariwisata yaitu “digital tourism”
dalam mempromosikan pariwisata
Indonesia.
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Pelaksanaan GOTF phase
3 ini Garuda Indonesia
menargetkan pendapatan
sebesar Rp. 175 miliar, 2 juta
pengunjung website dan 50.000
pengunduh baru mobile app
Garuda Indonesia.

“Tren wisatawan dunia
kini mulai beralih ke
digital platform karena
dirasa lebih mudah,
cepat dan personal. Data
menunjukan bahwa 70%
melakukan search and
share melalui media
digital. Hal ini tentunya
menjadi tantangan
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tersendiri bagi pelaku
industri pariwisata untuk
memenuhi kebutuhan
ini,”, tambah Judi
Sementara itu
Direktur Marketing &
IT Garuda Indonesia,
Nina Sulistyowati
mengatakan bahwa
pelaksanaan GOTF phase
3 ini merupakan salah
satu bentuk dukungan

Garuda Indonesia
untuk mencapai target
kunjungan wisata. “GOTF
phase 3 ini juga kami
laksanakan di kantorkantor perwakilan kami
di luar negeri. Kami
juga telah menyiapkan
6 destinasi domestik
unggulan yaitu Belitung,
Denpasar, Jogjakarta,
Labuan, Bajo, Sorong dan
Manado.” Kata Nina.
Nina juga mengatakan
bahwa pada pelaksanaan
GOTF phase 3 ini Garuda

Indonesia menargetkan
pendapatan sebesar
Rp. 175 miliar, 2 juta
pengunjung website
dan 50.000 pengunduh
baru mobile app Garuda
Indonesia.
“Kami berharap
kiranya GOTF yang kami
laksanakan ini dapat
mefasilitasi pengguna
jasa untuk melaksanakan
perjalanan dengan
maskapai bintang 5
bersama awak kabin
terbaik di dunia dengan
harga yang menarik.”,
tutup Nina. (*/Q)
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Garuda Tambah Frekuensi
Rute Jakarta – Batam
“Penambahan frekuensi
penerbangan yang kami lakukan
tersebut merupakan upaya kami
untuk memberikan kemudahan
transportasi bagi para pengguna
jasa kami di kedua kota untuk
berbisnis dan berlibur”

S

ebagai
upaya untuk
memberikan
lebih banyak pilihan
jadwal penerbangan
bagi para pengguna
jasa, maskapai
nasional Garuda
Indonesia mulai
hari ini, Jumat
(17/11) menambah
frekuensi penerbangan
rute Jakarta –
Batam menjadi 40 kali
dari sebelumnya 35 kali
perminggu.
Direktur Marketing & IT
Garuda Indonesia, Nina
Sulistyowati mengatakan
bahwa penambahan
frekuensi penerbangan
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tersebut merupakan
salah satu upaya Garuda
untuk meningkatkan
layanan pada pengguna
jasanya.
“Penambahan
frekuensi penerbangan
yang kami lakukan
tersebut merupakan
upaya kami untuk
memberikan
kemudahan transportasi
bagi para pengguna
jasa kami di kedua kota
untuk berbisnis dan
berlibur”, lanjut Nina.
Nina
menambahkan “Dengan
tingkat keterisian kursi
lebih dari 75%, Batam
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merupakan pangsa pasar yang
potensial bagi Garuda Indonesia.
Melalui penambahan frekuensi
ini, kami berharap kiranya
dapat mengakomodir permintaan
baikuntuk penumpang maupun
untuk potensi kargo.”,
Frekuensi penerbangan
tambahan Jakarta –
Batamtersebut dioperasikan
setiap hari Senin, Selasa,
Rabu, Jumat dan Minggu yaitu
keberangkatan dari Jakarta (GA
062) pukul 14.10 WIB dan tiba
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di Batam pada pukul 15.55 WIB.
Kemudian berangkat dari Batam
(GA 063 ) pukul 14.35 WIB dan
tiba di Jakarta pada pukul 16. 25
WIB.
Sebagai upaya untuk
mengembangkan Batam sebagai
salah satu pusat perekonomian
di wilyah Indonesia Barat, Garuda
Indonesia telah melayani 54
penerbangan per minggu dari
dan menuju Batam, diantaranya
adalah Batam-Jakarta (40 kali
dalam seminggu), Batam –

Medan (7 kali dalam seminggu)
dan Batam – Lampung (7 kali
dalam seminggu).
Sementara itu sebagai upaya
untuk mengembangkan
jaringan penerbangannya,
pada tahun 2017 ini Garuda
Indonesia juga telah membuka
beberapa rute baru seperti
Baubau – Kendari, Makassar
– Raha, Menado – Luwuk dan
Jakarta – Banyuwangi. (*/Q)
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Indahnya
Panorama Bromo
dari Puncak B29

I

ndonesia kaya potensi wisata, sejumlah daerah kini berlomba
mempromosikan potensi wisata daerahnya. Seperti Kabupaten
Lumajang yang menunjukan potensi daerahnya dengan nama
puncak B29, dari kawasan yang memiliki ketinggian 2900meter
diatas laut (mdpl) ini menampilkan keindahan kawasan Gunung
Bromo.

28
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Puncak B29 ini merupakan
sebuah bukit yang masuk
dalam kawasan Taman Nasional
Bromo Tengger Semeru
(TNBTS), TNBTS masuk ke
dalam program pengembangan
destinasi wisata yang akrab
disebut 10 Bali Baru. Puncak
B29 ini lebih tinggi dari
Gunung Bromo yang memiliki
ketinggian 2.392 mdpl. Sehingga
pemandangan yang tersaji
terasa amat mengagumkan.
Di Puncak B29, Pengunjung
akan bisa melihat pemandangan
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yang indah berupa gunung
Bromo, Gunung Batok dan
lautan pasir yang berada
tepat dibawah Puncak B29.
Untuk melihat pemandangan
yang lebih eksotis, pegunjung
disarankan datang ke Puncak
B29 sebelum matahari terbit
sehingga dari atas Puncak B29,
pengunjung akan bisa melihat
pemandangan matahari terbit
dibalik gunung Batok dan
Gunung Bromo, dengan latar
belakang Gunung Semeru. Bila
beruntung, pengunjung akan
bisa melihat fenomena indah

yang biasa disebut sebagai
awan tumpah. penyebutan
awan tumpah itu adalah kiasan
dimana kita seperti berada
di atas awan dan Puncak B29
sendiri biasa disebut sebagai
Negeri Diatas Awan. Dari situ
anda dapat melihat bagaimana
lautan pasir yang diselimuti
kumpulan awan, dan secara
perlahan sirna saat lembayung
tercipta.
Jika anda ingin berkunjung
ke Puncak B29, anda bisa
menggunakan kendaraan pribadi
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Disepanjang perjalanan, pengunjung
akan disuguhi pemandang eksotis
berupa gugusan gunung yang
tersusun rapi dengan di tanami
beberapa tanaman seperti Kentang,
Cabai, Kol dan sebagainya dengan
latar belakang Gunung Semeru di
kejauhan.
hingga Desa Argosari atau desa
terakhir sebelum puncak B29.
Dari situ, pengunjung akan
bisa kepuncak menggunakan
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jasa Ojek dimana dari Desa
Argosari hingga ke Puncak B29,
pengunjung bisa menyewa ojek
tersebut dengan tarif Rp 75.000

sekali jalan hingga kepuncak
atau Rp 150 ribu pp.
Disepanjang perjalanan,
pengunjung akan disuguhi
pemandang eksotis berupa
gugusan gunung yang tersusun
rapi dengan di tanami beberapa
tanaman seperti Kentang, Cabai,
Kol dan sebagainya dengan latar
belakang Gunung Semeru di
kejauhan. Biaya Ojek tersebut
Biaya ini merupakan hasil
kesepakatan paguyuban ojek
setempat,
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Bagi anda yang menggunakan
transportasi pribadi hingga ke
desa Argosari, pengunjug juga
tak perlu takut kemalaman
disana karena desa tersebut
banyak disediakan Homestayhomestay bagus yang dapat
dijadikan tempat beristirahat
jelang dan usai menikmati
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pemandangan di Puncak B29.
Bagi anda yang menggunakan
roda dua untuk kesana,
disarankan tetap memarkirkan
kendaraanya di Desa Argosari
dan tetap memilik transportasi
ojek karena medan yang akan
ditempuh untuk bisa sampai
ke Puncak B29 amat terjal dan

perlu kemahiran bagi para
pengendaranya. Lantaran bila
tidak berhati-hati akan terjun ke
tebing yang berada disisi kanan
dan kiri di lokasi tersebut.
Hingga kini pihak Kementerian
Pariwisata dan juga Dinas
Pariwisata Kabupaten Lumajang
berusaha memperkenalkan
Puncak B29 sebagai lokasi
wisata baru bagi para wisatawan
yang kebetulan singgah ke
Bromo. Segala persiapan
untuk menciptakan lokasi
wisata baru itu pun tengah
dalam proses pengerjaan
dimana diatas puncak B29,
pengunjung nantinya dapat
beristirahat di sebuah bangunan
persistirahatan lengkap dengan
toiletnya. (Eky Fajrin)
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Daihatsu Luncurkan Terios
Generasi Terbaru

P

T Astra Daihatsu Motor
(ADM) resmi meluncurkan
All New Terios, kendaraan
Sport Utility Vehicle (SUV)
andalan Daihatsu yang sudah
hadir sejak 2007. Untuk model
barunya ini, Terios mengalami

32

APG magazine

banyak perubahan dari sisi
eksterior hingga interior.
“All New Terios dikembangkan
dengan konsep Compact
7-Seater SUV dan paling sesuai
dengan kondisi di Indonesia,”

ujar Vice President Director ADM,
Sudirman, di peluncuran All New
Terios, di Jakarta, Kamis (23/11)
lalu.
Sebelum mengalami perubahan
besar pada seluruh bagian,
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ADM sudah tiga kali melakukan
minor change pada Daihatsu
Terios, yaitu di tahun 2010, 2013,
dan 2015. Untuk All New Terios,
tidak hanya bagian eksterior dan
interiornya saja yang berubah,
tetapi juga penggunaan mesin
generasi terbaru yaitu 2NR-VE
1.500cc yang diklaim semakin
irit, namun tetap memilikii
performa yang optimal.

All New Terios tersedia dalam
empat varian, yaitu Tipe R
transmisi MT dan AT, Tipe R
Deluxe transmisi MT dan AT,
Tipe X transmisi MT, dan Tipe X
Deluxe transmisi MT da AT.

“Kami yakin, All New Terios
dapat menjawab kebutuhan akan
sebuah kendaraan yang cocok
untuk mobilitas harian, dan bisa
dipakai berpetualang di akhir
pekan,” tambah Sudirman.
All New Terios tersedia dalam
empat varian, yaitu Tipe R
transmisi MT dan AT, Tipe R
Deluxe transmisi MT dan AT, Tipe
X transmisi MT, dan Tipe X Deluxe
transmisi MT da AT. Sampai saat
ini pihak ADM mengaku masih
terus menggodok harga final
untuk All New Terios. Namun bila
dibandingkan dengan Daihatsu
Terios terdahulu, harganya yang
akan diumumkan pada Januari
2018 diperkirakan hanya naik
sekitar Rp3 juta sampai Rp4 juta.
Sementara itu, Research &
Development (R&D) Executive
Officer ADM, Pradipto Sugondo
memaparkan, All New Terios
hadir dengan penampilan baru
yang lebih gagah dan modern, di
antaranya desain Aerokit depan
yang lebih kokok dan dinamis,
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grille model baru dengan aksen
chrome, penampilan lampu LED
yang lebih modern, serta chrome
garnish pada Foglamp yang
membuat tampilan lebih mewah.

“konde” atau ban cadangan di
bagian belakang. Ban cadangan
tersebut diletakkan di bawah bodi
belakang sesuai dengan tren SUV
terkini.

Ukuran velg juga lebih besar,
memberi kesan gagah dan
sporty. Perubahan lainnya juga
terlihat pada desain tampilan
samping, bumper belakang
yang lebih kokok dengan two
tone color, serta tidak ada lagi

Beralih ke bagian interior depan
atau dashboard, tampilannya
juga lebih fresh dan mewah
dengan two tone color. Faktor
kenyamanan pun ditingkatkan
dengan beragam fitur hi-tech
terkini.
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Ini 5 Manfaat Bangun Tidur di Pagi
Hari Langsung Minum Air Putih
Saat bangun tidur, Anda sangat
dianjurkan untuk minum segelas
air putih. Hal ini wajib dilakukan
untuk mencegah dehidrasi akibat
tidur semalaman.
Di malam hari memang tubuh
beristirahat dengan tidur.
Sementara di siang hari, tubuh
harus beraktivitas. Tapi Anda
butuh mengganti cairan tubuh
yang hilang setelah tidur malam.
Pasokan cairan sangat penting
sebagai bahan bakar alami agar
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tubuh tidak lemas saat bekerja.
Di samping itu, ada khasiat
lainnya jika Anda rajin minum air
usai bangun tidur.
Dikutip Boldsky, Selasa
(14/11/2017), berikut adalah
daftarnya yang wajib Anda simak.
Lalu, di pagi hari jangan lupa
untuk segera minum air putih.
1

Menghaluskan kulit
Minum air putih di pagi
hari akan membantu

menghaluskan kulit. Hal ini
sangat penting dilakukan
supaya kulit Anda tetap
sehat dan cerah. Tapi jangan
lupa dibantu dengan makan
buah dan sayuran segar saat
sarapan.
2

Melancarkan pencernaan
Minum air putih 60 detik
setelah bangun tidur,
akan membantu memulai
pencernaan. Studi telah
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menunjukkan bahwa
minum segelas air putih
akan membantu memulai
pencernaan Anda untuk
buang air besar. Jangan
heran kalau tiba-tiba ingin
buang air besar saat bangun
pagi.
3

Menangkal racun di ginjal
Anda juga dapat mengusir
racun di dalam ginjal.
Seperti kita tahu,ginjal dapat
menyalurkan racun yang
berkumpul di dalam darah,
lalu mengambil semua
bahan kimia limbah yang
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menumpuk melalui kapasitas
tubuh. Air sebagai pelumas
alami ginjal agar bebas dari
gangguan seperti batu ginjal.
4

Merasa lebih kenyang
Air akan mengisi bagian
tengah tubuh Anda dengan
zat yang tidak mengandung
kalori, sehingga membuat
Anda merasa lebih kenyang.
Sisa terhidrasi di pagi
hari akan membantu
memperkuat dan menjaga
kerangka limfatik Anda, yang
mempengaruhi jalan menuju
memerangi penyakit.

5

Bersihkan usus
Minum air putih saat bangun
tidur tak hanya bersihkan
ginjal. Tapi juga Anda bisa
bersihkan usus yang menjadi
sumber sampah makanan.
Jangan sampai Anda
mengalami sembelit pagipagi gara-gara malas minum
air putih satu gelas. (okzn/eq)
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