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Salam  sejahtera untuk kita semua.

Kita berada di awal tahun 2018, semoga apa yang 

menjadi target dan harapan kita dapat tercapai dengan 

baik. Asosiasi Pilot Garuda (APG) terus berupaya 

melakukan langkah yang lebih baik dari sebelumnya 

demi anggotanya.

Melalui kesempatan ini, kami juga sampaikan bahwa 

nanti di akhir bulan Januari 2018 ini kita akan 

melaksanakan acara seremoni HUT APG. Dengan itu, 

kami harapkan para anggota APG yang berkesempatan 

hadir untuk dapat datang ke lokasi acara di ICE BSD, 

Tangsel.

Kekompakan dan kesolidan anggota dan pengurus 

menjadi kunci keberhasilan kemajuan organisasi. 

Oleh karena itu, mari kita wujudkan secara bersama 

kekompakan ini.

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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APG Menghadiri 
Pembahasan Draft 
Sistranas Transportasi 
Udara
APG — Perwakilan Asosiasi Pilot 

Garuda (APG) Capt. Shadrach Nababan 

menghadiri undangan pembahasan Draft 

Sistranas Transportasi Udara di Hotel 

Santika Giant di Bekasi Barat mulai 

tanggal 18-20 Desember 2017. Dalam 

kegiatan tersebut membicarakan draft 

Sistranas (Sistem Transportasi Nasional) 

bidang Transportasi Udara, diantaranya 

adalah draft akademik hasil rumusan 

dari 16 orang Profesor dari berbagai 

Universitas.

“Tetapi kelihatannya lebih berorientasi 

pada transportasi darat sehingga 

transportasi itu cuma sebatas jaringan 

dan berdasarkan wilayah. Oleh karena 

itu banyak Pasal yang perlu diklarifikasi 

kepada para perumusnya seperti 

istilah Tatranas, Tatrawil, Tatrakota, 

dan sebagainya,” jelas Capt. Shadrach 

Nababan

20 Desember 2017 lalu, bertempat di 

Hotel Mercure Kemayoran akan diadakan 

diskusi pleno bersama team perumus dari 

sub sektor transportasi laut/perairan, 

darat dan kereta api.

“Kami telah aktif berkontribusi dalam 

perumusan draft tersebut antara lain pada 

pasal mengenai dasar agar memasukkan 
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aspek safety/security, regularity, comfort 

dan economy dan agar sistem transportasi 

antar moda memperhatikan juga jadwal 

dan ketersediaan kapasitas,” imbuhnya.

Dalam lobbying kami juga menjelaskan 

prihal terbentuknya IPI dan agar dimasa 

depan khususnya pada pembahasan revisi 

UU no 1/2009 yang telah dianggarkan 

tahun 2018 ini agar mengundang expertise 

dari IPI dan APG.

Dalam pertemuan ini, Capt.Shadrach 

Nababan bertemu dan berdiskusi 

dengan Bapak M Suyitno/mantan Dirjen 

Perhubungan Udara, Prof K. Martono SH/

Gurubesar Univ Tarumanegara, Bapak 

DR Suryanto dan Capt Nurcahyo dari 

KNKT dan Capt. Wahyu Sutanto/Ketua 

Berjadwal INACA dan beberapa staf 

peneliti andalan dari Litbang Udara M. 

Alwi selaku tuan rumah/Kapusbang Trans 

Udara Litbang. (*/Eq)

Kami telah aktif 
berkontribusi dalam 

perumusan draft 
tersebut antara lain 
pada pasal mengenai 
dasar agar memasukkan 
aspek safety/security, 
regularity, comfort dan 
economy dan agar sistem 
transportasi antar moda 
memperhatikan juga 
jadwal dan ketersediaan 
kapasitas,
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APG CUP 2017
Pada partai final Capt. Nunung Rahmat dan 

pasangannya Udi Perbatasari melawan Capt. Jerry 
dan Nining yang berakhir dengan skor 6 – 3. Untuk 
Juara 3 diraih Jhony W yang berpasangan dengan 

Jury L. dan Juara 4. Ronggo yang berpasangan 
dengan John W.

APG – Setelah melewati pertandingan 
yang ketat, akhirnya Capt. Nunung 
Rahmat dan Udi Perbatasari keluar 
sebagai juara I dalam turnamen tenis 
APG Cup 2017 di GOR PGN, Jakarta, 
Minggu (10/12). Pada partai final Capt. 
Nunung Rahmat dan pasangannya Udi 
Perbatasari melawan Capt. Jerry dan 
Nining yang berakhir dengan skor 6 – 
3. Untuk Juara 3 diraih Jhony W yang 
berpasangan dengan Jury L. dan Juara 
4. Ronggo yang berpasangan dengan 
John W.

Capt. Nunung mengatakan dalam 
melakoni turnamen ini merasakan 
beratnya saat di awal pertandingan, 
dan penuh dengan kesabaran dan 
kekompakan akhirnya bisa mencapai 
partai puncak.

“Setiap sebelum pertandingan kami 
berdua selalu briefing dahulu untuk 
bisa membaca kekuatan dan kelemahan 
lawan agar dapat kita poin penuh,” 
jelasnya, Minggu.

Capt. Nunung merasa mendapatkan 

hadiah karena tepat di tanggal 2 
Desember 2017 kemarin dirinya juga 
baru pensiun dan kemenangan ini 
merupakan kali kedua nya yang diraih 
setelah tahun 2015 lalu.

“Ini kali kedua saya meraih juara 
pertama, semoga kedepan bisa saya 
terus pertahankan. Sebelumnya tidak 
menduga akan juara, karena kami 
berdua kompak, akhirnya bisa kami 
raih posisi utama ini,” imbuhnya.

Sementara rekan nya Udi Perbatasari 
menambahkan kekompakan dan pintar 
membaca kelemahan lawan adalah 
kunci untuk bisa meraih poin maksimal. 
“Diperdelapan final kami sempat kalah, 
namun disitu kami mendapat waktu 
istirahat yang cukup, sehingga bisa 
melaju lagi dan menang,” tuturnya.

Lawannya Capt. Jerry dijumpai usai 
pertandingan mengakui bahwa 
lawannya bermain cukup bagus 
ketimbang dirinya. “Ya, lawan yang kami 
lawan bermain lebih bagus. Mereka 
pantas menang,” ucapnya.



Capt. Nunung mengatakan 
dalam melakoni 
turnamen ini merasakan 
beratnya saat di awal 
pertandingan, dan penuh 
dengan kesabaran dan 
kekompakan akhirnya bisa 
mencapai partai puncak.
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Pada kesempatan yang sama, Wakil 
Ketua Tenis APG Capt. Lukman 
menuturkan harapannya kedepan 
turnamen ini bisa maju dengan 
bertambahnya para sponsor

“Harapannya kedepan jumlah peserta 
bisa lebih banyak lagi dan dukungan 
sponsor juga dapat bertambah.Selain 
itu, rencana besar kedepan kami bisa 
ikut serta dalam kegiatan APL, yang 
pesertanya dari berbagai Negara lain.” 
Katanya.

Capt. Lukman menambahkan, bagi 
peserta yang kalah tidak perlu berkecil 
hati, melalui ajang seperti ini mereka 
bisa terus berlatih untuk lebih baik 
lagi. Waktu untuk latihan telah kami 
sediakan yaitu di Lapangan Marinir, 
Cilandak di hari Senin dan Rabu. (Eq).
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Menyatukan Semangat 
Dalam Turnamen Tennis 
APG Cup 2017

APG — Klub tenis Asosiasi Pilot 

Garuda (APG) mengadakan turnamen 

APG Cup 2017 yang keempat kalinya, 

diselenggarakan di GOR PGN, 9 – 

10  Desember 2017, Jakarta, Sabtu 

(9/12). Turnamen tahunan ini diikuti 

oleh 48 peserta dari kokpit kru, 

kabin kru, teknik, pegawai darat/

kantor pusat dan sejumlah pegawai 

Purnakarya.

Ketua tennis APG Capt. Agus 

Ferdinand mengatakan tujuan 

diadakan turnamen ini yaitu agar 

tercipta kondisi yang fit dari para 

pekerja, agar dapat menunjang tugas 

yang ketat, terutama untuk awak 

pesawat dan juga bagian yang lain.

“Melalui turnamen ini diharapkan 

dapat mempererat tali silaturohmi 

bagi semua pecinta olahraga tenis 

dilingkungan karywan garuda baik 

yang sudah pensiun maupun belum,” 

tuturnya.

Ata ipiderferumMandit 
firium ciem etiam igilicam, 
nostri, dan Catus Mae
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Capt. Agus Ferdinand menjelaskan 

dalam pertandingan menggunakan 

sistem partai ganda yang diundi 

berdasarkan kemampuan para 

peserta.

“Disini tidak mencari juara, tapi yang 

terpenting kebersamaan kita sehingga 

terus mempererat silaturohmi,” 

imbuhnya.

Salah satu peserta turnamen dari 

awak kabin, Tatty Pewe, mengaku 

senang bisa ikut berpartisipasi pada 

turnamen APG Cup 2017. Melalui 

kegiatan seperti ini ia mengaku 

dapat banyak menambah teman 

dan mempererat rasa persaudaraan 

diantara pekerja di Garuda Indonesia.

“Saya selalu ikut turnamen ini, 

tahun kemarin saat pertandingan di 

Bandung saya   menang juara dua, 

berpasangan dengan Capt. Ronggo,” 

ungkapnya dijumpai di lokasi.

Peserta lainnya, Deputy chief 

Awak Kabin Michael Fembrianto 

menuturkan dirinya berterimakasih 

kepada APG bisa ikut serta pada 

turnamen ini. Ajang ini merupakan 

kegiatan yang positif, dapat memupuk 

dan membangun kebersamaan 

didalam unit besar Garuda Indonesia.

“Harapannya kedepan ajang ini bisa 

konsisten dilaksanakan, dan yang 

terpenting ialah dapat menyatukan 

semangat,” ucapnya. (Eq)

Melalui turnamen 
ini diharapkan 

dapat mempererat tali 
silaturohmi bagi semua 
pecinta olahraga tenis 
dilingkungan karywan 
garuda baik yang sudah 
pensiun maupun belum
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Mengikuti  Seminar Safety 
yang Digelar APG

APG — Asosiasi Pilot Garuda (APG) 

bersama JKTDVGA (Departemen 

Safety) PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk. Mengadakan seminar 

sehari keselamatan penerbangan 

yang diadakan di ruang rapat Dakota, 

Garuda Sentra Operasi (GSO), 

Tangerang, Senin (4/12). Seminar ini 

diikuti oleh anggota APG.

Hadir pembicara sesi pertama yang 

disampaikan Capt. Bernard Partogi 

dari unit Safety Garuda Indonesia, 

pada kesempatan itu memaparkan 

pentingnya aspek safety dilihat 

dari berbagai sudut dan mengambil 

contoh dari sejumlah kasus kejadian 

agar tak terulang dikemudian hari.

Para peserta yang hadir pada 
seminar Safety yang digelar 
oleh APG
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Presiden APG Capt.Bintang Hardiono 

yang juga hadir, menyampaikan 

bahwa acara ini merupakan wujud 

komitmen pilot Garuda Indonesia 

dalam menjaga dan menjalankan 

safety dalam dunia penerbangan.

“Melalui kegiatan ini kami harapkan 

khususnya anggota APG agar dapat 

terus berpegang pada aturan soal 

safety yang menjadi standar bagi 

semua penerbang serta perusahaan, 

sehingga terwujudnya penerbangan 

yang aman dan nyaman,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama hadir 

Ketua Umum Ikatan Pilot Indonesia 

(IPI) Capt.Bambang Adisurya yang 

mengatakan bahwa kegiatan seperti 

ini sangat baik bagi penerbang, karena 

dapat saling berbagi informasi yang 

terkini sehingga soal safety akan 

terus semakin baik dari hari kehari, 

khususnya dalam penerbangan di 

maskapai Garuda Indonesia.

Di sesi berikutnya dari APG juga 

akan memaparkan materi yang akan 

disampaikan oleh Capt. Irwan Riyadi 

dan Capt. Yamin Tarigan. (Eq)

Presiden APG 
Capt.Bintang 

Hardiono yang juga hadir, 
menyampaikan bahwa 
acara ini merupakan 
wujud komitmen pilot 
Garuda Indonesia dalam 
menjaga dan menjalankan 
safety dalam dunia 
penerbangan.
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MELIHAT 
KESERUAN 
TURNAMEN 
GOLF 
EAGLE52
“Turnamen ini bertujuan untuk mempererat tali 
silaturahmi diantara pilot khususnya member APG, 
sehingga terus semakin kompak,”
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 APG – Komunitas olahraga golf Asosiasi 
Pilot Garuda (APG) yang tergabung 
dalam Eagle 52 menyelenggarakan 
turnamen golf di Jagorawi golf course 
dalam rangka memperingati HUT APG 
ke 32 yang diikuti oleh member dan 
peserta dari pilot maskapai lainnya, 
Bogor, Jawa Barat, Minggu (3/12).

Peresmian pembukaan turnamen 
dilakukan oleh ketua Eagle52 Capt. Ari 
Safari dengan ditandai pemukulan bola 
golf yang disaksikan seluruh peserta 
turnamen. Pengurus Eagle52 Capt. 
Lutfi Ilman menuturkan pelaksanaan 
turnamen ini diikuti oleh semua 
maskapai di Indonesia dengan peserta 
mencapai 186 orang.

“Turnamen ini bertujuan untuk 
mempererat tali silaturahmi diantara 

Juara turnamen 
Golf yang 

diselenggarakan Eagle52 
untuk kategori Best 
Net Over All diraih 
oleh Irsan Djohan dan 
untuk Best Gross Over 
All diraih oleh Moch.
Irsan. Keduanya berhasil 
meraih poin terbaik, 
setelah melalui turnamen 
yang menantang 
ditengah terik matahari 
yang cukup menyengat. 

pilot khususnya member APG, sehingga 
terus semakin kompak,” terangnya 
dijumpai di lokasi.

Selain itu, turnamen yang merupakan 
hajatan tahunan ini diselenggarakan 
dengan menyelesaikan pertandingan 45 
hole, dengan hadiah hole in one sebuah 
mobil CRV. 

Juara Turnamen

J u a r a  t u r n a m e n  G o l f  y a n g 
diselenggarakan Eagle52 untuk 
kategori Best Net Over All diraih oleh 
Irsan Djohan dan untuk Best Gross Over 
All diraih oleh Moch.Irsan. Keduanya 
berhasil meraih poin terbaik, setelah 
melalui turnamen yang menantang 
ditengah terik matahari yang cukup 
menyengat. 
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Turnamen serentak dimulai pada pukul 
07.00 WIB dan berhasil diselesaikan 
oleh seluruh peserta pada pukul 12.00 
WIB, bertempat di Jagorawi Golf 
Course, Bogor.

“Saya tidak menyangka bisa menjadi 
juara, dalam turnamen saya hanya 
berpikir untuk melakukan yang terbaik 
dan fokus pada turnamen,” tutur Irsan 
Djohan.

Setelah mengikuti jalan nya turnamen, 
para peserta melanjutkan acara 
dengan istirahat serta makan siang, 
pada kesempatan itu turut dibagikan 
hadiah mulai dari kaos, speaker aktif, 
televisi hingga cash back uang 5 juta 
hingga 10 juta rupiah yang dilakukan 
dengan diundi.

Turut hadir Treasure Asosiasi Pilot 
Garuda (APG) Capt. Dody Kristanto 

selaku perwakilan badan pengurus, yang 
mengatakan melalui kegiatan positif 
ini diharapkan makin mensolidkan 
hubungan diantara sesama anggota 
komunitas pecinta dunia olahraga 
Golf, terutama di kalangan dunia 
penerbangan ini.

“Kegiatan ini sangat positif, semoga 
kedepan terus semakin maju dan 
kompak,” katanya di lokasi acara. (Eq)

“Saya tidak menyangka bisa menjadi juara, 
dalam turnamen saya hanya berpikir untuk 

melakukan yang terbaik dan fokus pada 
turnamen,” tutur Irsan Djohan.
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Garuda Indonesia 
Resmi Layani 
Penerbangan 
Kendari - Wakatobi 
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Maskapai nasional Garuda Indonesia 

sejak Selasa (26/12) resmi melayani rute 

penerbangan Kendari - Wakatobi vv 

yang dioperasikan dengan menggunakan 

armada ATR 72-600 berkapasitas 70 

penumpang. Layanan penerbangan 

Kendari - Wakatobi vv akan dilayani 

selama empat kali dalam seminggu, yakni 

Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Direktur Marketing & Teknologi 

Informasi  Garuda  Indonesia Nina 

S u l i s t y o w a t i  m e n g u n g k a p k a n , 

“Beroperasinya layanan penerbangan 

tersebut merupakan bagian dari komitmen 

perusahaan dalam memaksimalkan 

konektivitas udara bagi potensi wisata 

nasional, khususnya Wakatobi yang 

merupakan salah satu dari 10 destinasi 

wisata prioritas nasional”. 

Nina memaparkan, layanan penerbangan 

Kendari - Wakatobi vv tersebut dalam 

upaya memperkuat akses konektivitas udara nasional khususnya dalam 

mendukung peningkatan potensi 

pariwisata” 

“Kami juga menyampaikan apresiasi 

kepada Pemerintah Daerah Wakatobi 

yang memberikan dukungan penuh atas 

beroperasinya layanan penerbangan 

Kendari - Wakatobi ini”, tambah Nina.

Sementara itu,  Bupati  Wakatobi 

H  A r h a w i  y a n g  h a d i r  d a l a m 

peresmian penerbangan perdana 

Kendari - Wakatobi menyampaikan 

apresiasi yang tinggi kepada jajaran 

manajemen Garuda Indonesia yang telah 

resmi melayani penerbangan Kendari - 

Wakatobi vv. 

“Terima kasih kami ucapkan kepada 

manajemen Garuda Indonesia yang sudah 

melakukan pembukaan rute ke Wakatobi 

hari ini,” ujarnya. 

Ia berharap, dengan dibukanya rute ini 

bisa terus ditingkatkan dan bisa dilayani 

setiap hari. “Kami dari Pemda Wakatobi 

akan memberikan support dan tentunya 

berharap rute ini bisa dilayani setiap hari,” 

harap Arhawi. 

“Dari Bandara Haluoleo Kendari pukul 

12.05 Wita dan tiba di Bandara Matahora 

Wakatobi pukul 12.55 Wita. Dan jadwal 

dari Matahora Wangi-Wangi berangkat 

pukul 13.25 Wita dan tiba di Haluoleo 

Kendari pukul 14.25 Wita,” papar Nina.

Beroperasinya 
layanan 

penerbangan tersebut 
merupakan bagian dari 
komitmen perusahaan 
dalam memaksimalkan 
konektivitas udara bagi 
potensi wisata nasional, 
khususnya Wakatobi yang 
merupakan salah satu 
dari 10 destinasi wisata 
prioritas nasional
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Sukses Laksanakan 
Program “Safety day”  

D
alam rangka meningkatkan 

pemahaman karyawan akan 

pentingnya safety culture, Garuda 

Indonesia bersinergi dengan jajaran anak 

perusahanannya sukses menggelar 

program “Garuda Indonesia SafetyDay” 

yang dilaksanakan pada 13-15 Desember 

2017, bertempat di Auditorium kantor 

Pusat Garuda Indonesia, kegiatan yang 

mengusung tema “Enhancing Safety 

Awareness for Operational Excellence” 

dan dibuka oleh Direktur Utama Garuda 

Indonesia Pahala N Mansury.

D a l a m  s a m b u t a n n y a  P a h a l a 

mengungkapkan, “Kegiatan ini merupakan 

bagian dari Corporate Culture SINCERITY 

(Synergy, Integrity, Customer, Focus, 

Agiity dan Safety) – yang merupakan 

filosofi budaya kerja perusahaan - untuk 

meningkatkan awareness seluruh pegawai 

Garuda Indonesia terhadap aspek safety. 

Dalam kegiatan ini, karyawan diajak untuk 

berpartisipasi langsung melalui sinergi 

edukasi mengenai pentingnya aspek 

safety dari masing-masing perspektif 

concerned unit”.

Pada penyelenggaraan tersebut, Pahala 

menekankan, “Diharapkan seluruh 

rekan-rekan karyawan, termasuk 

dari lingkup non-operasional dapat 

memiliki perspektif yang sama terkait 

pentingnya  safety  dalam operasional 

Perusahaan dan semakin antusias untuk 

menjadi safety agent di area kerja masing-

masing guna menjaga  safety  level  dan 

mengukuhkan positive safety culture di 

Perusahaan”.

“Safety  culture  yang kuat sekiranya 

akan menjadi landasan penting dalam 

mendukung pembentukan reputasi 

positif Perusahaan dan kepercayaan 

masyarakat atas layanan operasional 

penerbangan Garuda Indonesia”, tutup 

Pahala.

Kegiatan  Safety  Day  tersebut juga 

diisi dengan kegiatan simbolik atas 
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komitmen untuk mengimplementasikan 

effective safety management system dalam 

operasional sehari-hari yang dilaksanakan 

oleh jajaran direksi Garuda Indonesia 

bersama-sama dengan direksi Aero 

Wisata, Citilink Indonesia, Gapura 

A n g k a s a ,  G M F  A e r o A s i a ,   S a b r e 

Travel  Network  Indonesia, Aerofood 

Indonesia, dan  Aerotrans Services 

Indonesia  melalui penandatanganan 

Letter of Commitment yang disaksikan 

oleh seluruh BoD GA Group dan 

peserta safety day.

P e l a k s a n a a n   G a r u d a   I n d o n e s i a 

(GA) Safety Day 2017 melibatkan jajajaran 

concerned unit Garuda Indonesia Group, 

terutama personil di lingkup  safety-
critical activities  (Flight Operations, 

Cabin Operations, Aircraft Maintenance, 

Ground Handling Operations, dan 

Cargo Operations).    Adapun kegiatan 

e d u k a s i  t e r s e b u t  d i l a k s a n a k a n 

m e l a l u i  s e r a n g k a i a n  p r o g r a m 

talkshow, safety expo, seminar, safety fun 

games, hingga safety award.

S a f e t y   c u l t u r e   y a n g 

k u a t  se k i ra ny a  a k a n 

menjadi landasan penting dalam 

m e n d u k u n g  p e m b e n t u k a n 

reputasi positif Perusahaan 

dan kepercayaan masyarakat 

a t a s  l ay a n a n  o p e ra s i o n a l 

penerbangan Garuda Indonesia
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MENGGANDENG 
GARUDA INDONESIA
MENJADI MASKAPAI RESMI

Maskapai flag carrier nasional – Garuda Indonesia ditunjuk menjadi pilihan 

penerbangan resmi untuk Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) 

menyusul telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama Corporate Sales 

antara Garuda Indonesia dan ILUNI. 

Dengan ditandatanganinya kerjasama ini, maka Garuda Indonesia beserta anak 

usahanya,    Citilink  -  menjadi penerbangan resmi bagi seluruh anggota 

Ikatan Alumni Universitas Indonesia beserta keluarga dan relasi bisnisnya 

untuk melaksanakan perjalanannya.

Direktur Utama  Garuda  Indonesia, Pahala N. Mansury dalam acara 

penandatanganan kerjasama Corporate Sales dengan ILUNI pada hari ini 

Pasar korporat merupakan 
pasar yang cukup 

besar dan potensinya terus 
meningkat. Sebagai salah satu 
universitas tertua dan terbesar di 
Indonesia, UI tentunya memiliki 
potensi yang sangat besar untuk 
digarap.



hingga Oktober lalu Garuda Indonesia telah meraih 
pendapatan sebesar lebih dari USD 200 juta dari 

pasar korporat dengan jumlah corporate partner sebanyak 
3242
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Kamis (14/12)  di Jakarta mengatakan 

bahwa penandatanganan ini merupakan 

u p ay a   G a r u d a   I n d o n e s i a  u n t u k 

memaksimalkan pasar korporat yang 

potensial    mengingat Ikatan Alumni 

UI  memiliki kekuatan sekitar 500 ribu 

orang yang tersebar di seluruh dunia.

“Pasar korporat merupakan pasar 

yang cukup besar dan potensinya 

terus meningkat. Sebagai salah satu 

universitas tertua dan terbesar di 

Indonesia, UI tentunya memiliki potensi 

yang sangat besar untuk digarap. Kiranya 

kerjasama ini dapat mendukung mobilitas 

anggota Ikatan Alumni UI dengan 

menawarkan pelayanan maskapai bintang 

lima dan dilayani oleh “The World’s Best 

Cabin Crew” .”, tambah Pahala.

Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni UI, 

Arief Budhy Hardono dalam kesempatan 

tersebut juga menyambut baik kerjasama 

tersebut. “Dengan kerjasama tersebut 

tentunya anggota kami menjadi lebih 

terjamin dan mudah dalam melaksanakan 

perjalanan dengan transportasi udara”, 

tambah Arief.

Sejalan dengan upaya perusahaan dalam 

peningkatan pasar  Garuda  Indonesia 

melalui “corporate  sales”,  hingga 

Oktober lalu  Garuda  Indonesia telah 

meraih pendapatan sebesar lebih 

dari USD 200 juta dari pasar korporat 

dengan jumlah  corporate  partner 

sebanyak 3242. Untuk tahun 2018 

m e n d a t a n g   G a r u d a   I n d o n e s i a 

menargetkan kenaikan 21 % untuk 

pendapatan dari pangsa pasar korporat 

ini.



2018, 
GARUDA INDONESIA 
TARGETKAN 39 JUTA 

PENUMPANG

P
T Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

menargetkan jumlah penumpang 

bertambah menjadi 39 juta orang 

pada 2018.

Direktur Utama Garuda Indonesia (GIAA) 

Pahala N. Mansury mengatakan target 

tersebut lebih tinggi 7,7% dari prediksi 

jumlah penumpang sampai akhir 2017 

yang sebesar 35 juta-36 juta. Pada 2016, 

perseroan telah mengangkut 33 juta 

orang penumpang.

“Mungkin berkisar antara 37juta-39 juta 

penumpang,” jelas Pahala di Terminal 3 

Porsi terbesar penerbangan 
Garuda Indonesia masih didominasi 
oleh penerbangan internasional. 
Beberapa rute dengan angka 
permintaan yang tinggi adalah 
Eropa, China, dan Jepang.
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Bandara Soekarno Hatta, Kamis (21/12).

Pahala menyatakan sebenarnya kenaikan 

jumlah penumpang bisa mencapai 30% 

tahun depan. Namun, adanya  travel 
warning dari beberapa negara terhadap 

Indonesia, terkait dengan Gunung Agung 

di Bali, target tersebut belum tentu 

tercapai. 

“Saat ini, load factor 2017 berada di kisaran 

73,5% dan pada 2018 kami berharap 74%-

75%,” ungkap dia.

Perseroan juga mengaku akan merilis 30 

rute baru pada tahun depan. Porsi rute 

internasional disebut bakal lebih banyak 

dibandingkan rute domestik.

Pahala,  di lansir  dari  Bisnis .com 

menuturkan salah satu prestasi 

perseroan pada 2017 adalah  on time 
performance yang baik, yaitu 97% untuk 

angkutan jamaah haji. Dari segi produksi, 

perseroan pun sudah meningkatkan 

kinerja dengan menurunkan  available 
seats   per kilometer meningkatkan 

serta efisiensi biaya khususnya untuk 

penggunaan bahan bakar.

Dia mengakui porsi terbesar penerbangan 

Garuda Indonesia masih didominasi oleh 

penerbangan internasional. Beberapa 

rute dengan angka permintaan yang tinggi 

adalah Eropa, China, dan Jepang.

Ketiga lokasi ini mengalami pertumbuhan 

penumpang yang signifikan, yakni sekitar 

20% pada 2017. “Kalau beberapa rute di 

Eropa [market] share kami di atas 50%, 

kalau China berkisar 40%,” jelas Pahala.

Dia memprediksi kenaikan pendapatan 

perusahaan akan mencapai 11%-12% 

pada tahun depan. Alasannya, perseroan 

sudah melakukan peningkatan produksi 

antara 13%-15%. Salah satunya dengan 

menambah utilitas pesawat yang saat ini 

hanya 9 jam 34 menit menjadi 10 jam 15 

menit pada 2018.

Selain itu, Garuda Indonesia ingin 

menggenjot beberapa pendapatan di luar 

bisnis penumpang, di antaranya adalah 

bisnis kargo.
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Laksanakan 
Khitanan Massal

G
a r u d a  I n d o n e s i a  g r o u p 

mengadakan khitanan massal 

gratis yang diadakan di area 

Garuda Maintenance Facility (GMF). 

Dalam acara yang dilaksanakan oleh 

Yayasan At-Taqwa Garuda ini diikuti 

oleh sekitar 265 anak warga sekitar 

bandar udara (bandara) internasional 

Soekarno – Hatta, Tangerang, Kamis 

(21/12). Kegiatan khitanan massal 

semacam ini merupakan kegiatan 

sosial yang mempunyai manfaat bagi 

karyawan dan masyarakat, terutama 

di momentum liburan sekolah saat ini.

Hadir Direktur Kargo Garuda Indonesia 

Sigit Muhartono dan Direktur Utama 

GMF Iwan Joeniarto, serta sejumlah 

pengurus dari Ikatan Istri Karyawan 

Garuda Indonesia (IIKGA).

Sigit dalam sambutannya menuturkan 

bahwa pelaksanaan khitanan massal 

ini sejalan dengan sinergi Garuda 

Indonesia Group yang saat ini terus 

dikembangkan perusahaan, dan telah 

menjadi komitmen perusahaan memiliki 

kepedulian pada beberapa hal yang dapat 

menyejahterakan masyarakat di wilayah 

sekitar beroperasinya perusahaan –

seperti salah satunya di bidang kesehatan.

“Khitanan Massal tahun 2017 ini 

merupakan acara khitanan yang kami 

selenggarakan untuk ke-7 kalinya, sejak 

tahun 2012. Tahun 2017 ini, jumlah 

peserta melebihi dari target peserta yang 

ditentukan oleh panitia, yaitu sebanyak 

265 anak, yang berasal dari yayasan yatim 

piatu/dhuafa lingkungan bandara, wilayah 

Tangerang, Kebun Jeruk, Jakarta dan 

lingkungan internal perusahaan,” jelasnya.

Kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin 

yang dilaksanakan Garuda Indonesia 

Group, RohisGA, RohisGMF, UPZ, Binroh 

Islam Aerowisata, IIKGA dan dengan 

diprakarsai oleh Yayasan At-Taqwa 

Garuda.

Ketua Yayasan At-Taqwa Garuda 

Muhammad Iksan menjelaskan pihaknya 

menyediakan 25 dokter untuk melayani 

para peserta khitan massal, selain itu 

juga ditambah dari tim Garuda Indonesia 

sendiri.

“Kegiatan ini merupakan yang ketujuh 

yang bekerjasama dengan corporate 

group, dan menjadi wujud nyata kontribusi 

kepada warga sekitarnya,” tuturnya 

kepada penulis.

Salah seorang anak bernama Evan (8) 

dengan nomor antrian 232 mengaku 

senang dan tidak takut mengikuti sunatan 

massal ini. “Nggak takut, soalnya kan nanti 

di kasih hadiah,” ucap pelajar kelas 3 ini.

Peserta khitan massal lainnya, Fatwa (8) 

juga senang bisa ikut khitan massal yang 

digelar Garuda ini. “Seneng bisa disunat 

gratis, apalagi nanti di kasih uang,” katanya 

seraya tertawa.

Para peserta khitanan massal, selain 

gratis juga mendapatkan bingkisan dari 

panitia seperti tas sekolah, buku dan uang 

transport. (Eq)

Khitanan Massal tahun 2017 ini 
merupakan acara khitanan yang 

kami selenggarakan untuk ke-7 kalinya, 
sejak tahun 2012.
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Air Terjun Toroan di Madura 
(Foto:Instagram/@evansan-
tana86)

WOW! Di Madura Ada Air 
Terjun & Laut dalam 1 Area

Destinasi

 Di kota yang terkenal dengan 

satenya tersebut, ada sebuah desti-

nasi wisata yang bisa mewujudkan 

mimpi Anda menikmati pemandan-

gan air terjun sekaligus lautan 

dalam satu waktu alias bersamaan!
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Para wisatawan bisa menikmati air 
terjun setinggi 20 meter dan lautan 

sambil duduk-duduk dengan tenang di atas 
bebatuan di tepi muara.

Apa yang ada didalam benak Anda 

saat melihat air terjun  dan laut 

dalam satu tempat bersamaan?!. 

Tentunya hal itu menjadi kejutan 

bagi Anda, karena tidak semua 

daerah di Indonesia memiliki hal 

seperti ini, seperti yang ada di kota 

Madura.

Tunggu sampai Anda sendiri yang 

datang ke Kota Madura. Pasalnya, di 

kota yang terkenal dengan satenya 

tersebut, ada sebuah destinasi wisata 

yang bisa mewujudkan mimpi Anda 

menikmati pemandangan air terjun 

sekaligus lautan dalam satu waktu 

alias bersamaan!

Air Terjun Toroan, seperti dilansir dari 

Okezone, menjadi satu-satunya air 

terjun terunik yang ada di Pulau Jawa. 

Sebab, keistimewaannya yang berada 

berdampingan dengan sebuah pantai 

tersebut bisa membuat siapapun 

penasaran seperti apa rupanya.

Ternyata setelah sampai dan 

menginjakkan kaki di Air Terjun 

Toroan, benar saja banyak wisatawan 

lokal yang kagum bukan kepalang 

saat melihat keelokan alamnya hingga 

lupa untuk mengedipkan kedua 

pasang mata. Bagaimana tidak, ada 



Air Terjun Toroan, seperti dilansir dari Okezone, menjadi 

satu-satunya air terjun terunik yang ada di Pulau Jawa. 

Sebab, keistimewaannya yang berada berdampingan 

dengan sebuah pantai tersebut bisa membuat siapapun 

penasaran seperti apa rupanya.
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dua anugerah indah ciptaan Tuhan 

yang terpampang nyata adanya di 

depan kedua pasang mata Anda. 

Seluas-luasnya lautan terbentang 

dan derasnya air terjun sangat 

menenangkan dada.

Namun, sebelum bisa menikmati 

keindahan kedua keindahan ini, 

Anda harus sedikit melakukan 

perjuangan, yaitu menuruni anak 

tangga dan melawan hembusan angin 

yang cukup mampu membuat baju 

atau kerudung Anda berkibar-kibar 

bebas. Setelah berhasil menuruni 

anak tangga yang cukup landai, Anda 

akan disambut oleh air terjun pertama 

yang cukup disembunyikan letaknya 

oleh pepohonan. Sedangkan air terjun 

kedua yang langsung menghadap dan 

tumpah ke lautan ada di bawahnya 

lagi.

Para wisatawan bisa menikmati air 

terjun setinggi 20 meter dan lautan 

sambil duduk-duduk dengan tenang 

di atas bebatuan di tepi muara. 

Rasakanlah suasana syahdu dan 

tenang efek dari deburan ombak 

dan hempasan air terjun secara 

bersamaan diselimuti  cahaya 

matahari sore yang menghangatkan. 

D i m a n a  l a g i  A n d a  d a p a t k a n 

kesempurnaan ini jika bukan di Air 

Terjun toroan?

Lokasinya yang tidak jauh dari 

Kota Sampang, Madura dan hanya 

berjarak sekira 105 kilometer dari 

Kota Surabaya, serta aksesnya 

yang cukup mudah, maka tidak ada 

lagi alasan Anda untuk menunda 

perjalanan ke Air Terjun Toroan. Anda 

bisa mengendarai kendaraan pribadi 

atau angkutan umum yang menuju ke 

daerah air terjun berada.
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SOSOK HONDA 
HR-V “FACELIFT” 
2018 TERSINGKAP



Vol. XXXIX, Januari 2018 29APG magazine

TE
C

H
N

O
LO

G
Y

T
a h u n  d e p a n  r u m o r n y a 

b a k a l  j a d i  w a k t u ny a   s p o r t 
uti l i ty  vehicle   (SUV)  Honda 

HR-V  mengalami pembaruan. 

Walaupun, ubahan yang terjadi tidak 

begitu komprehensif  alias  minor 
change atau facelift saja.

Terbawa euforia, media asal negeri 

Bollywood  Indianautosblog ,  Sabtu 

(30/12/2017) merilis gambar  “render” 

HR-V 2018. Penyegaranya diperkirakan 

hanya styling kecil pada bagian eksterior. 

Kemungkinan HR-V mendapatkan 

k i s i  d e p a n  l e b i h  l u r u s ,  b u m p e r 

depan  sporty, fog lamp yang direvisi 

dan headlamp seluruhnya LED.

Pada sisi interior, seperti dilansir Kompas.

com, Honda HR-V 2018 bisa saja 

menyematkan trim dan jok baru, sistem 

infotainment yang telah di-upgrade dan 

revisi cluster instrumen. Honda akan 

meningkatkan keamanan HR-V dengan 

melengkapi teknologi canggih, yang 

menjadi bagian dari rangkaian Honda 

Sensing. Bahkan di Jepang, HR-V 

kemungkinan akan diperlengkapi dengan 

Honda Sensing sebagai standar.

Honda telah mulai menguji Honda 

HR-V  facelift  untuk meluncur tahun 

depan (2018), sudah terbukti dari gambar 

HR-V berbalut cover kamuflase, yang 

tertangkap kamera sedang berada di 

jalanan awal bulan ini. Seniman digital IAB 

Shoeb Kalania, membuat render Honda 

HR-V 2018 membayangkan proyeksi 

desain yang diharapkannya.
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Honda akan meningkatkan keamanan HR-V 
dengan melengkapi teknologi canggih, yang 

menjadi bagian dari rangkaian Honda Sensing. Bahkan 
di Jepang, HR-V kemungkinan akan diperlengkapi 
dengan Honda Sensing sebagai standar.

Honda HR-V  facelift   kemungkinan 

akan mulai dijual secara internasional 

tahun depan. Honda Indonesia belum 

mengeluarkan pernyataan terkait hal 

tersebut untuk pasar dalam negeri. 

Namun, jika memang tak mau disalip 

oleh tiga rivalnya (Terios, Rush) yang 

baru kedatangan generasi baru, tak ada 

salahnya untuk membentengi diri dengan 

penyegaran baru. (*/eq)



JANGAN Abaikan Gangguan 
Tenggorokan yang Ternyata 
Berujung Difteri
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Bila ada gangguan 
tenggorokan dan 
suara serak yang 

tak biasa, sebaiknya 
waspada gejala 

difteri.

Salah  satu cara mudah mengenali 

penyakit difteri dengan cepat yakni 

pasien mengalami demam disertai 

rasa sakit tak nyaman di tenggorokan. 

Tahukah Anda, itu menjadi salah satu 

pertanda difteri yang jangan diabaikan.

Bila ada gangguan tenggorokan dan 

suara serak yang tak biasa, sebaiknya 

waspada gejala difteri. Ini sangat khas 

dan lebih wajib diperhatikan dengan 

segera.

Jika cepat konsultasi dengan dokter, 

penyakit difteri mudah diobati. 

Kalau tidak, Anda mudah mengalami 

komplikasi yang berujung meninggal 

dunia.

Spesialis Anak dr Nina Dwi Putri 

SpA(K) mengatakan, jika pasien, 

terutama anak-anak mengeluh sakit 

tenggorokan dan demam, wajib deteksi 

difteri. Pergi ke dokter segera supaya 

lebih mudah didiagnosa.

“Kalau ada gangguan pada tenggorok 

juga suara serak dan gangguan 

menelan, segera ke dokter. Apalagi 

disertai demam tidak tinggi,” katanya 

di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, 

Jumat 29 Desember 2017.
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Dokter Nina, seperti dilansir dari 

Okezone.com menambahkan, jika ada 

gejala seperti itu langsung lihat di kaca. 

Apakah di tenggorok ada selaput putih 

keabu-abuan yang sangat mengganggu. 

Kalau memang tampak, segera periksa 

rumah sakit.

Selanjutnya, kalau ada pembengkakan 

di leher, maka hati-hati bisa jadi positif 

gejala difteri. Selaput tersebut lengket 

sulit dilepaskan, jadi berbahaya.

Kalau berlanjut bisa menghambat cara 

bernapas atau tidur ngorok. Jika pasien 

ketahuan positif idap penyakit ini maka 

bisa segera diberi pengobatan sesuai 

tatalaksananya.

“Pasien diberikan obat anti difteri serum 

untuk mengikat racun. Lalu pemberian 

antibiotik dan memonitor apakah ada 

komplikasi. Setelahnya, dilengkapi 

vaksinasi,” ujarnya.

jika ada gejala seperti itu langsung 

lihat di kaca. Apakah di tenggorok ada 

selaput putih keabu-abuan yang sangat 

mengganggu. Kalau memang tampak, 

segera periksa rumah sakit.
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Perlu diingat, penyakit difteri tidak sama 

seperti Mers COV, SARS atau ebola. 

Karena difteri penularan melalui percikan 

air liur saja.

“Difteri bentuk kuman besar tidak bisa 

menyebar merata lewat udara. Tapi akan 

menular jika kontak dekat paling tidak 1,5 

meter. Misal pasien batuk atau bersin, 

pasti orang di sekitar mudah tertular,” 

bebernya. (*/Eq)

Kalau ada pembengkakan di leher, 
maka hati-hati bisa jadi positif gejala 

difteri. Selaput tersebut lengket sulit 
dilepaskan, jadi berbahaya.

Salah satu cara mudah 
mengenali penyakit difteri 
dengan cepat yakni pasien 
mengalami demam disertai 
rasa sakit tak nyaman di 
tenggorokan. 
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PILOT HOUSE

Garuda Operations Centre
Soekarno–Hatta International

Airport 19110 Indonesia PO. Box 1224 JKT
19130 Phone: +6221 5590447 | (hunting) 550 1771 ext. 2102

Fax: +6221 5501529 | www.apg.or.id

Happy New Year
Mengucapkan

SALAM HORMAT,
ASOSIASI PILOT GARUDA (APG)


