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Salam Kompak

Salam sejahtera untuk kita 
semua, dengan mengucap syu
kur kehadirat Tuhan yang maha 
esa, kita masih diberikan ke
sehatan dan kekuatan dalam 
melak sanakan tugas.

Bulan puasa yang telah kita 
lalui menjadi satu pertanda kita 
untuk menuju kemenangan di

hari yang fitri ini, banyaknya cobaan dan godaan yang kita alami di 
saat berpuasa menjadikan kita lebih baik lagi dimasa akan datang.

Kesalahan demi kesalahan baik yang di sengaja maupun yang 
tidak seakan menjadi hal yang biasa, tanpa disadari kita telah mem
buat keimanan kita sedikit berkurang, untuk itu kami selaku pengurus 
Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) beserta staff mengucapkan 
Selamat Hari Raya Idulfitri  1 Syawal 1435 Hijriah, mohon maaf lahir 
dan batin, semoga dihari yang fitri ini kita selalu menjadi orangorang 
yang memiliki hati yang bersih dan kembali kepada Fitrahnya.

Kamipun turut berduka cita atas jatuhnya pesawat Malaysia Airline 
yang pada waktu lalu mengalami musibah, semoga haltersebut men
jadi satu pelajaran berharga bagi kita semua, terutama para rekan
rekan se profesi Pilot Garuda Indonesia dimanapun berada dan untuk 
para korban Malaysia Airline MH17 dapat diterima di sisi Tuhan yang 
maha esa, diberikan ketabahan bagi yang ditinggalkanya.

Selamat bertugas, tetap menjaga kesehatan dan keselamatan 
bagi kita semua. 

Terimakasih.
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FLASH NEWS 

Jakarta. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membeli 
sekitar 21,25 persen PT Gapura Angkasa milik Ang
kasa Pura I. Total harga pembelian saham itu seki

tar Rp 105 miliar.
Pembelian saham PT Gapura Angkasa sekitar Rp 

229.779 per saham. Untuk melakukan transaksi ini, per
seroan telah melakukan nota kesepahaman pembelian 
dan penjualan saham PT Gapura Angkasa pada 30 Juni 
2014.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan ke 
Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti ditulis Jumat 
(4/7/2014),pembelian saham itu untuk mendorong perse
roan menjadi pemegang saham mayoritas di PT Gapura 
Angkasa agar meningkatkan standar layanan kepada 
penumpangnya.

Sebelumnya kepemilikan pemegang saham perse
roan antara lain PT Garuda Indonesia Tbk sebesar 37,50 
persen, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II mas
ingmasing menggengam saham sebesar 31,25 persen.

PT Gapura Angkasa merupakan salah satu entitas 
yang berperan penting dalam proses penyediaan layan
an ground handling bagi pengguna jasa Perseroan.

Layanan ground handling yang diberikan oleh PT Ga
pura Angkasa meliputi penyediaan jasa ground handling, 
warehousing, pengelolaan executive lounge, pengum
pulan passenger service collection, dan jasa pelayanan 
hospitality dengan wilayah yang tersebar di bandar udara 
di Indonesia. (Lip6/eky).

Garuda Indonesia Tambah Saham 
di Gapura Angkasa

4 Volume IVAPG magazine



APG magazine 5Volume IV

FLASH NEWS 

Setelah 10 tahun vakum Air 
France akhirnya membuka 
kembali rute JakartaParis 

dengan transit di Singpura. Rute 
hari an ini resmi beroperasi mulai Ka
mis (10/7/2014).

“Pada tahun 2004 kami meng
hentikan rute JakartaParis dan di
ambil alih oleh KLM, yang merupa
kan maskapai bagian dari Air France. 
Melihat menggeliatnya kembali des
tinasi ini, kami akhirnya membuka 
kembali,” kata Executive Vice Presi
dent Asia Pacific Air FranceKLM, 
Patrick Roux, dalam sambutannya di 
Malam Inaugurasi Air France, Kamis 
(10/7/2014) lalu.

Untuk rute ini, Air France meng
gunakan pesawat Boeing 777300 
yang memiliki kapasitas 303 kursi. 
Kapitas tersebut terdiri dari 8 kursi 

pada kabin La Premiere, 67 kursi 
Business Class, 28 Premium Eko
nomi, dan 200 kuris Kelas Ekonomi. 
Tiket pergipulang dibanderol mulai 
dari 999 dollar AS.

Air France juga menjadi satusa
tunya penerbangan yang menawar
kan kelas Premium Economy untuk 
penerbangan Jakarta Paris atau se
baliknya.

Dengan nomor penerbangan 
AF 259, Air France berangkat dari 
bandar udara SoekarnoHatta pukul 
19.30 WIB, tiba di Changi Singapura 
pukul 22.25 waktu lokal. Berangkat 
kembali dari Changi 00.25 dan di
jadwalkan tiba di ParisCharles de 
Gaulle pukul 07.55.

Sementara untuk tujuan kembali 
ke Jakarta, Air France mengguna kan 
penerbangan berkode AF 254. Be

Jakarta Destinasi Baru
Air France di Asia Tenggara

rangkat dari ParisCharles de Gaulle 
pukul 19.20, tiba Changi pukul 16.55 
dan mengakhiri perjalanan di Jakarta 
pukul 17.35 WIB.

Penerbangan ini juga melengkapi 
layanan harian KLM untuk rute Ja
karta ke Amsterdam melalui Kuala 
Lumpur.

“Kehadiran rute ini menjadi bukti 
kami untuk membantu pertumbuhan 
ekonomi di kedua negara,” kata Pat
rick.

Duta Besar Prancis untuk Indo
nesia, Corrinne Breuzé, berharap 
rute ini dapat memudahkan mobilitas 
warga Indonesia ke Prancis begitu 
pula sebaliknya. Tercatat 100.000 
wisatawan Prancis yang berkunjung 
ke Indonesia.

Ia mengatakan Duta Besar Pran
cis telah mengeluarkan 37.000 visa 
bagi warga Indonesia tahun lalu. 
“Terjadi peningkatan 20 persen tiga 
tahun terakhir,” katanya.

Direktur Angkutan Udara Direk
torat Perhubungan Udara Kemen
terian Perhubungan, Djoko Mur
jatmodjo, yang turut memberi kata 
sambutan di acara tersebut, sangat 
menyambut baik kehadiran rute ini.

Namun ia berharap Air France 
dapat segera mengoperasikan 
penerbang an langsung Jakarta  
Paris tanpa harus transit di Singa
pura.

“Karena lalu lintas udara Jakarta 
 Singapura sendiri sudah sangat se
sak, 50 penerbangan per hari. Bila 
ada penerbangan langsung, akan 
membantu mengurangi beban air 
traffic,” katanya. (k.com/Q)
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Maskapai Penerbangan Ga
ruda Indonesia cabang Pe
kanbaru, Riau menghenti

kan operasional ke tiga kota yaitu 
Medan, Batam dan Padang. Pasal
nya, jumlah penumpang rute Pekan
baru ke tiga kota itu tidak seimbang 
dengan tingginya biaya operasional 
dan penyusutan nilai (depresiasi) ru
piah.

“Ditutup sebab merugi. Load fac
tornya (tingkat isian penumpang) ti
dak terisi dan mungkin kurang kam
panye atau masyarakat juga tidak 
tahu atas ketiga rute itu,” kata Gener
al Manager Kantor Cabang Garuda 
Indonesia Pekanbaru, Mohammad R 
Pahlevi di Pekanbaru, Riau, Selasa 
(8/7/2014).

Menurut Pahlevi, bisnis industri 
penerbangan saat ini bukanlah suatu 
hal yang mudah karena nilai tukar 
rupiah yang tertekan terhadap do
lar Amerika Serikat. Selain itu, mas

kapai dituntut untuk memenangkan 
persaingan antarsesama kompetitor.

Untuk rute penerbangan ke tiga 
kota tersebut Garuda Indonesia 
mengoperasikan pesawat jenis Bom
bardier tipe CRJ 1000 Next Genera
tion berkapasitas 96 tempat duduk. 
Terdiri dari 12 kursi kelas bisnis dan 
84 kursi kelas ekonomi.

“Karena maskapai bayar semua
nya pakai dolar AS. Saya tidak hafal 
persisnya baik tanggal dan bulan. 
Tapi sejak saya masuk di sini bulan 
Maret 2014, ketiga rute tersebut su
dah tidak ada lagi,” katanya.

Kalangan biro perjalanan di Pe
kanbaru mengatakan maskapai pelat 
merah Garuda Indonesia menghenti
kan tiga rute penerbang an domestik 
di Riau yang menghubungkan deng
an provinsi tetangga seperti Kepu
lauan Riau, Sumatera Barat, dan Su
matera Utara.

“Tiga rute itu yakni Pekanbaru

Medan, PekanbaruPadang, dan 
PekanbaruBatam. Sebelumnya 
Garuda setiap hari mengoperasikan 
pesawat pulang pergi dalam mela
yani penumpang di tiga rute itu,” ujar 
pegawai Mandiri Tour and Travel, 
Muhammad Soleh.

Menurutnya, Garuda Indonesia 
menghentikan rute penerbangan itu 
karena maskapai penerbangan lain 
melayani satu hingga dua kali pe
nerbangan per hari. Sedangkan rute 
PekanbaruPadang, Garuda Indone
sia merajai pasar karena hanya mer
eka yang melayani penerbangan di 
rute ini satu kali per hari.

“Harga tiket yang dijual Garuda 
cenderung tinggi, dibanding kompeti
tor untuk rute yang sama. Sementara 
pelayanan yang mereka berikan ke
pada penumpang relatif sama untuk 
penerbangan di bawah satu jam,” 
ujar Soleh. (metrotv/Q).

Garuda Indonesia Hentikan 3 Rute 
Penerbangan dari Pekanbaru
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Maskapai Nasional negeri 
Qatar ,yakni Qatar Airways 
membuka kesempatan bagi 

warga Indonesia untuk dapat beker
jasama dengan posisi Pilot dan Firs 
Officer ( FO) yang digelar di Hotel 
sheraton pada 19 dan 20 juli 2014 
lalu.

Kegiatan yang berlangsung tertu
tup di aula cendrawasih hotel Sher
aton tersebut di buka mulai pukul 
10.00wib hingga pukul 15.00wib dan 
terbagi dalam dua sesi. 

Dari pantauan di lokasi, terlihat 
sejumlah pilot membawa berkas 
persyaratan dan antusias mengi
kuti acara tersebut. Meski demikian 
diakui sejumlah pilot, mereka  ingin 
dahulu mencari informasi lebih 

dalam mengenai Qatar airways, 
“saya ingin lebih tau lebih dalam 
mengenai Qatar Airways, mungkin 
saja saya dapat bergabung dengan 
Qatar Airway. Ujar salah seorang 
pilot yang tak ingin disebutkan na
manya.

Tingginya frekuensi terbang yang 
dimiliki maskapai Qatar Airways 
saat ini, membuat kebutuhan pilot di 
maskapai tersebut tumbuh pada se
tiap tahunnya.Indonesia merupakan 
salah satu Negara yang diminati 
Qatar untuk memenuhi kebutuhan 
maskapai karena dianggap mam
pu memenuhi persyaratan yang di 
tetapkan dan dapat bekerja secara 
professional. (Eky Fajrin)

QATAR 
Mencari Pilot Di Indonesia

APG magazine 7Volume IV
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Semakin tingginya permintaan 
pasar domestik di Indone
sia Timur, Maskapai Garuda 

Indonesia menambah tiga rute pe
nerbangan baru, yakni MakassarLu
wuk, MakassarBima dan Maka ssar 
Mamuju.

Direktur Pemasaran dan Penjual
an Garuda Indonesia, Erik Meijer 
mengatakan, pembukaan rute baru 
ini merupakan bagian dari kelanjut
an program ekspansi jaringan yang 

dilaksanakan Garuda Indonesia dan 
mendukung perkembangan pereko
nomian nasional melalui peningkat
an konektivitas antar daerah.

“Ini upaya Garuda Indonesia un
tuk memperluas jaringan penerbang
annya di rute domestik dan untuk 
memenuhi permintaan pasar yang 
semakin meningkat pada jaringan 
penerbangan di Indonesia bagian 
timur,” kata Erik, Rabu (2/7) lalu.

Penerbangan pada rute ini akan 

Garuda Indonesia Tambah Tiga Rute 
di Indonesia Timur

dilayani dengan menggunakan pe
sawat ATR 72600 berkapasitas 70 
penumpang.

Tahun ini Garuda Indonesia juga 
berencana mendatangkan seba
nyak 27 pesawat baru terdiri dari 2 
pesawat Boeing 777300 ER, 4 pe
sawat Airbus A330, 12 pesawat Boe
ing 737800 NG, 3 pesawat Bombar
dier CRJ1000 NextGen, dan 6 pe
sawat turboprop ATR 72600. (B8/q)

FLASH NEWS 
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Buka puasa bersama menjadi 
satu ajang komunikasi antara 
anggota dan pengurus Aso

siasi Pilot Garuda (APG), kesibukan 
yang sangat padat menjadi satu ken
dala para Pilot Garuda untuk men
jalin komunikasi antar sesama ang
gota.

Bulan puasa yang menjadi bulan 
baik kali ini dimanfaatkan oleh para 
pengurus APG menjadi ajang silatur
ahmi juga ajang berdiskusi bagi para 
anggota. “Buka puasa bersama yang 
kita adakan kali ini bertujuan untuk 
menjalin silaturahmi antar pilot ga
ruda, juga sebagai ajang berdiskusi, 
terutama permasalahan yang ada di 
lapangan “tutur Capt. Dodi panitia 
acara Bukber APG saat di temui usai 
acara buka puasa bersama di Hotel 
Mercure Alam Sutra Tangerang Se

latan.Senin,(21/07/14).
Acara yang dimulai pada pukul 

4.30 wib. dimulai dengan mende
ngarkan tausiah ini berlangsung 
deng an hikmat, banyak pelajaran 
yang didapat dari acara tersebut, se
lain menjalin silaturahmi para pilot
pun dapat langsung mengutarakan 
setiap permasalahan yang dialami 
para anggota, baik dilapangan mau
pun permasalan asosiasi tersebut 
kepada para pengurus APG.

“Dengan acara tersebut para ang
gota kami persilahkan untuk meng
utarakan segala permasalah an yang 
dialami, nantinya setiap permasala
han akan kami tampung dan dilan
jutkan sebagai bahan untuk pemba
hasan PKB yang sedang kami bahas 
bersama dengan manajemen “tegas 
nya.

Bukber, jalin komunikasi 
antar anggota APG

Ajang Bukber (buka puasa ber
sama) diharapkan dapat selalu dilak
sanakan demi menjalin keharmoni
san sesama Pilot Garuda Indonesia.
harap.Dodi. (Dennys)
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Pengelolaan transportasi di In
donesia masih banyak yang 
harus dibenahi khususnya 

penerbangan sipil bahkan masih 
tergolong buruk terbukti sejak 2007 
civil aviation authority of Indonesia 
terpuruk menjadi seperingkat deng
an otoritas penerbangan di Etiopia, 
Iberia, Equator Guinea, Swaziland 
dan Congo. Hal tersebut terjadi 
karena hasil audit USOAP dari ICAO 
pada bulan Feb 2007 mengungkap
kan 121 findings, dan menyusul ke
celakaan penerbangan yang sangat 
tinggi di Indonesia maka di bulan 
April 2007 statusnya diturunkan 
menjadi Category 2 penilaian FAA 
dan sejak bulan Juli 2007 oleh MEE 
dimasukkan kedalam Community 
List (Euro Ban).

Faktanya hingga sekarang ti
dak ada usaha serius dari Peme
rintah untuk menanggulanginya. 
Olehkarena itu kita membutuhkan 
seorang pejabat publik tingkat tinggi 
di Kementerian Perhubungan yang 
mau bekerja, mengerti betul ten
tang apa dan bagaimana me ngelola 
fungsi pemerintahan yang baik.

Karena Presiden terpilih melalui 
internet sedang membuka usulan 
nama Kabinet Alternatif Usulan 
Rakyat <http://bit.ly/pollingmenteri

> maka dengan ini saya nama: 
Capt S.M.Nababan/ATPL917/telp 
08129145860, menyatakan siap 
apabila sdr/sdri berkenan menomi
nasikan nama saya khususnya bagi 
jabatan di nomor 14.

Adapun mengenai betapa saya 
bersemangat untuk melakukan 
perubahan di bidang transportasi, 
khususnya penerbangan tersebut 
dapat anda lihat pada 4 lampiran 
email ini. (*)

Sumbangsih Pada Negeri
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Untuk memajukan dan 
mengembangkan Kope rasi  
APG (KopAPG), Capt.Siregar 

selaku  Ketua Koperasi berencana 
menaikan iuran bulanan Koperasi, 
meski belum ada nilai pastinya,  ren
cana tersebut berharap dapat respon 
positif dari para anggota KopAPG.

Koperasi yang berdiri sejak 14 
Juli 2009 tersebut saat ini sudah be
ranggotan kurang lebih 600 anggota,  
dan hanya dibebani iuran bulanan 
sebesar Rp 15.000/anggota. 

Rencana kenaikan iuran koperasi  
di usulkan agar proses pencaiaran 
dana untuk anggota yang kebutuh
annya mendesak, bisa dengan cepat 
dicairkan , dengan mekanisme yang 
bisa diambil langsung dari kas kope
rasi,  karena untuk saat ini KopAPG 
mengandalkan kerjasama dengan 
Bank terutama bagi kebutuhan dana 
yang nilainya cukup besar.

“Secepatanya rencana ini di
harapkan dapat segera terealisasi, 

karena selain untuk kemajuan Kop
APG juga demi kesejahteraan para 
anggotanya” terang ketua KopAPG 
Capt.Siregar dengan semangat.

Meski belum tentu seluruh ang
gota menyetujui rencana kenaikan 
iuran tersebut, Capt.Siregar beren
cana akan terlebih dahulu untuk 
melakukan sosialisasi rencana 
tersebut kepada para  anggotanya.  

Salah satu anggota yang men
dukung rencana tersebut  yakni 
Capt. Jeffrey , ia mendukung ren
cana tersebut jika memang KopAPG 
jadi menaikan iuran bulanan,  bah
kan untuk  nilai nominal yang akan 
ditetapkan tidak menjadi masalah 
selama nilai nya masih wajar dan 
terjangkau anggota KopAPG. “saya 
pribadi mendukung rencana kenai
kan iuran KopAPG tersebut, selama 
itu untuk kebaikan anggota bahkan 
jika harus naik sampai 100%” ujar 
Capt Jeffrey .

Pendapat lainnya dikemukakan 

Rencana Kenaikan Iuran KopAPG

oleh FO. Ruby Hamdani yang tidak 
setuju dengan rencana kenaikan 
iuran KopAPG,  “permintaan untuk 
merubah system gaji dan renumeri
sasi belum terealisasi. Keresahan 
di lapangan masih tinggi, sehingga 
dikhawatirkan dengan adanya ke
naikan iuran akan menggambarkan 
yang negative  terhadap asosiasi” 
terang Ruby.

Ditambahkan oleh ketua Kop
APG, bahwa rencana kenaikan 
tersebut sekali lagi demi kebaikan 
anggota KopAPG terutama peminja
man emergency yang saat ini masih 
melibatkan pihak bank dalam pro
ses pencairan, sehingga memakan 
waktu. 

“Jadi mari besarkan koperasi kita 
,karena koperasi ini milik bersama 
yang setiap anggota dapat berkon
tribusi membangun Koperasi” tutup 
Capt Siregar. (Eky)
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Kejadian tertembakanya pe
sawat Malaysia Airlines MH 17 
yang membawa 295 penum

pang di atas wilayah konflik Ukraina 
menyisakan duka mendalam bagi 
para keluarga korban, juga dunia 
penerbangan khususnya . 

Asosiasi Pilot Garuda (APG) 
melihat peristiwa tersebut sebagai 
peristiwa yang naas bagi dunia pe
nerbangan internasional, namun se
lain itu juga dapat dipetik pelajaran 

yang berharga, yang dapat mem
bangun system penerbangan yang 
aman bagi penumpang.

Untuk hal itu, APG langsung 
bersimpati dan mengirim surat ikut 
berbelasungkawa dan duka yang 
mendalam atas peristiwa tertem
baknya Malaysia airlines MH17. 
Berikut lampiran surat yang di kirim 
oleh APG kepada Capt. Lam  Chee 
Keong President Malaysia Airlines 
Pilots Association (MAPA).

APG Sampaikan Simpati Kepada MAPA

12 Volume IVAPG magazine
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Capt. Nyoman Yadnya/516909

APG menurut saya adalah organisasi profesi yang diandalksn dalam hal 
melindungi anggotanya secara professional dan fair. Aktif menyerap aspirasi 
anggota untuk disampaikan kepada manajemen dengan selalu memperhatikan 
kaidah kaidah hubungan industrial secara be partit.
Semoga kedepan hubungan APG dengan BOM bisa lebih harmonis , dengan 
ini saya ucapkan salam terimakasih kepada jajaran APG yang mau bersusah 
payah duduk disitu.
Untuk KopAPG , yang merupakan wadah yang sangat membantu member 
solusi bagi anggotanya yang sudah mengalami deficit financial. Selain itu 
mohon dinaikan cadangan dana emergency nya, karena saya pernah gak 
kebagian, manyun deh,..hehe. Tks APG beserta semua staff nya.

Capt. Nunung/536294

APG merupakan house of Pilot, ini baru merupakan slogan belum realita, un
tuk mencapai itu semua harus di bikin aura yang menarik biar slogan itu ter
wujud, cari konsultan untuk hal itu kan banyak bisa di beli.
Untuk koperasi APG, kurang seksi dan kegiatannya masih skala kecil, contoh 
kalau mau pinjem uang syarat syaratnya terlalu rumit dan makan waktu, ha
rusnya prosesnya cukup lima menit, belajarlah dengan Koapgi, syukur syukur 
bisa lebih simple dari Koapgi, heheheh…

F.O ANDREW KALIGIS/537561
Dana emergency KopAPG di perbanyak nilai 
maksimumnya,  diharapkan mampu bersaing 
dengan koperasi yang lain di Garuda, dengan 
bunga termurah. Untuk APG, terus kompak!.

F.O Dwi Suryanto/531703
Beragam informasi tentang KopAPG masih kurang terdengar oleh para 
anggotanya, diharapkan kedepan  mampu mensosialisasikan program
programnya .

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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Pada pelaksanaan pesta demokrasi 9 july lalu, ada 
pemandangan yang menyita perhatian sejumlah 
orang di bandara Soekarno Hatta di terminal 

2 F,  yakni suasana pilpres di TPS 13 yang berlokasi 
di pelataran Terminal 2F, saat sejumlah pegawai 
operasional, pilot dan pramugari emosi serta memprotes 
petugas KPPS karena tidak bisa mencoblos.

Sebab selain tidak terdaftar dalam DPT khusus 
bandara, mereka tidak membawa formulir A5 pindah pilih. 
Mereka hanya membawa formulir C6 atau undangan 
memilih.

Pilot Pesawat Garuda Indonesia Krisna Murti, 
mengaku kecewa tidak bisa mencoblos. Padahal dia 
sudah menyempatkan diri transit di Bandara Soekarno
Hatta dari penerbangan Padang ke Yogyakarta. 
Seperti di TPS 13 yang berlokasi di pelataran Terminal 2F, 
saat sejumlah pegawai operasional, pilot dan pramugari 
emosi serta memprotes petugas KPPS karena tidak bisa 
mencoblos.

Sebab selain tidak terdaftar dalam DPT khusus 
bandara, mereka tidak membawa formulir A5 pindah pilih. 
Mereka hanya membawa formulir C6 atau undangan 
memilih.

Pilot Pesawat Garuda Indonesia Krisna Murti, 
mengaku kecewa tidak bisa mencoblos. Padahal dia 
sudah menyempatkan diri transit di Bandara Soekarno
Hatta dari penerbangan Padang ke Yogyakarta.

“Saya jelas kecewa, saya terdaftar di DPT dan punya 

hak pilih. Kita belabelain transit beberapa menit di sini 
untuk nyoblos, tapi ternyata tidak bisa. Berarti kan hak 
suara saya dihilangkan,” tukasnya kesal.

Menurut dia pengalaman mencoblos pada 2009 lalu 
di kedutaan cukup memakai passport dan KTP. “Saya 
sudah bepergian ke luar negeri, di negara lain tidak 
terjadi, saya bisa nyoblos tanpa form pindah pilih. Kenapa 
nyoblos di negara sendiri malah tidak bisa. Sistemnya 
masih jelek,” ujarnya.

Dilain kesempatan Presiden APG memberikan 
komentar terkait hal tersebut, semestinya para pilot 
dapat berperan aktif untuk mencari dan mendapatkan 
formulir A5 sebelum melakukan penerbangan. Formulir 
A5 itu mudah didapatkan, dan semestinya mereka jika 
ingin menggunakan hak suaranya harus berperan aktif, 
karena hal tersebut sudah ketentuan KPU. “sangat 
disayangkan ada kejadian tersebut, padahal mereka 
bisa menggunakan hak suaranya, namun karena tidak 
memahaminya mereka jadi kehilangan hak suaranya” 
jelas Capt.Bintang Hardiono saat ditemui di kantor APG. 

Harapannya kelak dikemudian hari atau 5 tahun 
mendatang hal tersebut dapat menjadi pelajaran bagi 
berbagai profesi yang sibuk untuk dapat menyempatkan 
diri mengurus formulir A5 guna hak suaranya, yang dapat 
menentukan nasib bangsa dikemudian hari.” dikesempatan 
ini, kami menghimbau untuk para pilot khususnya anggota 
APG untuk dapat mengambil pelajaran dari kejadian 
tersebut” tutup Capt.Bintang Hardiono. (Eky Fajrin) 

Semestinya Berperan Aktif Jemput A5
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Pesawat Boeing seri 777200 
Malaysia Airlines dengan 
nomor penerbangan MH17 

ditembak jatuh di wilayah Kota Shak
tar, timur Ukraina, Kamis (17/7/2014) 
lalu, waktu setempat.

Pesawat berpenumpang 298 
orang ini ditembak dengan rudal da
ratudara BUK yang diduga dikuasai 
milisi proRusia. Apa sebab pesawat 
tersebut tidak dapat dikenali sebagai 
pesawat sipil oleh kelompok milisi? 

Pengamat penerbangan Chappy 
Hakim menilai, hal itu terjadi karena 
rudal yang digunakan sebagai per
tahanan udara itu tidak berada di 
tangan suatu pusat komando yang 
terintegrasi sebagaimana dimiliki 
umumnya oleh suatu negara dalam 
mempertahankan wilayah udaranya. 

Padahal, lanjut Chappy, rudal 
BUK SA 6 yang dibuat tahun 1980

an oleh Uni Soviet (kala itu) termasuk 
kategori rudal daratudara yang cang
gih. 

“Tetapi kecanggihannya men
jadi tidak canggih karena lepas dari 
sistem induknya dan dikuasi oleh ke
lompok separatis. Rudal itu menjadi 
terlepas sendiri. Dengan demikian, 
karena sistem komando yang tidak 
standar dan tidak terpadu, bisa terjadi 
seperti ini. Mereka tidak dapat mem
bedakan ini pesawat apa,” tambah 
Chappy Hakim 

Chappy meyakini bahwa rudal 
pertahanan udara itu tidak berin
duk, baik ke Rusia maupun Ukraina, 
karena dua negara itu tentu memiliki 
sistem pertahanan udara yang ter
padu. 

Meski demikian, mantan Kepala 
Staf Angkatan Udara ini me ngatakan 
bahwa rudal BUK SA 6 ini hampir dimil

iki negaranegara bekas pecahan Uni 
Soviet,  termasuk Ukraina sendiri.

“Ukraina bilang itu rudal Rusia yang 
dikuasai kelompok separatis. Namun, 
Rusia bilang itu rudal Ukraina. Jadi, 
tidak ada  yang  me ngakui dan masih 
saling  lempar,”  ujar  Chappy.

Jika benar dilakukan oleh milisi, 
bagaimana mereka bisa meng
operasikan rudal canggih tersebut? 
Chappy mengatakan, hal itu bisa saja 
terjadi ketika Uni Soviet pecah dan 
ada pihakpihak yang menguasai 
pengope rasiannya.

“Uni  Soviet itu punya sistem per
tahanan udara yang canggih. Setelah 
ada negara yang merdeka, itu terse
bar. Jadi, kemungkinan ada orang 
yang menguasai teknologi nya, dan 
orang profesional. Akan tetapi, dia 
cuma jago nembak, tidak jago menge
nali,” ujar Chappy. (kmpsQ)

Analisis Mengapa Pesawat Sipil MH17
Tertembak Rudal Militer
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Setelah di sepakati bersama 
oleh ratusan pilot dari ber
bagai maskapai, mengenai 

pembentukan organisasi baru yang 
mewadahi dunia penerbangan di In
donesia yakni INALPA pada  15 April 
lalu di hotel Sheraton bandara, ket
ua formatur pembentukan INALPA, 
Capt.Nasrun merencanakan akan 
menggelar kongres untuk kali perta
ma pada bulan Agustus mendatang.

Semangat pembaharuan pada 
salah satu organisasi penerbangan 
menjadi dasar bagi ratusan pilot yang 
sudah menyatakan sepakat untuk 
membentuk INALPA untuk bersatu 
menggelar kongres, demi kemajuan 
profesi pilot dan dunia penerbangan 
pada umumnya.

Disalah satu kesempatan ditemui, 
Capt. Bambang Adisurya, selaku 
salah satu anggota formatur INALPA 
menuturkan bahwa direncanakan 
pada bulan Agustus ini dilaksanakan 
Kongres INALPA pertama kalinya, 
proses menuju kongres sudah ber
jalan kontinyu dan berbagai komu
nikasi sudah dilakukan jelang pelak
sanaannya. Sampai saat ini sudah 
sekitar 1200 pilot yang mendukung 
terbentuknya INALPA, dan mereka 
sudah dulu mendaftar.

Meski demikian besar antusias 
dari para pilot, namun jalan tak selalu 
mulus, sedikit kerikil kecil masih mun
cul, Federasi Pilot Indonesia (FPI) 
salah satu organisasi yang terlebih 
dahulu berdiri merasa keberadaaya 
tak diakui. Melihat hal demikian, para 

tim formatur me ngaku sudah jauh 
hari melakukan komunikasi kepada 
tim FPI, namun belum mencapai hal 
yang sesuai harapan. 

Salah satu capt senior di APG 
Capt.Nababan memberikan komen
tar mengenai kendala yang terjadi 
saat ini,”hambatan kita saat ini kita 
masih memiliki FPI yang sebenar
nya dia sudah tidak memiliki anggota 
namun ia masih eksis di departe
men dan masih resmi, padahal kami 
mengharapkan ia mau melebur demi 
kepentingan nasional dan advokasi 
kepada anggota” jelasnya.

Salah satu pilot yang saat ini 
bekerja di luar negeri, Rama Pradita 
menuturkan besar harapannya untuk 
INALPA segera terbentuk karena se
jumlah pilot Indonesia yang bekerja 
di luar negeri sangat butuh organ
isasi yang dapat mewadahi para 
profesi pilot dengan profesional se
hingga dapat menjadi media komu
nikasi yang efisien demi kemajuan 
bersama. “Besar harapan kami mas, 
INALPA dapat segera terbentuk, ter
utama kami yang bekerja di luar neg
eri. Kami ingin tetap menjadi bagian 
dari organisasi penerbangan yang 
ada di Indonesia. Ungkap Rama Pra
dita yang bekerja di Qatar Airways.

Diakhir percapakapn, Capt. Bam
bang ditanya soal kandidat calon ket
ua INALPA menjelaskan siapa saja 
berhak untuk menjadi ketua, “kandidt 
unttuk menjadi ketua terbuka bagi 
sapa saja, mereka yang berminat si
lahkan mengajukan diri”. 

Semua hal tidak ada yang tidak 
mungkin, semangat pembaharuan 
terus disandang demi kemajuan pro
fesi dan dunia penerbangan umum
nya. (Eky Fajrin)

Jelang Kongres INALPA
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Menghadapi masa pensiun 
pasti memberikan nuansa 
baru bagi pegawai yang 

akan menjalaninya, salah satu yang 
menarik adalah hakhak kepega
waian yang akan diterima diakhir 
masa kerjanya.

Pada suatu hari di Employee Ser
vice Center yaitu suatu tempat yang 
disediakan oleh Perusahaan bagi 
pegawai yang ingin mendapatkan 
informasi mengenai halhal yang ter
kait dengan kepegawaian, seorang 
pegawai menanyakan apa saja yang 
kelak akan diterimanya apabila yang 
bersangkutan memasuki usia pen
siun normal.

Menjawab pertanyaan tersebut 
dapat kami sampaikan sebagai beri
kut:

Pelatihan dan Pembekalan 
Bagi pegawai yang telah beru

sia 50 (lima puluh) tahun menjelang 
pensiun normal diberikan kesempat
an untuk mengikuti pelatihan dan 
pembekalan yang dimaksudkan 
untuk mempersiapkan baik secara 
mental serta ketrampilan agar pega
wai senantiasa siap menghadapi 
masa pensiunnya dengan baik.

Pelatihan ini diselenggarakan 
melalui penyampaian materi di class-
room dan kunjungan langsung ke 
sentrasentra bisnis guna mendapat
kan informasi langsung dari para 
pelaku bisnis sehingga diharapkan 
dapat membuka paradigma berpikir, 
bagaimana menjadi wirausahawan 
dengan mengandalkan ketrampilan 
dari pelatihan yang didapat baik saat 

training maupun pasca training.
Pelatihan dan pembekalan se

bagaimana dimaksud di atas diberi
kan selama 5 (lima) hari dengan 
memilih tempat dan lokasi disekitar 
kawasan Lembang  Bandung yang 
berudara sejuk sehingga menam
bah suasana pelatihan terasa meny
enangkan.

Uang Penghargaan Pensiun Nor-
mal (UPPN)

Pemberian uang penghar
gaan pensiun normal dapat dilihat 
di dalam Surat Keputusan Pen
siun Normal yang diterima masing
masing pegawai yang jumlahnya 
disesuaikan dengan masa kerja aktif 
(MKA) pegawai sebagaimana dalam 
tabel dibawah ini: 

Hak-Hak Kepegawaian 
Bagi Pensiun Normal

RUANG CH-CARE



18 Volume IVAPG magazine

RUANG CH-CARE

Masa Kerja Aktif (MKA) 
Besarnya UPPN Masa kerja 5 tahun 
atau lebih tetapi kurang dari 10 ta
hun 24 bulan penghasilan Masa ker
ja 10 tahun atau lebih tetapi kurang 
dari 15 tahun 25 bulan penghasilan 
Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi 
kurang dari 20 tahun 26 bulan peng
hasilan Masa kerja 20 tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 25 tahun 27 
bulan penghasil an Masa kerja 25 ta
hun atau lebih tetapi kurang dari 30 
tahun 28 bulan penghasilan Masa 
kerja 30 tahun atau lebih 28 bulan 
penghasilan+ penambahan iuran 
pensiun sebesar 2 %

Uang Penggantian Hak (UPH)
Sebagaimana yang tertuang di 

dalam UndangUndang Republik 
Indonesia No.13 Tahun 2003 ten
tang ketenagakerjaan yang dikutip 
di dalam PKB (Perjanjian Kerja Ber
sama) pada lampiran IX PKB 2012
2014 bahwa pegawai yang ber
henti dimana salah satunya karena 
memenuhi persyaratan usia pensiun 
normal diberikan uang penggantian 
hak sebesar 15 % (lima belas pers
en) dari besarnya uang penghargaan 
pensiun normal.

Tunjangan Hari Tua (THT)
Sesuai Keputusan Direktur Uta

ma nomor DZ/KEP/5019/00 tanggal 
22 Mei 2000 tentang Penghentian 
Program Tunjangan Hari Tua (THT) 
PT Garuda Indonesia disampaikan 
bagi pegawai yang mulai bekerja 
sebelum tanggal 22 Mei 2000 diberi
kan program tunjangan hari tua yang 
besarnya dapat diketahui pada surat 
keputusan pensiun masingmasing 
pegawai, dimana nilai tunjangan hari 
tua ini merupakan saldo iuran THT 
sejak masuk di PT Garuda Indone
sia sampai bulan Mei 2000 yang ke
mudian disetorkan ke pihak asuransi 
jiwa selaku pengelola dana deng
an pengembangannya yang dapat 
diterima pegawai saat yang bersang
kutan berhenti.

Uang Sisa Cuti
Bagi pegawai yang pada masa 

persiapan pensiunnya memilih untuk 
tetap bekerja di Perusahaan dan ke
tika mencapai usia pensiun normal 
masih terdapat cuti tahunan yang be
lum sempat dipergunakan pada ta
hun berjalan maka akan dibayarkan 
berupa uang sisa cuti yang besarnya 
akan dicantumkan dalam surat kepu
tusan pensiun normal masingmas

ing pegawai.

Manfaat Anuitas Pensiun Perbulan
Sesuai Keputusan Direktur Uta

ma Nomor DZ/KEP/5052/99 tanggal 
21 Juli 1999 tentang Peraturan Pen
siun PT Garuda Indonesia, bahwa 
manfaat pensiun perbulan yang di
berikan kepada pensiunan adalah 
berupa anuitas yang dibeli berdasar
kan saldo dana pensiun masingma
sing pegawai yang terdapat di Dana 
Pensiun Garuda Indonesia.

Sado dana pensiun tersebut be
rasal dari iuran pegawai setiap bu
lan sebesar 3% (tiga persen) dan 
iuran Perusahaan sebesar 7% (tujuh 
persen) dimana kedua iuran terse
but sebesar 10% (sepuluh persen) 
setiap bulannya disetorkan ke Dana 
Pensiun Garuda Indonesia yang 
ditempatkan pada rekening atas 
nama masingmasing pegawai yang 
kelak saldo akhir tersebut setelah di
tambah dengan pengembangannya 
akan dipergunakan oleh pegawai 
yang bersangkutan untuk pembelian 
manfaat anuitas pensiun perbulan 
pada asuransi jiwa atau Dana Pensi
un Lembaga Keuangan (DPLK) yang 
dipilih oleh masingmasing pegawai 
calon pensiunan.

Dalam hal ini saldo dana pen
siun pegawai yang terdapat di Dana 
Pensiun Garuda Indonesia berdasar
kan ketentuan perundangan yang 
berlaku dapat diambil manfaatnya 
dalam bentuk anuitas dengan memil
ih Asuransi Jiwa atau DPLK sebagai 
pemberi manfaat pensiun perbulan 
atau bahkan manfaatnya dapat di
ambil sekaligus apabila saldo dana 
pensiunnya dibawah 500 juta rupiah.

Penjelasan lebih rinci dan detail 
mengenai hal ini dapat ditemukan 
apabila pegawai mengikuti Pem
bekalan dan Pelatihan Masa Per
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siapan Pensiun dimana pemberian 
materi pensiun ini akan dilakukan 
oleh para Direktur Dana Pensiun 
Garuda Indonesia sehingga pegawai 
dapat bertanya langsung mengenai 
permasalahan yang dihadapi dan 
mendapat penjelasan lebih jauh lagi 
perihal seputar pengelolaan dana 
pensiun milik kita.

Fasilitas Konsesi Terbang Pensi-
unan

Bagi pegawai yang putus 
hubung an kerjanya dengan mener
ima manfaat pensiun normal maka 
Perusahaan akan memberikan fasili
tas konsesi terbang bagi pensiunan 
deng an ketentuan sebagai berikut,

Jenis Tiket Pembayaran 
Jumlah tiket/tahun Status Book-

ing Tujuan
•	 Free I CumaCuma 1 x pertahun 

bookable DN/LN 
•	 Free II 10 % 2 x pertahun book

able DN/LN
Pemberian fasilitas konsesi ter

bang ini diperuntukkan bagi pen
siunan beserta keluarga (dhi. Istri/
suami beserta anak yang sah dan 
terdaftar di Perusahaan pada tang
gal sebelum memasuki usia pensiun 
normal dengan usia maksimal 25 ta
hun) dan pertama timbulnya fasilitas 
ini diberikan pada tanggal kelahiran 
pegawai di usia pensiun normal.

Jaminan Hari Tua (JHT) Program 
BPJS Ketenagakerjaan (Jam-
sostek)

Adalah jaminan hari tua dalam 

bentuk uang yang merupakan saldo 
terakhir yang diakumulasi dari iuran 
pegawai dan Perusahaan beserta 
pengembangannya yang diberikan 
kepada peserta pada saat pensiun, 
berhenti bekerja, meninggal dunia 
atau dapat diambil dalam masa ak
tif bekerja pada usia 55 (lima puluh 
lima) tahun.

Besarnya setoran iuran yang 
merupakan patungan dari iuran pega
wai sebesar 2% (dua persen) dari 
gaji ditambah iuran yang diberikan 
oleh Perusahaan sebesar 3,7% (tiga 
koma tujuh persen) dari gaji yang ke
mudian disetorkan oleh Perusahaan 
setiap bulannya lalu dikembangkan 
oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun persyaratan saat pe
ngajuan klaim JHT adalah sebagai 
berikut:
1. Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) 

asli
2. Fotocopy KTP peserta
3. Fotocopy Kartu Keluarga peserta
4. Fotocopy surat nikah/akte nikah 

(bagi yang sudah menikah)
5. Fotocopy buku tabungan milik 

peserta
6. Fotocopy skep pensiun 

Persyaratan administrasi tersebut 
dapat diserahkan ke Employee Ser
vice (cq. Hc Care) di basement Garu
da City Center kemudian dilengkapi 
dengan surat pengantar dari Perusa
haan untuk diteruskan ke BPJS Ke
tenagakerjaan (Jamsostek)

Kirakira seperti itulah hak 
kepegawaian yang diterima oleh 
pegawai apabila kelak mencapai usia 
pensiun normal, semoga sepenggal 
cerita dari ruang hc Care ini berman
faat dalam menginformasikan halhal 
yang berkaitan dengan pensiunan, 
terima kasih, selamat bekerja. (Ded
dy Karnadhy)



20 Volume IVAPG magazine

SAFETY AND ENVIRONMENT

Bagi sebagian orang, melaku
kan penerbangan pada teng
ah malam hari sudah bukan 

merupakan hal yang baru lagi. Na
mun bagi Anda yang belum pernah 
mengalaminya, tentu hal tersebut 
bisa menimbulkan kendala tersendiri 
apalagi jika Anda merupakan orang 
yang tidak bisa melek di tengah 
malam. Penerbangan pada tengah 
malam hari terdapat pada beber
apa tujuan penerbangan di seba
gian wilayah Indonesia, khususnya 
wilayah timur Indonesia, negarane
gara Eropa dan Timur Tengah. Beri
kut ini terdapat beberapa hal yang 
bisa Anda lakukan jika pada tiket 
yang sudah di tangan Anda terdapat 
pe nerbangan pada tengah malam 
hari:

Makan dan bawa bekal sebelum ke 
bandara.

Makan bisa jadi merupakan hal 

yang terdengar sepele bagi Anda, 
namun jangan abaikan hal itu saat 
Anda memiliki jadwal penerbangan 
di tengah malam hari. Makanlah 
sebelum Anda berangkat ke ban
dara atau bisa juga membawa bekal. 
Hal tersebut untuk mengantisipasi 
kelaparan selama penerbangan dan 
belum tentu juga tokotoko makanan 
di bandara buka pada tengah malam 
hari.

Datang ke bandara on-time.
Biasanya pesawat yang memiliki 

jadwal penerbangan pada tengah 
malam hari selalu ontime. Begitu 
pula dengan counter check-in di ban
dara juga selalu ontime. Untuk itu 
sebaiknya Anda juga ontime untuk 
datang ke bandara agar tidak keting
galan pesawat.

Istirahat yang cukup pada siang 
hari.

Penerbangan pada tengah 
malam tentunya membutuhkan ener
gi ekstra bagi Anda yang terbiasa 
beristirahat pada jam tersebut. Untuk 
menyiasatinya, Anda bisa beristi
rahat yang cukup pada siang hari. 
Atau jika Anda mendapatkan pe
nerbangan transit, Anda bisa meng
gunakan penerbang an sebelumnya 
untuk beristirahat di dalam pesawat. 
Hal tersebut dimaksudkan agar Anda 
tetap terjaga selama menunggu pe
nerbangan pada teng ah malam.

Tidur selama penerbangan.
Anda bisa memanfaatkan waktu 

selama penerbangan pada tengah 
malam hari untuk tidur. Lagipula ti
dak ada pemandangan yang bisa 
Anda lihat selama penerbangan 
pada teng ah malam hari selain ke
merlipnya lampulampu. Selain itu, 
waktu penerbangan pada tengah 
malam hari juga merupakan waktu 
istirahat Anda bukan? (Net/Q)

Saat Anda Terbang Malam Hari
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Ajang Komunikasi
Antara Anggota
dan Pengurus APG

Buka puasa bersama kali ini bertujuan untuk 
menjalin silaturahmi antar pilot Garuda Indo-
nesia, juga sebagai ajang berdiskusi, terutama 
permasalahan yang ada di lapangan.
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Berpetualang menjadi satu kegiatan yang sangat 
menyenangkan dan tidak bisa di bayar dengan 
apapun, menambah pengalaman juga menam

bah teman baru di setiap perjalanan yang di lakukan
nya, tidaklah mudah menjadi seorang petualang sejati, 
namun itu harus dilandasi dengan kemauan dan usaha 
untuk bisa menjadi petualang sejati.

Hasyim yang lahir pada 17 Juni 1958 di Kota Malang 
yang juga terkenal dengan Apel Malangnya , menjadi  
tempat dimana ia harus mengawali hidupnya, setelah 
tamat SMA pada 1979 Hasyim memberanikan diri un
tuk mencoba mengadu nasib di Jakarta dengan mela
mar pekerjaan di Perusahaan yang bergerak di bidang 
Transportasi Udara PT.Garuda Indonesia, untuk men
jadi seorang pegawai di perusahaan tersebut  tidaklah 
semudah apa yang di bayangkanya, ia sempat meng
alami kegagalan dalam melamar di perusahaan terse
but.

Kegagalan tidaklah menjadi hal yang harus di sesali 
olehnya, malah itu menjadi satu pelajaran baginya un
tuk tetap berusaha dalam meraih citacitanya bekerja di 
perusahaan PT Garuda Indonesia, kesempatan kedua 
inilah Hasyim berhasil masuk dan di terima di perusa
haan tersebut, banyak hal yang harus di lewati mulai dari 
tes tulis sampai  tes Fisik berkat usaha dan kebiasaanya 
berolahraga iapun melewati semua tes dengan baik dan 
berhasil.

“ Saya sangat bersyukur bisa masuk dan menjadi 
pegawai di Perusahaan ini, karna banyak teman saya 
yang pada waktu itu tidak berhasil.” Tutur Hasyim yang 
gemar berorganisasi  ini, usai diterima di PT Garuda 
Indonesia Hasyim pun mendapat  tawaran oleh peru
sahaannya untuk ikut sekolah menjadi Penerbang di 
STPI (Sekolah Tinggi Penerbang Indonesia) Curug 
Tangerang, pada 1982 Hasyim pun dinyatakan lulus dan 
menjadi   Penerbang  namun ia baru menjadi  Copilot.

Banyak pengalaman yang menegangkan saat baru 
menerbangkan pesawat, awalnya saya menerbang
kan pesawat jenis Sundowner (single engine C23) 

waktu menjadi siswa di  STPI Curug, multi engine (B
55 –B58P) Baron, itu pertama kali saya menerbangka 
pesawat, setelah lulus dari STPI Hasyim  di kirim kem
bali keperusahaanya untuk menjadi penerbang,  dimasa 
traning saya menjadi Copilot dengan pesawat  Poker28,  
DC9, Boing 747200 dan MD11 “kata ayah 3 anak ini”.

Pada 1996 Hasyim melanjutkan sekolah untuk men
jadi Captain. Pilot, sampai saat ini Ia sudah mengantongi  
sebanyak  17.000 jam terbang dan kini menjadi  Captain. 
Pilot senior  Garuda Indonesia yang menerbangkan pe
sawat jenis. Boing 737seri300/400/500 dan menjadi 
Pengurus di Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG).

Banyak ide dan pemikirannya selama ini menja
dikanya tempat bertanya dan berdiskusi bagi para 
Juniornya,terutama dalam hal dunia penerbangan dan 
berorganisasi, capt.Hasyim banyak menularkan sifat 
kepemimpinan baik di dalam pekerjaan maupun di ling
kungan keluarga. “ Setiap orang harus bisa menjadi Pe
mimpin, terutama memimpin dirinya sendiri sebelum kita 
memimpin orang lain “tegasnya.

Sifat kepemimpinannya ini di tularkan kepada. Jabir 
Satria Prima, Almira Marcellani Nabila dan Adinda Yas
min Safira, anak dari buah cintanya dengan Debby Jea
nette Prima.

 Selama  Ia  bertugas dan menggeluti dunia pe
nerbangan, ia pun merasa banyak sekali yang harus di 
perbaiki “Dunia penerbangan di Indonesia masih ba nyak 
kekurangannya, namun di banding dengan Transportasi 
lain masih lebih bagus “ tuturnya.

“Regulasi  dan pengawasan menjdi hal utama yang 
harus diperhatikan oleh pemerintah yang memang 
bertugas untuk  menjalankan itu agar lebih sempurna” 
pungkasnya.

Duni penerbangan di Indonesia agar menjadi le
bih baik dan bisa menjadi tulang punggung bagi dunia 
Transportasi di Negeri  ini, juga bisa memberikan rasa 
aman dan nyaman bagi para pengguna jasa trasnpor
tasi, harap Capt. Hasyim. (Dennys)

Setiap Orang Harus Bisa Menjadi 
Pemimpin,Untuk Dirinya Sendiri
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Perusahaan asal Korea Se
latan mengumumkan kehadi
ran KizON. Perangkat weara

ble ini dikenakan di pergelangan 
tangan dan dapat dilacak melalui 
smartphone.

Anak dapat menggunakan pe
rangkat wearable ini di tangan dan 
dapat dipantau oleh orangtuanya 
melalui handset LG. Dilansir Uber-
gizmo, Rabu (9/7/2014), LG KizON 
pada dasarnya merupakan perang
kat dengan teknologi builtin GPS.

Perangkat terbaru ini memung
kinkan orangtua untuk menelusuri 
lokasi anaknya sepanjang hari. 
KizON dilengkapi tombol yang me
mungkinkan anak untuk memanggil 
nomor ponsel yang telah dikonfi
gurasi sebelumnya.

Dengan tombol tersebut, anak 
bisa langsung menelepon orang
tuanya saat diperlukan. LG juga 
mendesain perangkat tersebut un
tuk mampu menelepon balik secara 
otomatis apabila orangtua gagal 
melakukan panggilan ke anak dalam 
waktu 10 detik.

KizON dibekali dengan mikrofon 
untuk aktivitas berkomunikasi. Se
lain itu, ada juga fitur Location Re
minders, sehingga orangtua bisa 
mengetahui lokasi anak pada jam 
tertentu.

LG akan memulai debut KizON 
di Korea Selatan pada 10 Juli 2014. 
Perangkat ini juga akan hadir di pas
ar Amerika Utara dan Eropa pada 
akhir tahun ini. (*)

Cegah Anak 
Hilang dengan 
LG KizON
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Rumor kemunculan iPhone 
6 semakin santer terden
gar. Laman Yahoo mencoba 

membuat spekulasi mengenai han
dset ini melalui sebuah video.

Diberitakan sebelumnya, iPhone 

Kehebatan iPhone 6 
yang Sebenarnya

6 akan datang dengan dua desain 
yakni model 4,7 inci dan`5,5 inci. 
Handset tersebut terlihat lebih ram
ping dan memiliki bezel tipis. Pon
sel ini diperkirakan akan kompatibel 
dengan fitur WiFi terbaru yang lebih 
cepat, yakni 802.11ac.

iPhone memiliki kerapatan di
splay yang lebih baik dari handset 
sebelumnya. Selain itu, gadget ini 
juga menggunakan kaca safir agar 
tahan gores.

Tidak hanya itu, ponsel ini juga 
dklaim memiliki masa hidup baterai 
yang lebih panjang. Daya tahan 
ba terainya diperkirakan memiliki 
kapasitas hingga 15 persen lebih 
baik baik dari pendahulunya iPhone 
5s. Perbaikan pada perangkat lu
nak dan sistem operasi, turut andil 
dari peningkatan masa hidup 

baterai tersebut.
Tidak diragukan lagi, iPhone me

miliki peningkatan prosesor menjadi 
lebih cepat. Teknologi prosesor A8 
64bit dengan RAM 2 GB (spekulasi) 
membuat handset ini makin bertena
ga seperti dikabarkan Yahoo, Jumat 
(8/8/2014).

Re/code dan The Wall Street Jour
nal mengatakan, Apple akan memulai 
debut untuk memperkenalkan 
iPhone 6 pada 9 September men
datang. Namun beberapa sum
ber juga mengatakan, kemuncu
lan  dari telefon pintar itu akan 
tertunda karena masalah rantai 
pasokan. Sehingga kehadiran 
handset besutan Apple itu akan 
mundur pada Oktober mendatang.
(okznQ)

IPhone 6 akan disajikan 
pada akhir musim panas, 
mungkin September 2014 
oleh Apple. 
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Bali menawarkan tradisi budaya 
yang unik. Salah satu tempat 
menarik adalah sebuah Desa 

Trunyan. Kuburan di desa itu punya 
pohon raksasa berusia yang menge
luarkan bau harum dan ba nyak teng
korak berserakan.

Trunyan berasal dari kata Taru 
Menyan yang berarti pohon wangi. 
Untuk mencapai Desa Trunyan, bu
tuh perjuangan ekstra. Selain karena 
daerah yang cukup terpencil, agak 
sulit menemukan guide yang mau 
mengantar kita ke desa ini. Karena 
memang medan yang ditempuh un
tuk mencapai dermaga, berkelok dan 
curam.

Desa Trunyan menawarkan pe
sona alam yang luar biasa indah. 
Kuburan Trunyan berada di sisi timur 

langkahkan kaki ke kompleks ku
buran Trunyan. Bayangkan saja, 
jenazahjenazah di kuburan ini 
dibiar kan membusuk di atas tanah. 
Berbeda dengan mayoritas warga 
Bali yang melakukan upacara ‘nga
ben’ saat kematian seseorang.

Mayat atau jenazah dari masyara
kat Trunyan ini hanya digeletakkan 
begitu saja, dan kemudian ditutupi 
oleh ‘ancak saji’ yaitu serupa bambu 
yang dibentuk segitiga sama sisi. 
Mayat dibuat berpakaian lengkap, 
hanya terbuka wajah dan sebagian 
punggungnya.

Hampir semua wisatawan bergi
dik ngeri saat melihat deretan teng
korak di Kuburan Trunyan, Bali. 
Namun anehnya, Tak sedikitpun 
tercium bau bangkai atau bau busuk 

Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. 
Untuk mencapai lokasi kuburan kita 
harus naik perahu sekitar 15 menit.

Ongkos naik perahu ini pun dita
warkan beragam, kita harus pandai
pandai menawar. Harga yang dita
warkan berkisar Rp 150300 ribu/
orang. Sebaiknya berikan tawaran 
terendah, apalagi bila kita berom
bongan harga bisa semakin murah.

Sejuknya angin yang berhem
bus menyambut saya saat kapal 
berlabuh di dermaga. Setelah naik 
perahu kurang lebih 15 menit sambil 
menikmati keindahan alam yang luar 
biasa, akhirnya kedatangan saya 
disambut dengan tulisan: Selamat 
Datang di Kuburan Trunyan.

Hampir tak ada wisatawan yang 
tak berdiri bulu kuduknya saat me

Kisah Tengkorak Manusia 
di Desa Trunyan Bali
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meski tak ada jenazah yang dikre
masi. Legenda dan tradisi melarang 
wanita yang berkunjung ke sini tidak 
boleh dalam keadaan haid, karena 
dianggap tidak suci.

Waktu itu saya ditemani Bli Wa
yan, seorang warga Desa Trunyan. 
Ia tahu betul selukbeluk kuburan 
ini, dari legenda sampai tradisinya. 
Sambil berkeliling melihat tengkorak 
yang ‘tercecer’ di sanasini, pria ber
tubuh kekar itu bercerita.

“Legendanya, ada 4 bersaudara 
dari Keraton Surakarta yang terhip
nosis wangi Taru Menyan,” katanya 
sambil menunjuk pohon raksasa 
dengan akar yang menjulur ke se
gala arah. Taru Menyan adalah asal 
nama kata ‘Trunyan’, berarti ‘pohon 
wangi’.

Empat bersaudara itu terdiri dari 
3 lakilaki dan si bungsu perempuan. 

Mereka melintasi Tanah Jawa, ke
mudian Selat Sunda untuk mencari 
asal muasal wangi semerbak itu. 
Singkat cerita, setibanya di Trun
yan, sang kakak sulung jatuh cinta 
kepada sang Dewi penunggu pohon 
tersebut.

“Sudah direstui semua sauda
ranya, mereka nikah. Trunyan jadi 
sebuah kerajaan kecil. Pohon be
sarnya masih mengeluarkan wangi. 
Sampai akhirnya, sang Raja memer
intahkan warga untuk menghapus 
wangi itu agar terlindung dari seran

gan. Biar nggak ada lagi yang terhip
notis wanginya,” lanjut Bli Wayan.

Kami berjalan menuju ‘ancak saji’, 
anyaman bambu berbentuk segitiga 
sama kaki. Di sinilah jenazah diletak
kan begitu saja, tanpa sedikit pun 
tercium bau bangkai. Di sekitarnya 
terdapat bendabenda peninggalan 
si jenazah: piring, foto berpigura, 
sapu tangan, baju dan perhiasan. 
Sedikit mengintip ke dalam ‘ancak 
saji’, saya melihat potongan tulang 
dan tengkorak. Ada pula yang ting
gal rambutnya saja.

“Inilah yang diperintahkan sang 
Raja waktu itu. Untuk menghilangkan 
bau semerbak, jenazah orang Truny
an dibiarkan saja membusuk di tanah 
sini. Nggak tercium bau apaapa kan? 
Bau harum dan busuk konon sudah 
menyatu di sini,” bisik bli Wayan.

“Ada 3 macam kuburan di sini, per

tama kuburan Trunyan ini yang dekat 
dengan pohon Trunyan. Tapi tak sem
barang mayat bisa dikuburkan deng
an cara ini, mayatnya harus utuh dan 
meninggal secara normal atau wajar. 
Tak boleh ada luka seperti mayat ke
celakaan,” kata dia.

Dua kuburan lain, letaknya agak 
jauh dari sini, dua kuburan lagi untuk 
orang yang matinya tidak wajar se
perti bunuh diri atau kecelakaan (Ulah 
pati dan salah pati). Satu lagi adalah 
kuburan khusus untuk perawan atau 
bujangan yang sudah tua tapi tidak 

pernah menikah. Dua kuburan itu ti
dak boleh dikunjungi karena bukan 
kuburan suci. Cara pemakanannya 
pun dikubur, bukan diletakkan seperti 
ini.

“Waktu mengantar jenazah, ng
gak boleh ada wanita yang ikut dalam 
rombongan. Kalau peraturan ini di
langgar, bisabisa desa tempat ting
gal wanita itu ditimpa bencana,” tu
turnya.

Jumlah kuburan yang tertutup ‘an
cak saji’ hanya 11. Kalau ada mayat 
yang dikubur di sini, mayat yang pal
ing pinggir digeser tulangtulangnya. 
Hasilnya, deretan tengkorak dan 
tulang pun  berceceran di kuburan 
tersebut.

“Tempat ini tidak boleh dibersih
kan jika belum dilakukan upacara 
pembersihan. Jadi tulangtulang dan 
tengkoraktengkorak itu dibiarkan be

gitu saja sampai adanya proses upa
cara dan tidak boleh disentuh. Yang 
boleh disentuh hanyalah tulang dan 
tengkorak  yang sudah diupacara
kan,” tambah Bli Wayan.

Saya merinding, namun sumring
ah. Karena berkesempatan menik
mati tradisi yang unik ini. Sepanjang 
perjalanan pulang dari Kuburan Tru
nyan, saya berpikir keras. Tradisi ini 
mungkin sudah berlangsung ratusan 
tahun lamanya. Selama itu pula, tak 
pula tercium bau bangkai dari Ku
buran Trunyan. (dtk/eq)
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Ternyata cabai dan paprika 
adalah obat manjur untuk 
gangguan pencernaan dan 

mandi air dingin bikin kita lebih baha
gia. Terdengar aneh memang. Teta
pi ada buktibukti penelitian yang 
mendukung kemanjuran obatobat 
aneh itu.

Cabai Obat Pencernaan.
Hal yang kita ketahui, cabai jus

tru bikin sakit perut. Tetapi peneliti 
dari Italia membuktikan sebaliknya. 
Mereka memberi 30 orang yang 
sakit pencernaan pil cabai sebelum 
makan. Ternyata mereka mengalami 
pengurangan gejala hingga 60 pers
en. Kandungan bernama capsaicin 
di dalam cabai ternyata menghalangi 
produksi neurotransmitter bernama 
substance P yang mengirim sinyal 
nyeri dari saraf ke otak.

Air Dingin Bikin Bahagia.
Percobaan di Virginia Common

wealth University School of Medi
cine di AS mengumpulkan pend
erita depresi ringan. Mereka disuruh 

mandi air dingin sekali atau dua kali 
sehari. Ternyata mandi air dingin 
bisa membuat suasana hati jadi lebih 
baik.

Menurut Dr. Nikolai Shevcuk 
yang melakukan percobaan itu, man
di air dingin menaikkan endorfin, zat 
yang bikin kita bahagia. “Karena ke
padatan tinggi penerima rasa di ngin 
di kulit, mandi air dingin mengirim 
banyak impul saraf listrik dari saraf 
tepi ke otak yang memberi dampak 
antidepresi,” katanya.

Mengepalkan Tangan Bantu Mi-
num Obat.

Buat sebagian orang, minum obat 
bukan perkara mudah. Agar sukses 
minum obat, fokuskan pikiran pada 
manfaat yang didapat dari obat.  Ke
palkan tangan dulu, kemudian telan 
obat. Dengan begitu, minum obat pasti 
lebih sukses. Begitu kata para peneliti 
dari National University of Singapore.

Tempelkan Jari di Telinga Sem-
buhkan Batuk.

Tenggorokan gatal dan batuk di 

tengah rapat penting atau saat kon
ser musik klasik pasti sangat meng
ganggu. Sentuhkan jari di telinga dan 
goyanggoyangkan daun telinga.

“Saraf di tenggorokan memi
likio cabang yang disebut saraf 
Alderman. Saraf itu juga menuju 
telinga,” kata Andrew McCombe, 
dokter ahli THT dari Australia. 
Itu sebabnya mengapa kadang saat 
kita sakit tenggorokan atau berma
salah dengan gigi kadang juga meng
alami sakit telinga.

Gel Pembersih Tangan Hilang-
kan Bau Kaki.

Andrew Schox, presiden Austral
asian Podiatry council mengatakan 
alkohol yang ada di obat kumur bisa 
membantu menghilangkan bau kaki. 
“Alkohol dalam bentuk gel pembersih 
tangan bisa menghilangkan bau kaki, 
khususnya ketika kita kena penyakit 
yang terinfeksi bakteri corynebakte
ria. Penyakit ini sangat bau tetapi gel 
pembersih tangan bisa membantu 
menghilangkan bau kaki itu,” katanya. 
(kmps/eq)

“Obat” Aneh Tapi Manjur
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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

Apa yang di maksud dengan Voluntary 
Confidential Report?

Dalam program pencegahan terjadinya kecelakaan yang merupakan 
bagian dari keselamatan penerbangan maka disamping sistim pelaporan 
yang WAJIB (mandatory) menyangkut “serious incident” dan “accident” 
ada juga yang disebut  SUKARELA (voluntary) umumnya menyangkut 
“hazards” dan “incidents”. Laporan tersebut keduanya diklasifikasi sebagai 
“confidential” (rahasia). Hal ini sangat perlu sebab kepentingan dan kea
manan si pelapor harus dijaga, sebab kalau tidak demikian maka jumlah 
laporan serta kualitas laporan yang masuk akan menjadi menurun. Pada
hal dalam sistim pencegahan sangat diperlukan jumlah laporan yang ban
yak serta akurasi dan ke”segaran” laporan itu sangatlah penting. Semakin 
“segar” dalam arti begitu terjadi langsung dilaporkan akan semakin baik. 
Setelah setiap laporan dianalisys dengan baik dan cepat, maka rekomen
dasi pencegahan harus segera diterbitkan. Semakin cepat informasi tsb 
sampai kepada pihak operator terkait, utamanya para pilot dan teknisi pe
nerbangannya maka akan semakin baik dan efektif pencegahannya.

Stabilised approach adalah cara/metode pendekatan pada proses 
pendaratan yang kini sangat diandalkan sebagai hasil dari program yang 
disebut ALAR (approach and landing accident reduction). Metode ini men
syaratkan bahwa dalam keadaan cuaca IMC (instrument meteorological 
condition) dimana akibat cuaca pilot tidak bisa melihat keluar, maka pada 
ketinggian 1000 kaki dari ketinggian landasan pacunya mereka sudah 
harus pada kondisi stabilised bagi pendaratan dalam hal konfigurasi, 
sudut pendaratan (vertikal maupun lateral), attitude, speed dan power. 
Kondisi yang sama disyaratkan harus dicapai pa ling lambat di keting
gian 500 kaki dari ketinggian landasan pacunya pada kondisi cuaca VMC 
(visual meteoroligal condition) alias cuara terang benderang. Nah agar 
kondisi tersebut lebih mudah tercapai serta memastikan agar “traffic flow” 
alias laju lalulintas pesawat2 terbang yang akan menggunakan landasan 
pacu yang sama untuk pendaratan maupun take off, maka petugas ATC 
harus trampil didalam pengaturan dan menghitung separasi yang aman 
diantara antrean semua pesawat terbang tersebut.

Capt S.M. Nababan
ATPL.917

Sejauhmana peran ATC dalam membantu penerbangan 
untuk melakukan stabilised approach?
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Enjoy the Pullman Experience in Indonesia & Malaysia.

Pullman Jakarta Central Park

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 28
Podomoro City, Jakarta

11470 INDONESIA 

Pullman Jakarta Indonesia

Jl. MH Thamrin No. 59
Jakarta, 10350 INDONESIA

Pullman Bali Legian Nirwana
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Bali, 80361 INDONESIA
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Cendrawasih Room & Pienary Hall
Jakarta Convention Center
12 - 14 September 2014
 

Kunjungi dan dapatkan :
• Special discount dan harga khusus untuk seluruh rute 

penerbangan*
• Happy hour promo
• Program khusus bagi GarudaMiles member
• Cicilan 0% 3 & 6 bulan untuk pemegang kartu BNI
• Door prize ticket ke berbagai destinasi
• Beragam penawaran menarik lainnya
 
Nikmati kenyamanan terbang di atas yang lain ke lebih dari 
70 destinasi di seluruh dunia bersama Garuda Indonesia.
 
*Syarat dan ketentuan berlakua

Dapatkan Penawaran
Harga Terbaik
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