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Salam sejahtera untuk kita semua.

PT Garuda Indonesia terus berupaya optimal 
mengembangkan kembali sayap-sayapnya untuk 
menjangkau seluruh wilayah nusantara. Berkaitan 
dengan hal tersebut, Garuda Indonesia tengah 
menargetkan penambahan 50 pesawat baru hingga 
tahun 2024. 

Garuda Indonesia, diinformasikan oleh manajemen 
telah membukukan pendapatan operasi sebesar USD 
4.2 miliar selama 2017 atau meningkat 8.1 persen 
dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 3.9 
miliar.  

Asosiasi Pilot Garuda (APG) sebagai wadah bagi 
penerbang juga terus berupaya memberikan yang 
terbaik bagi seluruh anggotanya. Setiap dinamika yang 
ada harus disikapi dengan kepala dingin dan tetap 
mengedapkan kaidah-kaidah yang ada.

Kekompakan dan kesolidan anggota dan pengurus 
menjadi kunci keberhasilan bagi kemajuan organisasi. 
Oleh karena itu, mari kita wujudkan 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...

S A L A M  K O M P A K
Capt. Bintang Hardiono

APG President

B R I E F I N G
APG Magazine

P E N A S E H A T

Capt. Shadrach M. Nababan

C H I E F  E D I T O R

Capt. T. Gultom

R E P O R T E R

Maidir Irawan

S E K R E T A R I A T

FO. Erick Jerry Iskandar

S T A F

K O N T R I B U T O R

D E S I G N  &  L A Y O U T

W E B S I T E / I T

Emmy

Nia

Dr. Wendri W. P.

Ahmad Bahaudin

Ian Nugroho

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

2 VOL. XLIII, 2018APG magazine



4

21

  Serikat Pekerja dan Asosiasi Pilot 
Garuda Bersatu

Garuda Indonesia  Bersinergi dengan 
Sriwajaya Air

10

14

17
16

19

HUMAN ERROR IN AVIATION

Meriahkan Semarak Ramadhan, APG Gelar Acara 
Buka Bersama

Garuda Indonesia Terbitkan Global Bond di 
Singapura

Perushaan Asal China Niat Beli Garuda Indonesia

Garuda Indonesia  Mulai Jual Tiket Murah

39

51

15 Tempat Wisata di Bengkulu Yang 
Wajib Dikunjungi

Penting Untuk Diperhatikan Bagi 
Penderita Gastritis

23

46

30
26

35

Ultra Long Range  A350 XWB telah menyelesaikan 
penerbangan perdana

Perangkat Lunak Drone Bisa Jadi Pilot Kita 
Berikutnya

Indonesia Memimpikan Bandara Yang Ideal

Menyoal Code Share Garuda Indonesia Dan 
Sriwijaya Air 2018

10 Jam Tangan Premium Khusus Pilot

3VOL. XLIII, 2018 APG magazine



4 VOL. XLIII, 2018APG magazine

Predikat Garuda Indonesia 

sebagai maskapai penerbangan 

b e r k e l a s  m u l a i  r e d u p . 

Predikat layanan bintang lima 

yang disandang GA nampaknya 

perlu dikoreksi ulang. Pasalnya, 

sejak beberapa tahun terakhir 

ini, kualitas layanan GA semakin 

menurun. Pengurangan layanan 

dibeberapa sektor menjadikan 

komitmen tinggi terhadap safety 

yang merupakan jantung dari bisnis 

airline terganggu. Hal ini berakibat 

semakin menurutnya kepercayaan 

customer terhadap layanan Garuda 

Indonesia. Semua itu bisa kita lihat, 

setiap hari, terutama pada akhir 

pekan, umpatan demi umpatan 

konsumen menghujam tajam ke 

arah maskapai.

Fakta tersebut tentunya sangat 

bertolak belakang dengan efisiensi 

yang dilakukan GA. Lebih-lebih 

efisiensi yang dilakukan GA terlalu 

sporadis, tetapi di sisi lain justru 

melakukan pemborosan dengan 

banyaknya jumlah direksi yang saat 

ini tercatat ada 9 orang. Dikatakan 

pemborosan karena dengan jumlah 

9 orang itu tidak disertai dengan 

peningkatan kinerja.  Kinerja 

semakin buruk, dan maskapai 

mengalami kerugian, serta tidak jauh 

lebih baik dengan kinerja direksi 

sebelumnya yang hanya berjumlah 

6 orang.

Permasalahan Garuda Indonesia

Efisiensi yang dilakukan PT. 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 

telah memunculkan beberapa 

permasalahan yang harus segera 

diselesaikan. Permasalahan tersebut 

ialah pertama, penghematan dalam 

Serikat Pekerja 
dan Asosiasi Pilot Garuda 
Bersatu
Kami Serikat Pekerja PT. Garuda Indonesia (Persero) 
Tbk, Bersatu, menuntut untuk melakukan pergantian 
Direksi dengan mengutamakan direksi yang 
profesional dan berasal dari internal PT. Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk. 
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hal perawatan. Penghematan ini 

berdampak pada terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan. Misalnya, 

terjadinya beberapa kejadian inflight 

engine shut down (oil filter bypass) 

karena kualitas oli yang digunakan 

menurun. Tidak dilakukannya service 

check dan dirubah menjadi before 

departure check atau predeparture 

check karena dianggap sudah 

mewakili keseluruhan service check. 

Hal ini justru berakibat buruk bagi 

pelayanan penerbangan dengan 

menurunya tingkat safety.

Kedua,  pembuatan flight plan. Di 

mana saat ini flight plan sering dibuat 

tidak sesuai dengan aturan yang 

ada pada OM-A 13.2. Saat ini yang 

terjadi pembuatan flight plan dengan 

menggunakan the shortest standard 

instrument departure dan standard 

arrival without one instrument 

approach and missed approach 

sehingga jumlah fuel yang tertera di 

flight plan jauh lebih sedikit daripada 

jumlah fuel yang dibutuhkan dalam 

penerbangan tersebut.

Ketiga, ketentuan mengenai waktu 

istirahat minimum yang harus 

dipenuhi sebelum melaksanakan 

extra craw setelah menjalani 

simulator di outstation (luar negeri) 

tidak sesuai dengan ketentuan yang 

tertera di OM-A 7.7.

Keempat, terjadinya penerbangan 

dengan jumlah awak kabin minimum 

(4 orang) dari Boeing 737 NG 

dengan tetap melakukan service 

dan mengesampingkan safety. Hal 

ini mengakibatkan upaya membuka 

pintu pesawat pada saat inflight oleh 

penumpang yang dikarenakan tidak 

adanya awak kabin yang mengawasi. 

Selain itu, sering terjadi tidak adanya 

awak kabin yang menemani pilot di 

kokpit ketika pilot lainnya di lavatory.

Kelima ,  pemangkasan proses 

pelatihan pilot khususnya untuk 

abinitio, captaincy, dan transition baik 

itu dari IPT, SIM dan route training. 

Apabila pengurangan tersebut 

dilihat dari sisi efisiensi, maka hal 

ini akan berakibat pada menurunnya 

kualitas Pilot PT. Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk, yang selama ini diakui 

kualitasnya di dunia penerbangan 

Nasional. Dengan menurunnya 

kualitas pilot, maka berakibat pada 

menurunnya safety. 

Keenam, dalam proses perekrutan 

pilot, pihak PT. Garuda Indonesia 

tidak melibatkan pilot (sebagai 

user). Padahal, seharusnya pilot 

dilibatkan dalam proses seleksi 

penerimaan pilot dari awal sampai 

akhir. Hal ini karena pilotlah yang 

paling memahami mengenai kondisi 

dan kemampuan pilot. Untuk 

kedepannya diharapkan pilot harus 

dilibatkan dalam proses seleksi, 

mulai dari proses administrasi, pilot 

academic test, interview proses HRD, 

interview user, aptitude test, sampai 

pantuhir.

K e t u j u h ,  p e r u b a h a n  m i g ra s i 

dari Crew link ke Saber  yang 

dilakukan tanpa persiapan yang 

matang berakibat pada kekacuan 

sebagaimana yang terjadi pada 

tanggal 1-4 Desember 2017. Di 

mana kekacauan tersebut telah 

membuat perusahaan merugi baik 

secara materiil maupun imateriil. 

Kekacauan tersebut telah membuat 

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 

Dalam proses perekrutan pilot, pihak PT. Garuda 
Indonesia tidak melibatkan pilot (sebagai user). 
Padahal, seharusnya pilot dilibatkan dalam 
proses seleksi penerimaan pilot dari awal 
sampai akhir. Hal ini karena pilotlah yang paling 
memahami mengenai kondisi dan kemampuan 
pilot.
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yang telah dibangun dengan susah 

payah selama bertahun-tahun 

dihancurkan dengan kebijakan 

penny wis but pound foolish. Di mana 

kebijakan tersebut telah dibubuhi 

dengan banyak kebohongan, 

termasuk penyebutan efficiency 

namun nyatanya adalah cutting 

cost yang membabibuta dan 

merusak iklim kerja, menimbulkan 

keresahan dikalangan pilot dan 

seluruh karyawan. Kebijakan ini jika 

terus berlanjut dikhawatirkan akan 

berdampak pada level of flight safety. 

Kedepalan, penggantian sistem 

penggajian driver transport crew 

menjadi ritase telah berakibat buruk 

pada jam kerja driver. Jam kerja 

driver menjadi tidak proporsional. 

Para driver lebih mementingkan 

p e n d a p a t a n  d e n g a n  c a r a 

memperbanyak jumlah hantaran 

maupun jemputan setiap harinya 

dengan mengurangi jam istirahat. 

Di mana hal ini mengakibatkan 

banyaknya kecelakaan pada saat 

pengataran maupun penjemputan 

crew. 

Selain beberapa permasalahan 

tersebut, penambahan armada yang 

tidak diikuti dengan kemampuan 

manajemen yang baik, terutama 

dalam segi membuat trategi 

penjualan produk penumpang 

dan cargo, membuat PT. Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk, lesu, 

meskipun dari segi pendapatan 

meningkat sebesar 8,6%, namun 

tidak sebanding dengan peningkatan 

biaya yang mencapai 12,6% (Data 

Analys Meeting Q3 2017).

Perbaikan Kinerja

Melihat kinerja operasional PT. 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 

yang berdampak pada penurunan 

safety dan pembatalan penerbangan. 

Hal ini tentunya telah menciderai 

motto perusahaan yang dinamakan 

Sincerity (Sinergi, Integrity, Customer 

Focus, Agility, dan Safety). 

Untuk itu, demi menjaga nama baik 

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 

setidaknya ada beberapa hal yang 

harus dibenahi. Pertama, melakukan 

p e n y e d e r h a n a a n  s t r u k t u r 

oraganisasi dengan menghapus 

Direktorat Cargo, Produksi dan 

Service sehingga menjadi 6 orang 

direksi (Direktur Utama, Direktur 

Operasi, Direktur Teknik, Direktur 

Niaga, Direktur Keuangan, Direktur 

Personalia dan Umum). Hal ini perlu 

dilakukan untuk meminimalisir 

biaya organisasi untuk BOD dan 

menghindari terjadinya tumpang 

tindih kebijakan antar unit direksi 

yang tidak sesuai dengan peran dan 

fungsinya. Di mana kondisi ini sangat 

berbahaya bagi kelangsungan 

perusahaan kedepannya.

Kedua, Direktorat Niaga harus 

membuat strategi yang efektif untuk 

meningkatkan penjualan tiket dan 

cargo. Selain itu, Direktorat Niaga 

perlu melakukan penyederhanaan 

manager area, sehingga menjadi dua 

yakni internasional dan domestik. 

Penyederhanaan birokrasi internal 

juga perlu dilakukan. Hal ini 

bertujuan untuk menghilangkan 

fungsi organisasi yang tumpang 

tindih dan agar proses pengambilan 

keputusan bisa lebih cepat.

Ketiga, Direktorat Niaga perlu 

melakukan re-design strategi 

marketing. Hal ini dilakukan agar 

tidak terjadi tumpang tindih 

Penggantian sistem 
penggajian driver transport 
crew menjadi ritase telah 
berakibat buruk pada jam 
kerja driver. Jam kerja driver 
menjadi tidak proporsional. 

Meskipun dari segi 
pendapatan meningkat 
sebesar 8,6%, namun 
tidak sebanding dengan 
peningkatan biaya yang 
mencapai 12,6% (Data Analys 
Meeting Q3 2017).
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antar program marketing yang 

dikeluarkan, terutama yang bersifat 

diskon atau special fare terhadap 

produk korporasi, bank patner, 

IBE marketing dan channel travel 

agent. Selain itu perlu ada revisi 

terkait dengan pengukuran target 

penjualan antar Branch Office (BO) 

yang saling tumpang tindih, sehingga 

menyulitkan jajaran tim sales dan 

marketing.

Keempat, Direktorat Niaga perlu 

melakukan penyederhanaan sub 

class agar persepsi masyarakat 

terhadap “Tiket Garuda yang 

Mahal” dapat dirubah. Hal ini perlu 

dilakukan agar harga rata-rata dapat 

meningkat.

Kelima, perlu adanya desentralisasi 

kewenangan untuk memperkuat 

B r a n c h  O f f i c e  ( B O )  d a l a m 

pengambilan keputusan. Keenam, 

penempatan personel pejabat 

harus sesuai dengan kompetensi, 

ke m a m p u a n  p e j a b a t  d a l a m 

pengambilan keputusan dan bukan 

atas dasar pertimbangan kedekatan 

secara personal/relasi.

Ketujuh, pengelolaan terhadap 

rute-rute Garuda harus lebih baik 

dan menghindari rute-rute yang 

tidak berpotensi namun tetap 

harus diterbangi. Kedelapan, perlu 

dilakukan evaluasi terhadap Service 

Level Agreement (SLA) dengan 

Gapura terkait  penanganan 

bagasi yang faktanya sangat 

banyak terjadi irreg (Miss handling 

bagasi). Kesembilan, kompetitor 

lebih agresif dalam memberikan 

komisi pada agen, Free of Charge 

(FOC) dan Incentive kepada agen. 

Untuk itu perlu ditinjau kembali 

kebijakan terhadap mitra penjualan 

Garuda/agen khususnya kebijakan 

pemberian komisi agen, FOC, 

Incentive guna merangsang agen 

lebih giat menjual produk Garuda.

Hubungan Industrial Pegawi 
Penerbangan

Hubungan industrial yang kondusif 

akan mendorong terciptanya 

stabilitas di sektor kerja. Oleh 

karena itu, dalam setiap industri 

perlu menciptakan hubungan 

industrial yang baik karena akan 

mendorong terciptanya ketenangan 

berusaha dan bekerja, peningkatan 

produksi dan produktivitas kerja, 

serta keterampilan tenaga kerja. 

Berkaitan dengan hal itu, PT. 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 

harus bisa memperbaiki hubungan 

Industrial khususnya pada pegawai 

penerbangan. Hal itu perlu dilakukan 

mengingat masih banyaknya 

permasalahan yang perlu diurai 

dan dipecahkan, tidak hanya pada 

persoalan kinerja perusahaan, tetapi 

juga persoalan hubungan kerja. 

Sampai saat ini, setidaknya ada 

beberapa hal yang harus dipecahkan. 

Pertama, selama ini perusahaan 

tidak pernah melakukan sosialisasi 

kepada Asosiasi Pilot Garuda terkait 

perencanaan dan pengadaan pilot. 

Padahal, hal ini telah diatur dalam 

PKP Pasal 3. Akibatnya, proses 

pengadaan pilot banyak yang tidak 

sesuai dengan aturan yang terdapat 

di PKP. Misalnya, penerimaan 

pilot dengan status PKWT yang 

tidak sesuai dengan PKP Pasal 5 

dan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 

59 tentang Ketenagakerjaan dan 

Kepmenakertrans No.KEP.100/

MEN/VI/2004 mengenai ketentuan 

Direktorat Niaga perlu melakukan re-design 
strategi marketing. Hal ini dilakukan agar tidak 
terjadi tumpang tindih antar program marketing 
yang dikeluarkan, terutama yang bersifat diskon 
atau special fare terhadap produk korporasi 
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PKWT. Selain itu, penerimaan pilot 

(FO Abinitio sebagai PKWT) juga 

tidak sesuai dengan PKP Pasal 6.

Kedua, Guarantee Hours Alloeance 

(GHA) sebesar 60 jam, telah 

berakibat buruk bagi kinerja 

karyawan. Pasalnya dalam GHA 

tersebut terdapat komponen Flight 

Allowance. Begitu juga dengan Travel 

Allowance (TA), Away From Base (AFB) 

dan International Allowance (IA) yang 

merujuk pada WI.HCM-4.2.10.-v5, 

yang telah disepekati justru dirubah 

dengan membuat Working Instruction 

(WI) baru yang menghilangkan 

GHA dan AFB. Kebijakan ini 

tentu bertolak belakang dengan 

WI yang telah disepakati dan 

juga mengakibatkan dual WI. WI 

terbaru yang diberlakukan untuk 

pegawai baru dan pengawai 

kontrak berakibat pada perbedaan 

sistem pembayaran, di mana hal 

ini berimbas pada terganggunya 

operasional penerbangan. 

Ketiga, sistem penjadwalan tugas 

yang tidak sesuai dengan PKP Bab 

III. Misalnya, publish schendule 

saat ini sering diberikan Day Off 

(DO) yang kurang dari 8 hari. Hal 

ini tentunya sangat bertentangan 

dengan PKP Pasal 49.  Keempat, 

upaya pemberian fasilitas extra crew 

dengan kelas ekonomi, jelas tidak 

sesuai dengan PKP Pasal 60.

Kelima, pemberlakukan aturan 

mengenai transportasi (antar-

jemput) dengan sistem self-

Management Transport (SMT), serta 

pemberlakukan pembatasan jarak 

bagi yang mendapatkan fasilitas 

antar jemput, tidak sesuai dengan 

PKP Pasal 59.   

Kondisi Industrial Pegawai Khusus 
Non Penerbangan

Kondisi Hubungan Industrial 

PT. Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk, saat ini tidak harmonis. Hal 

ini karena perusahaan banyak 

melakukan pelanggaran terhadap 

Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian 

Kerja Profesi yang sudah disepakai 

dan juga pelanggaran atas Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, sehingga banyak 

menimbulkan perselihan. 

S e t i d a k n y a  a d a  b e b e r a p a 

pelanggaran yang harus diperbaiki. 

Pertama, perekrutan pejabat level 

vice president, senior manager dan 

manager dari external/pro hire, 

seperti pro hire manager di unit cargo, 

dan pro hire senior manager corporate 

di unit corporate sales.

Kedua, tidak membuat jenjang karir 

karyawan, promosi dan mutase 

tidak transparan.  Contoh, seorang 

staf yang memiliki relasi bagus ke 

pejabat VP bisa langsung menjadi 

Senior Manager. 

Ketiga, pengukuran kinerja yang 

cenderung sangat subjektif sehingga 

Guarantee Hours Alloeance (GHA) 
sebesar 60 jam, telah berakibat buruk 
bagi kinerja karyawan. Pasalnya dalam 
GHA tersebut terdapat komponen 
Flight Allowance.

Ada beberapa 
pelanggaran yang harus 
diperbaiki. Pertama, 
perekrutan pejabat 
level vice president, 
senior manager dan 
manager dari external/
pro hire, seperti pro hire 
manager di unit cargo, 
dan pro hire senior 
manager corporate di 
unit corporate sales.
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menimbulkan demotivasi karyawan. 

Misalnya, penentuan Employee 

Performance Review (EPR) setiap 

tahun selalu menimbulkan polemik 

dan kecemburuan dikarenakan 

faktor subjektifvitas people manager. 

Contoh lain, banyaknya personel 

vice president, senior manager dan 

manager yang tidak mencapai target 

kinerja, tetapi tetap dipertahankan 

bahkan mendapatkan posisi di 

tempat lain.

Keempat, merubah secara sepihak 

jam masuk kerja dan jam pulang 

kerja pada saat bulan Ramadhan 

tahun 2017. Di mana hal ini 

mengakibatkan perselisihan hingga 

ke tingkat BIPARTIT.

Kelima, menolak membayar salari 

adjustmen sebesar 3.5% pada 

tahun 2017. Di mana hal ini juga 

mengakibatkan perselisihan sampai 

ke tingkat mediasi di Kantor Menteri 

Tenaga Kerja RI dan pembayaran 

dilakukan setelah ada anjuran dari 

kementerian, itupun besar rata-

rata pemberian salary adjustmen di 

bawah 2,25%.

Keenam ,  tidak melaksanakan 

training untuk mengembangkan 

kompetensi karyawan. Misalnya, 

tidak ada standarisasi pelatihan 

yang harus dimiliki setiap fungsi 

pekerjaan. Ketujuh, tidak membuat 

struktur dan skala upah karyawan 

sesuai dengan Permanaker RI 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

struktur dan skala upah.

Dari beberapa contoh permasalahan 

di atas, maka bisa dikatakan 

perusahaan telah banyak melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan 

yang terdapat di PKB/PKP yang 

sudah disepakati. Selain itu, dengan 

membuat Working Instruction baru 

tanpa ada kesepatan bersama, 

berarti perusahaan telah melanggar 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 126-129. 

Di mana inti dari pasal tersebut 

adalah pengusaha, serikat pekerja/ 

serikat buruh dan pekerja/ buruh 

wajib melaksanakan ketentuan 

pada perjanjian kerja bersama dan 

pengusaha dilarang mengganti 

perjanjian kerja bersama dengan 

peraturan perusahaan.

Dengan banyaknya pelanggaran 

terhadap peraturan perusahaan 

(PKB/PKP, OM), membuat situasi 

kerja menjadi tidak kondusif. 

Dengan demikian untuk menjaga 

kelangsungan bisnis PT. Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk, dan dengan 

komitmen menjaga safety, kami 

Serikat Pekerja PT. Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk, Bersatu, menuntut 

untuk melakukan pergantian Direksi 

dengan mengutamakan direksi yang 

profesional dan berasal dari internal 

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

Posisi direksi tersebut kedepannya 

harus ditempati oleh individu 

yang berkompeten di bidang 

aturan penerbangan, proses bisnis 

dunia penerbangan dan mentaati 

Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian 

Kerja Profesi.

Dua hal tersebut di atas sangat 

penting, mengingat BOD hanya 

singgah sebentar di perusahaan 

i n i .  S e h a r u s ny a  B O D  t i d a k 

menggunakan perusahaan ini 

sebagai tempat trial and error saja, 

sehingga setiap pergantian BOD 

karyawan harus menanggung beban 

dan merasakan dampak dari missed 

management BOD sebelumnya. 

Perusahaan telah melanggar 
UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan 
Pasal 126-129. Di mana inti 
dari pasal tersebut adalah 
pengusaha, serikat pekerja/ 
serikat buruh dan pekerja/ 
buruh wajib melaksanakan 
ketentuan pada perjanjian 
kerja bersama dan pengusaha 
dilarang mengganti perjanjian 
kerja bersama dengan 
peraturan perusahaan.
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dr. Retno W, Sp. KP

1. Apakah human error penyumbang 
incident dan accident?

Incident dan accident di penerbangan 

dapat disebabkan oleh beberapa 

hal. Berdasarkan laporan KNKT, 

dalam kurun waktu 2007-2013, dari 

169 kecelakaan, 3 penyebab yang 

ditemukana yaitu:  

a. Faktor lingkungan (6%) 

b. Faktor teknik (34%) 3

c. Human faktor (60%). Human error 
merupakan bagian dari human 

fektor. Sehingga dapat dikatakan 

sebagai salah satu faktor yang 

berkontribusi dalam terjadinya 

incident atau accident.

2. Terkait kesehatan, seperti apa 
pengaruhnya dalam penerbangan?

a. Slip or lapse: Acts or omission 
of memory in familiar situation 
(unintended, based on ability or 
memory failures)

b. Mistake: Insufficient planing 
for achieve the desired results 

HUMAN ERROR IN AVIATION
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(intended, based on rules or 
knowledge)

3. Terkait kesehatan, seperti apa 
pengaruhnya dalam penerbangan?

Kesehatan personil penerbangan, 

dalam hal ini adalah penerbang, 

sangat penting. Bila seorang pilot 

memiliki gangguan kesehatan 

tentunya akan berdampak pada 

kemampuan melaksanakan tugas 

penerbangannya.

4. Kesehatan seperti apa yang ideal bagi 
penerbang?

Kesehatan yang ideal bagi seorang 

p e n e r b a n g ,  t e n t u n y a  y a n g 

memenuhi persyaratan first class 
medical certificate, baik secara fisik 

dan psikis.

5. Bagaimana pencegahannya?

Bagaimana pencegahan agar 

tidak terjadi incident atau accident 

karena gangguan kesehatan pilot: 

Perlu adanya sistim pemeliharaan 

kesehatan bagi seluruh penerbang, 

di mana penerbang tidak hanya 

diuji kesehatannya setiap 6 bulan 

sekali. Diperlukan adanya sistim 

pelayanan kedokteran penerbangan 

yang secara berkala dan terus 

menerus mengelola setiap faktor 

resiko kesehatan pada setiap 

pilot, sehingga dapat mengurangi 

g a n g g u a n  k e s e h a t a n  y a n g 

berdampak terhadap keselamatan 

penerbangan.

Widura Imam Mustopo

1. Apakah human error penyumbang 
incident dan accident dari sisi 
psikologi?

Laporan penyelidikan kecelakaan 

p e s a w a t  u d a r a  d i  d u n i a , 

menunjukan human error merupakan 

penyumbang terbesar terjadinya 

incident dan accident.   Walaupun 

sebenarnya penyebab terjadinya 

incident dan accident umumnya tidak 

tunggal, ada beberapa penyebab 

yang berkontribusi. Misalnya, 

penyebab awalnya mungkin karena 

cuaca yang buruk dan pilot tidak 

mampu mengantisipasi kondisi dan 

atau kurang tepat  pertimbangannya 

sehingga    tidak efektif dalam 

mengambil  keputusan untuk 

mengatasi situasi tersebut, karena 

saat itu perhatian pilot secara 

bersamaan juga terbagi pada 

beberapa hal yang juga penting untuk 

diperhatikan. Konsekuensinya? 

Ya dapat terjadi accident. Jangan 

lupa bahwa pilot kurang mampu 

mengantisipasi atau kurang tepat 

dalam mengambil keputusan bukan 

karena kemampuan pilot (ability-

nya) di bawah rata-rata, namun bisa 

jadi karena pilot sudah letih atau 

fatigue (karena kurang tidur atau jam 

kerja melebihi persyaratan).   Jadi 

human error tidak bisa diartikan 

secara sederhana bahwa bila 

terjadi incident atau accident maka 

pilot atau manusia-nya yang salah 

jadi harus di hukum. Dalam suatu 

incident/accident terdapat sejumlah 

rantai kejadian yang berkontribusi.

2. Apa saja bentuk human error tersebut 
dari sisi psikologi?

Human error bisa dibagi ke dalam 

dua kelompok besar.

a. Error yang dilakukan tidak 

disengaja (unintended action) 

b. Error yang dilakukan dengan 

sengaja (intended action).  

Error yang tidak disengaja biasanya 

terjadi tanpa disadari. Secara 

psikologis terjadi karena lupa atau 

kurang memerhatikan (inattention) 

atau perhatian yang berlebihan (over 

Diperlukan adanya sistim pelayanan kedokteran 
penerbangan yang secara berkala dan terus 

menerus mengelola setiap faktor resiko kesehatan 
pada setiap pilot, sehingga dapat mengurangi 

gangguan kesehatan yang berdampak terhadap 
keselamatan penerbangan.
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attention) terhadap suatu aspek 

penting ketika pilot bekerja.   Bisa 

juga terjadi karena pilot belum 

sepenuhnya memahami prosedur 

kerja yang harus dilaksanakan. Hal 

ini bisa terjadi karena pilot belum 

berpengalaman atau perosedurnya 

yang belum di update (mengingat 

perkembangan teknologi pesawat 

juga berkembang pesat).  

Sedangkan error yang dilakukan 

dengan sengaja terjadi secara sadar. 

Hal ini terkait dengan error yang 

terjadi karena pelanggaran (violation) 

prosedur sehingga menimbulkan 

i n c i d e n t / a c c i d e n t .   C o n t o h 

sederhananya seperti sepeda motor 

yang melanggar arah jalan. Sering 

kali tidak langsung mengakibatkan 

incident/accident, tapi berpotensi 

besar celaka.  Orang sengaja 

melanggar prosedur atau aturan 

seringkali memiliki alasan yang 

masuk akal, misalnya melanggar 

aturan supaya bisa lebih cepat tiba di 

tempat tujuan, dan lain sebagainya.  

M e l a n g g a r  p r o s e d u r  p a d a 

k e n y a t a a n n y a  j u g a  d a p a t 

dilakukan oleh orang atau pilot 

yang cerdas, professional dan 

berdedikasi dalam kerja.  Sehingga 

kadang perlu ditelusuri apakah 

pelanggaran ini terjadi karena 

system tidak mendukung, misalnya 

p r o s e d u r  s u d a h  k a d a l u a r s a 

atau sistem teknologi sudah 

berkembang, sehingga prosedur 

pendukungnya sudah ketinggalan 

jaman atau prosedur baru belum 

disosialisasikan.  Umumya masalah 

pelanggaran prosedur ini secara 

psikologis terkait dengan motivasi, 

nilai-nilai, atau budaya organisasi 

yang berlaku (misalnya budaya 

organisasi yang lebih mendahulukan 

p r o d u k i v i t a s  d i b a n d i n g k a n 

keselamatan).

3. Terkait psikologi, seperti apa 
pengaruhnya dalam penerbangan?

Bila aspek-aspek psikologi yang 

dimaksud adalah stres, motivasi, 

nilai (value), daya konsentrasi, atensi, 

persepsi, daya ingat,   kecerdasan, 

d a n  s e b a g a i n y a .  S e b a g i a n 

memiliki  pengaruh langsung 

dalam operasi penerbangan, 

sebagian yang lain pengaruhnya 

tidak langsung. Misalnya, kondisi 

stres tidak langsung berpengaruh 

terhadap incident/accident, tapi 

bila pilot stres pengaruhnya 

dapat membuat daya konsentrasi 

menurun dan akibatnya tidak dapat 

fokus pada tugas-tugas penting, 

konsekuensinya pilot menjadi 

kurang efektif dan sebagainya.    

4. Psikologi seperti apa yang ideal bagi 
penerbang?

Sulit   untuk membuat ukuran 

psikologi ideal seorang penerbang, 

mengingat kondisi  psikologi 

seseorang itu bersifat dinamis 

mengikuti dinamika kepribadian 

seseorang dan juga perubahan 

l i n g k u n g a n .     N a m u n ,  d a p a t 

diupayakan menuju kondisi pikologis 

yang ideal, antara lain; 

a. Seorang pilot harus memiliki 

k a p a b i l i t a s  ( k a p a s i t a s 

kemampuan) yang memenuhi 

persyaratan dan tuntutan 

pekerjaan sebagai pilot.

b. Seorang pilot harus memiliki 

k e m a t a n g a n  p s i k o l o g i s 

sehingga menjamin ia mampu 

menyesuaikan diri terhadap 

berbagai perubahan situasi/

lingkungan baik fisik maupun 

sosial ,  serta juga mampu 

error yang dilakukan dengan sengaja 
terjadi secara sadar, hal ini terkait 
dengan error yang terjadi karena 
pelanggaran (violation) prosedur 
sehingga menimbulkan incident/
accident.
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menyesuaikan dirinya dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.

c. Seorang pilot harus memiliki nilai-

nilai, motivasi, dan sikap serta 

pengetahuan yang cukup untuk 

menekuni pekerjaannya dengan 

segala konsekuensinya termasuk 

mematuhi semua regulasi yang 

dipersyaratkan.     

5. Contoh kasus pengaruh psikologi itu 
apa? Dan bagaimana pencegahannya?

Contoh dapat lihat poin 3. Ada 

beberapa kiat yang dapat dilakukan 

untuk mencegah terjadinya aspek 

psikologi yang berpengaruh negatif 

terhadap kinerja pilot.    Pertama, 

kemampuan manusia atau pilot untuk 

memonitor kondisi pikologis dirinya, 

sehingga ia dapat memperkirakan 

kesiapan (availability) dirinya 

untuk bertindak    dan kapan 

mengendalikan dirinya untuk 

bertindak atau bekerja. Untuk itu 

dibutuhkan “kematangan” dirinya 

sebagai pribadi. 

Kedua, beberapa penelitian dan 

pengalaman menunjukan bahwa 

observasi dari rekan kerja apalagi 

rekan dekat cukup signifikan untuk 

mengetahui kondisi psikologis 

rekan lainnya.    Sehingga hal ini 

perlu dipertimbangkan untuk 

dibuatkan sistem atau prosedurnya 

agar efisien, efektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Ketiga, pentingnya pencegahan dari 

manajemen atau organisasi seperti 

sistem supervisi yang efektif, serta 

pemeriksaan kesehatan fisik dan 

psikologis yang sistematis.
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Bukber merupakan kepanjangan 

dari Buka Bersama yang 

tujuannya adalah untuk 

mempersatukan setiap umat 

manusia yang biasanya tergabung 

dalam sebuah organisasi. Acara 

buka bersama bertujuan untuk 

mempererat tali silaturahim antar 

teman sesama anggota komunitas 

maupun organisasi.

Acara buka puasa bersama pun 

diadakan oleh Asosiasi Pilot Garuda 

yang bertempat di Pilot House 

Garuda Operation Centre Soekarno-

Hatta Int Airport Jakarta, pada Rabu 

6 Juni 2018 yang dimulai dari pukul 

16.00 WIB sampai dengan acara 

selesai.

S e h u b u n g a n  k a r e n a  b u l a n 

Ramadhan 1439 H, maka Asosiasi 

Pilot Garuda mengundang seluruh 

Anggota APG untuk menghadiri 

acara Buka Puasa Bersama. Hal ini  

Meriahkan Semarak Ramadhan, 
APG Gelar Acara Buka Bersama
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bertujuan, untuk memperat tali 

silaturahim antar anggota APG.

Selain itu, acara buka puasa bersama 

ini selain dihadiri oleh beberapa 

Pengurus APG, juga turut hadir para 

pengurus Sekarga, Direktur Utama 

Garuda Indonesia, para pejabat 

Garuda Indonesia dan anggota APG 

lainnya.

Acara buka puasa bersama pun 

menjadi sangat ramai karena satu 

persatu anggota APG datang 

mengisi  kursi  yang kosong, 

kemudian mendengarkan kultum 

yang dibawakan oleh seorang 

Ustadz sebelum adzan maghrib 

berkumandang.

“Saya tentunya berterima kasih 

kepada para pengurus APG yang 

sudah berinsiatif untuk bisa 

menyelenggarakan kegiatan 

tahunan kita, yaitu bagaimana kita 

bisa memelihara silaturahim kita 

semua, tentunya insan Garuda 

Indonesia”, kata Pahala Nugraha 

Mansury selaku Direktur Utama 

PT. Garuda Indonesia, Tbk.

Acara buka puasa bersama selain 

diisi dengan kultum, juga diisi dengan 

beberapa sambutan, di antaranya 

Capt. Avirianto selaku Direktur 

Kelaikudaraan dan Pengoperasian 

Pesawat Udara yang memberikan 

sepatah atau dua patah kata saat 

menunggu acara Berbuka Puasa 

Bersama. “Kami selalu mendukung 

Garuda Indonesia untuk tetap 

mengudara di langit yang biru ini. 

Kita selalu mendukung Garuda 

Indonesia agar selalu bersaing di 

Internasional”, katanya.

Capt. Avirianto pun menambahkan, 

ia berharap tidak terjadi apa-apa 

di dalam Liburan Idul Fitri. Dalam 

Idul Fitri harus mengikatkan 

persaudaraan, kalau mengikatkan 

p e r s a u d a r a a n  h a r u s  b i s a 

menghormati sesamanya. Jadi, ia 

mendukung Asosiasi Pilot Garuda 

tetap menjaga keamanan dan 

keselamatan para penumpang 

Garuda Indonesia 

S e b e l u m  a d z a n  m a g h r i b 

berkumandang, Pahala Nugraha 

Mansury selaku Direktur Utama 

Garuda Indonesia memimpin 

doa, kemudian setelah itu ada 

sambutan dari Capt. Avirianto.  

Para anggota APG dan yang lainnya 

mulai mengambil takjil-nya untuk 

membatalkan puasanya.

Bukber merupakan 
kepanjangan dari 

Buka Bersama yang 
tujuannya adalah untuk 
mempersatukan salah 
satu organisasi atau 
bahkan mempererat 
tali silaturahim antar 
teman ataupun anggota 
organisasi.
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Baru-baru ini beredar kabar 

yang cukup mengejutkan, 

p e r u s a h a a n  a s a l  C i n a 

berkeinginan membeli maskapai 

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

Maskapai ini diminati Cina karena 

sejak beberapa tahun terakhir 

Garuda Indonesia terus mengalami 

kerugian.

Tersiar kabar di beberapa media 

massa para petinggi Garuda 

Indonesia sedang menawarkan 

perusahaan plat merah ini ke tangan 

asing. Penjualan Garuda Indonesia 

ini bertujuan untuk menyehatkan 

perusahaan agar tetap bisa berjalan. 

Dalam penjualan itu terdapat 

kesepakatan bahwa orang-orang 

Indonesia masih menempati posisi 

penting, seperti direktur utama dan 

sebagainya, serta tidak merubah 

nama maskapai.

Kerugian Garuda Indonesia

Sebagimana dilansir suaranasional.

com pada tanggal 3 Juni 2018 

lalu, sepanjang tahun 2017, PT 

Garuda Indonesia Tbk (GIAA) 

mencatatkan kerugian sebesar 

US$ 213,4 juta atau setara dengan 

Rp 2,88 triliun. Angka tersebut 

merupakan akumulasi kerugian 

perusahaan sebesar US$ 67,6 juta, 

di tambah non-recurring expense 

yakni pembayaran tax amnesty 

pada kuartal II sebesar US$ 137 

juta serta pembayaran denda kasus 

persaingan bisnis kargo dengan 

Australia sebesar US$ 7,5 juta.

Kondisi ini berbanding terbalik 

d e n g a n  p e n c a p a i a n  G a r u d a 

Indonesia pada tahun 2016 yang 

berhasil meraup laba sebesar US$ 

9,4 juta atau setara dengan Rp 126,9 

milyar. Meskipun Garuda Indonesia 

Perusahaan Asal China 
Niat Beli Garuda Indonesia

Tersiar kabar di beberapa media massa para 
petinggi Garuda Indonesia sedang menawarkan 
perusahaan plat merah ini ke tangan asing

 i Pesawat garuda Indonesia [image via garuda-indonesia.com]
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pada kuartal IV-2017 mampu 

meraup untung, namun keuntungan 

itu tidak mampu menutupi kerugian 

yang terjadi pada kuartal-kuartal 

sebelumnya. Pada kuartal I-2017 

Garuda Indonesia merugi sebesar 

US$ 99,1 juta, kuartal II-2017 rugi 

sebesar US$ 184,7 juta, dan pada 

kuartal III-2017 Garuda Indonesia 

mampu meraup laba bersih US$ 

61,9 juta, tetapi belum cukup untuk 

menutupi kerugian yang terjadi pada 

kuartal I dan II.

Terus meruginya Garuda Indonesia 

ini dibenarkan oleh Dirut Garuda 

Pahala N Mansury saat kami temui 

di Kantor Garuda Indonesa, Kebon 

Sirih, Jakarta. 

“Memang keuntuangan atau laba 

pada kuartal IV-2017 masih lebih 

rendah dari kuartal IV 2016 yang 

mampu membukukan laba karena 

melakukan efisiensi karyawan,” 

tuturnya. (26/2/2018).

Meskipun pada tahun 2017 

pendapatan operasi  Garuda 

Indonesia mengalami kenaikan 

sebesar 8,1% dari US$ 3,86 miliar 

menjadi US$ 4,17 miliar. Sumbangan 

terbesar dari pendapatan ini berasal 

dari penerbangan berjadawal yang 

mencapai US$ 3,4 miliar. Kenaikan 

ini disertai dengan kenaikan 

penumpang Garuda Indonesia 

secara group mencapai 36,2 juta 

penumpang. Angka ini terdiri dari 

penumpang Garuda Indonesia 

sebanyak 24 juta naik sedikit 

dari tahun sebelumnya 23,9 juta 

penumpang. Sementara penumpang 

Citilink naik dari 11,1 juta menjadi 

12,3 juta penumpang. 

Di sisi lain, pengeluaran yang 

dikeluarkan PT Garunda Indonesia 

Tbk juga mengalami kenaikan 

sebesar 13% dari US$ 3,7 miliar 

menjadi US$ 4,25 miliar. Keniakan 

yang paling besar berasal dari bahan 

bakar yang Naik 25% dari US$ 924 

juta menjadi US$ 1,15 miliar. Bahan 

bakar yang terus meningkat inilah 

menurut Pahala salah satu penyebab 

Garuda Indonesia terus mengalami 

kerugian.

Garuda Indonesia 
Terbitkan Global Bond di 
Singapura
Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 

Kamis 19 April 2018, telah merestui 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

untuk menerbitkan surat utang atau 

global bond dengan jumlah maksimal 

sebesar US$ 750 juta. Penerbitan 

surat utang ini bertujuan untuk 

memperkuat kinerja keuangan 

dan operasional perusahaan secara 

berkelanjutan.

“Tentunya penerbitan global bond 

sebesar US$ 750 juta, tersebut 

u n t u k  m e m p e r b a i k i  p r o f i l 

pembiayaan yang kita miliki dan 

waktu yang paling baik adalah 

pada triwulan II atau III. Dana yang 

diperoleh dari penerbitan global 

bond tersebut akan digunakan untuk 

me-refinancing sebesar Rp 2 triliun 

yang akan jatuh tempo pada Juli dan 

obligasi global bond senilai US$ 500 

juta yang akan jatuh tempo di 2020,” 

(investasi.kontan.co.id/news/bakal-

terbit-di-singapura-ini-rincian-

global-bond-garuda-indonesia)

Saat ini PT Garuda Indonesia Tbk 

sedang mencari waktu untuk 

menerbitkan global bond tersebut. 

Rencananya surat utang tersebut 

akan diterbitkan di Singapura pada 

tahun ini. Soal kenapa memilih 

Singapura dalam penerbitan 
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global bond ini, Pahala N Mansury 

mengatakan keputusan perusahaan 

untuk memilih menerbitkan obligasi 

berdominasi USD ini sejalan dengan 

pendapatan perusahaan yang juga 

dengan mata uang USD.

“Karena yang paling mudah untuk 

kita menerbitkan global bond 

tentunya pasar modal yang paling 

mudah, dekat dan merupakan central 

financial,” jelasnya.

Lebih lanjut Pahala mengatakan, 

saat ini perusahaan belum mematok 

tingkat kupon untuk penerbitan 

global bond. Kupon akan ditentukan 

setelah kita melakukan roadshow 

dan mengetahui kondisi pasar saat 

itu. 

Sebelumnya,  diterbitkannya 

global bond ini karena, PT Garuda 

Indonesia Tbk terus merugi sejak 

tahun 2017 serta utang yang terus 

naik. Analis Binaartha Parama 

Sekuritas Muhammad Nafan Aji 

menilai, utang GIAA terbilang 

cukup tinggi. Ia menyebutkan, pada 

kuartal III-2017 Debt Equity Ratio 

(DER) saja sudah mencapai 364%, 

meningkat dari tahun sebelumnya 

yakni 281%. 

Setidaknya ada beberapa hal yang 

membuat kinerja Garuda Indonesia 

menurun, di antaranya pengeluaran 

yang meningkat. Sepanjang tahun 

2017 pengeluaran Garuda Indonesia 

meningkat sebesar 13% dari US$ 

3,7 Miliar menjadi US$ 4,25 miliar. 

Biaya untuk bahan bakar juga 

turut naik sebesar 25 % dari US$ 

924 juta menjadi US$ 1,15 miliar. 

Tren minyak dunia yang terus naik 

pada tahun 2017 lalu nampaknya 

belum bisa dikelola secara baik oleh 

Garuda Indonesia.

Pengeluaran untuk tax amnesty 

dan denda legal di Australia yang 

jumlahnya mencapai US$ 145,8 

juta juga sebagai penyebab utama 

Garuda Indonesia merugi. Selain 

itu, fluktuasi penumpang dan 

naik turunnya jumlah penumpang 

membuat kinerja Garuda Indonesia 

terganggu, dan berakibat pada 

penurunan pendapatan.

 i Salah satu pesawat milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia (image via 
airmagz.com)

Sepanjang tahun 2017 pengeluaran Garuda Indonesia 
meningkat sebesar 13% dari US$ 3,7 Miliar menjadi US$ 4,25 
miliar. Biaya untuk bahan bakar juga turut naik sebesar 25 % 
dari US$ 924 juta menjadi US$ 1,15 miliar.
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Sebagai salah satu perusahaan 

penerbangan nasional, PT 

Garuda Indonesia Tbk terus 

berusaha memberikan pelayanan 

terbaik bagi pelanggannya. Salah 

satu upayanya ialah dengan menjual 

tiket dengan harga murah. Harga 

tiket murah tersebut kembali 

ditawarkan melalui layanan kelas 

sub ekonomi atau yang disebut juga 

dengan economy basic. 

Harga tiketnya 15-20 persen 

lebih murah daripada tiket kelas 

ekonomi. Penjualan tiket murah ini 

adalah upaya PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk untuk memperluas 

pasar. Target pasar kelas economy 
basic ini adalah masyarakat melenial 

yang hobi plesir. Selain sebagai upaya 

untuk memperluas pasar, penjualan 

tiket murah adalah upaya Garuda 

Indonesia untuk memanfaatkan 

Garuda Indonesia 
Mulai Jual Tiket Murah

Penjualan tiket murah adalah upaya PT Garuda Indonesia (Persero) 
Tbk untuk memperluas pasar. Target pasar kelas economy basic ini 

adalah masyarakat melenial yang hobi plesir.
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kursi kosong di setiap penerbangan. 

M e n u r u t  N i n a  S u l i s t yo w a t i 

Direktur Niaga Domestik PT 

Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk sebagaimana dilansir dalam 

laman tribunnwes.com, Senin 28 

Mei 2018, mengatakan “Ini kami 

harapkan dapat mengakomodir 

demam market pengguna jasa kelas 

ekonomi yang mengedepankan 

konsep traveling value for money.”

Penerbangan kelas sub ekonomi ini 

hanya akan menggunakan pesawat 

ATR 72-600 dan Bombardier 

CRJ 1000. Dua pesawat ini rata-

rata keterisian penumpangnya 

antara 70 % sampai dengan 80%. 

Karenanya tiket murah ini hanya 

untuk memanfaakan sisa kursi dan 

maksimal hanya 12 kuris untuk 

penerbangan dengan dua pesawat 

tersebut. 

Selain itu para penumpang kelas sub 

ekonomi tidak akan mendapatkan 

layanan priority check in, priority 
banggage, lounge acces dan tidak bisa 

memesan kursi. Dengan kebijakan 

tersebut, Garuda Indonesia yakin 

kelas sub ekonomi tidak akan 

mengambil ceruk Low Cos Carrier 

(LCC) yang selama ini digarap 

oleh anak perusahaan PT. Citilink 

Indonesia.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh 

Pahala N Mansury Direktur Utama 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 

sebagaimana dilansir pada halaman 

infopenerbangan.com pada Jumat 

Juni 2018, “Tidak mengkanibal 

karena economy basic rutenya beda 

dengan Citilink,” jelasnya.

Saat ini Garuda Indonesia (GIAA) 

mempunyai 16 pesawat ATR 72-600 

dengan kapasitas 72 kursi dan 18 

pesawat Bombardier CRJ dengan 

kapasitas 96 kursi. Kedua jenis 

pesawat itu melayani penerbangan 

di 22 rute.

 i berbagai promo tiket Garuda Indonesia di bulan puasa yang dapat diakses 
 melalui situs garuda-indonesia.com
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Ga r u d a  I n d o n e s i a  G r o u p 

(G a r u d a  I n d o n e s i a  d a n 

C i t i l i n k )  d a n  S r i w i j a y a 

Group (Sriwijaya dan NAM Air) 

melaksanakan penandatanganan 

kerja sama komersial codeshare 

dalam rangka memperkuat kerja 

sama jaringan (network) khususnya 

di wilayah domestik. Kerjasama 

kedua maskapai ini bertujuan 

u n t u k  m e m p e r k u a t  s i n e r g i , 

mengembangkan pangsa pasar 

dan meningkatkan profitabilitas. 

Kerjasama ini dilakukan juga untuk 

mendorong industri pariwisata 

nasional guna mencapai target 17 

juta pengunjung.

Sebagaimana dilansir pada laman 

liputan6.com, Pahala N Mansury 

Direktur Utama Garuda Indonesia, 

mengatakan, Kerja sama ini akan 

semakin memperluas jaringan 

penerbangan Garuda Indonesia 

dan memperbanyak destinasi baru 

khususnya di Tanah Air. 

Lebih lanjut, Pahala mengatakan, 

“Kerja sama ini  selain akan 

memperkuat jaringan kedua 

Garuda Indonesia 
Bersinergi dengan Sriwajaya 
Air

“Komitmen kerja sama dalam pelayanan ini diharapkan akan membawa 
kontribusi positif buat kemajuan transportasi udara di Indonesia 
dan mengedepankan kepentingan pelanggan dalam melakukan 
perjalanannya dari Sabang hingga Merauke,”
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maskapai, juga akan meningkatkan 

pangsa pasar, mengingat masih 

banyak kota-kota yang memiliki 

pertumbuhan penumpang cukup 

potensial, namun belum dijangkau 

oleh penerbangan Garuda Indonesia. 

Adanya kerja sama dengan Sriwijaya 

Group diharapkan dapat lebih 

meningkatkan profitabilitas kami,” 

kata Pahala dalam keterangan 

r e s m i ny a  d i  J a k a r t a ,  R a b u 

(16/5/2018).

Perjanjian antara kedua perusahaan 

maskapai ini merupakan langkah 

awal antar kedua belah pihak untuk 

melakukan kerja sama yang lebih 

strategis di bidang lainnya. Sebagai 

langkah awal, kerjasama dilakukan 

melalui dua skema, yaitu perjanjian 

Special Prorate Agreement (SPA) dan 

Codeshare Agreement. Pembukaan 

rute-rute pada agreement tersebut 

akan dibagi dalam beberapa fase. 

Fase pertama yakni kerja sama 

Codeshare dan SPA di rute-rute 

penerbangan salah satu maskapai. 

Misalnya, rute penerbangan tertentu 

dioperasikan oleh Sriwijaya dan 

dipasarkan oleh Garuda Indonesia, 

berlaku juga sebaliknya. Kemudian, 

kerja sama codeshare  dengan 

mengombinasikan penerbangan 

yang dimiliki oleh kedua maskapai. 

Contohnya, untuk rute Jakarta-

Sampit via Semarang dioperasikan 

oleh Garuda. Sementara rute 

Semarang-Sampit dioperasikan 

oleh Sriwijaya. 

Melalui  kerjasama tersebut, 

Garuda Indonesia atau Citilink akan 

menempatkan nomor penerbangan 

mereka pada penerbangan yang 

dikerjasamakan dengan Sriwijaya/

NAM Air. Begitu juga sebaliknya. 

Direktur Utama Sriwijawa Group, 

Chandra Lie menyampaikan 

bahwa kerjasama ini menjadi suatu 

catatan sejarah dalam dunia jasa 

penerbangan di Indonesia. Sebab, 

ada dua kekuatan maskapai besar 

yang bersinergi untuk membangun 

negeri.

“Komitmen kerja sama dalam 

pelayanan ini diharapkan akan 

membawa kontribusi positif buat 

kemajuan transportasi udara di 

Indonesia dan mengedepankan 

kepentingan pelanggan dalam 

m e l a k u k a n  p e r j a l a n a n n y a 

dari Sabang hingga Merauke,” 

tambahnya.

 i pesawat milik maskapai Sriwijaya Air (image via destinantion.co.id)

Direktur Utama Sriwijawa 
Group, Chandra 
Lie menyampaikan 
bahwa kerjasama ini 
menjadi suatu catatan 
sejarah dalam dunia 
jasa penerbangan di 
Indonesia. Sebab, ada dua 
kekuatan maskapai besar 
yang bersinergi untuk 
membangun negeri.
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Ultra Long Range 

A350 XWB 
telah menyelesaikan 

penerbangan perdana

Singapore Airlines akan kembali melayani 
penerbangan komersil terpanjang di dunia
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T o u l o u s e ,  2 3  A p r i l 
2018 – Varian terbaru Ultra Long 
Range dari keluarga pesawat 
paling laris Airbus A350 XWB, 
MSN 216, telah berhasil 
menyelesaikan penerbangan 
perdananya. Pesawat yang 
dapat terbang lebih jauh 
dibandingkan dengan pesawat 
komersial lainnya ini, akan mulai 
beroperasi bersama  launch 
operator  Singapore Airlines di 

semester kedua tahun 2018.

Dilengkapi dengan mesin Rolls-

Royce Trent XWB, pesawat ini 

telah melalui serangkaian tes 

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

s e r t i f i k a s i  p e r u b a h a n  b a g i 

varian A350-900 standar yang 

akan meningkatkan kapabilitas 

jangkauannya menjadi 9.700 mil 

laut. Perubahan-perubahan ini 

juga mencakup sistem bahan bakar 

yang telah dimodifikasi untuk 

meningkatkan kapasitas angkut 

bahan bakar hingga 24.000 liter 

tanpa tangki tambahan. Fase tes ini 

juga akan mengukur peningkatan 

kinerja dari  penyempurnaan 

a e r o d i n a m i s ,  t e r m a s u k 

perpanjangan winglet.

Dengan berat lepas landas 
maksimum (maximum take-off 
weight, MTOW) 280 ton, pesawat 

Ultra Long Range A350 XWB 

bakar dan emisi, serta biaya 
pemeliharaan yang secara 
signifikan lebih rendah. Pesawat 
A350 XWB menampilkan 
kabin Airspace by Airbus yang 

menawarkan kenyamanan mutlak 

dalam pesawat dengan kabin lorong 

dapat terbang selama 20 jam 
non-stop, menggabungkan 
tingkat kenyamanan yang tinggi 
bagi penumpang dan kru dengan 
biaya paling hemat untuk jarak 
tersebut.

Secara keseluruhan, Singapore 
Airlines telah memesan tujuh 
pesawat A350-900 Ultra Long 
Range yang akan digunakan 
untuk penerbangan non-stop 
antara Singapura dan Amerika 
Serikat, termasuk penerbangan 
komersial terpanjang di dunia 
yakni antara Singapura dan New 
York. 

Pesawat A350 XWB merupakan 
keluarga pesawat lorong ganda 
untuk penerbangan jarak jauh. 
Pesawat ini memiliki fitur-fitur 
seperti desain aerodinamis 
mutakhir, badan dan sayap 
pesawat berbahan karbon 
fiber, serta mesin terbaru dari 
Rolls Royce yang hemat bahan 
bakar. Secara keseluruhan, 
teknologi-teknologi mutakhir 
ini menciptakan tingkat efisiensi 
operasional yang tak tertandingi 
dengan 25 persen pengurangan 
dalam pembakaran bahan 

 i Keterangan: Infografis Pesawat 
Ultra Long Range A30 XWB pertama 
melakukan penerbangan perdana
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ganda paling sunyi serta sistem 

pengondisian udara dalam kabin 

yang baru.

Pada akhir Maret 2018, Airbus telah 

mencatat total 854 pesanan untuk 

A350 XWB dari 45 pelanggan di 

seluruh dunia, menjadikannya salah 

satu pesawat lorong ganda yang 

paling sukses.

S i n g a p o r e  A i r l i n e s  s e n d i r i 

merupakan salah satu pelanggan 

terbesar keluarga pesawat A350 

XWB dengan total pesanan 67 

pesawat A350-900, termasuk di 

dalamnya 7 pesawat jenis Ultra Long 

Range. Maskapai ini telah menerima 

21 pesawat A350-900.
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Sebuah perjanjian code share, sering disingkat 

dengan code share, merupakan sebuah perjanjian 

bisnis penerbangan di mana dua maskapai berbagi 

penerbangan yang sama. Sebuah kursi dapat dibeli 

di satu maskapai penerbangan namun sebenarnya 

dioperasikan oleh maskapai rekanan di bawah nomor 

dan kode penerbangan yang berbeda. Istilah “code” 

mengacu kepada sistem identifikasi yang digunakan 

dalam jadwal penerbangan, umumnya merupakan 

dua karakter kode pengenalan maskapai dari IATA dan 

nomor penerbangan. Dalam hal ini, XX123, penerbangan 

123 yang dioperasikan oleh maskapai XX, mungkin juga 

dijual oleh maskapai YY sebagai YY456 dan oleh ZZ 

sebagai ZZ9876. Hal ini memungkinkan akses yang lebih 

besar menuju berbagai kota melalui 

jaringan sebuah maskapai tanpa 

perlu menyediakan penerbangan 

t a m b a h a n ,  d a n  m e m b u a t 

jaringan lebih sederhana karena 

memungkinkan untuk memesan 

satu tiket untuk penerbangan 

dengan beberapa pesawat. Sebagian 

besar maskapai penerbangan besar 

di dunia melakukan kerjasama 

code share dengan maskapai 

penerbangan lain dan code share 

menjadi bagian utama dalam aliansi 

maskapai penerbangan.

MENYOAL CODE SHARE 
GARUDA INDONESIA DAN 
SRIWIJAYA AIR 2018

ARISTA ATMADJATI, SE. MM

Direktur AIAC Aviation Jakarta 
dan Dosen mata kuliah ‘Aviation’ Prodi S1 Pariwisata 
FIB  UGM Jogyakarta (2011 – 2015)
Envelope aristaat@gmail.com  PHONE-SQUARE 0818302004

https://id.wikipedia.org/wiki/IATA
https://id.wikipedia.org/wiki/Maskapai_penerbangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Aliansi_maskapai_penerbangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Aliansi_maskapai_penerbangan
mailto:aristaat@gmail.com
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Di bawah sebuah perjanjian code 

share, maskapai yang sebenarnya 

mengoperasikan penerbangan 

(yang menyediakan pesawat, 

awak pesawat,  dan layanan 

penanganan darat) disebut sebagai 

maskapai operator/operating airline. 

Perusahaan yang menjual tiket untuk 

namun tidak mengoperasikannya 

disebut maskapai penjual/marketing 

airline.

Selama ini Garuda Indonesia sudah 

banyak melakukan kerjasama code 

share namun dengan maskapai yang 

kualitas service-nya apple to apple. 

Misal code share Garuda Indonesia 

yang sudah sukses dilakukan 

dengan maskpai Malaysia Airline 

(MH), Korean Air (KE), KLM, Aero 

Mexico air, China Airline (CI Taiwan). 

Namun itu dilakukan era tahun 

2000an dan sudah jarang dilakukan, 

Karena beberapa airline partner luar 

negeri saat ini membentuk semacam 

kerjasama yang lebih luas yang 

dinamakan aliansi global (global 

alliance). Apa itu global alliance? 

Kerjasama antar maskapai pada 

dasarnya sama dengan code share, 

namun aliansi maskapai global lebih 

diperluas anggota maskapai yang 

join. Paling tidak 1 aliansi terdiri dari 

20 anggota maskapai. Ada 3 aliansi 

global yang besar di dunia saat ini, 

aliansi kusus maskapai anggota 

Negara Negara commenwealth 

diketuai British airways dan JAL, 

tergabung dalam aliansi ONE 

WOLRD, 2 lagi yang besar, yakni 

SkyTeam pentolannya KLM, dan 

Star Alliances dengan punggawanya 

Singapore airline.

Maskapai penerbangan BUMN PT 

Garuda Indonesia Tbk (GIAA) resmi 

bergabung dengan SkyTeam Global 

Alliance, sebuah aliansi kerjasama 

antar beberapa perusahaan 

maskapai penerbangan di dunia. 

Lewat kerjasama ini Garuda 

mendapat sejumlah keuntungan 

melayani rute-rute internasional.

Pertama, para pengguna jasa 

Garuda Indonesia dapat terbang 

ke 1.064 destinasi SkyTeam di 178 

negara melalui 15.723 frekuensi 

penerbangan per hari serta dapat 

mengakses 564 lounge terbaik 

di seluruh dunia. Kedua, Garuda 

Indonesia dapat mengakses 588 juta 

pengguna jasa maskapai anggota 

SkyTeam, termask di antaranya 189 

juta anggota frequent flyer maskapai 

anggota alinasi SkyTeam.

Ketiga, lewat SkyTeam, Garuda 

d a p a t  m e n aw a r k a n  l ay a n a n 

“Garuda Indonesia experience” 

kepada konsumen global sekaligus 

menempatkan Indonesia dalam 

peta industri penerbangan dunia. 

Menjadi anggota SkyTeam akan 

menguatkan reputasi Garuda 

Indonesia sebagai world class airline 

dan setara dengan maskapai global. 

Keempat, para pengguna jasa 

maskapai penerbangan anggoota 

SkyTeam dari seluruh benua akan 

mendapat akses yang lebih mudah 

ke destinasi-destinasi bisnis dan 

wisata yang dilayani Garuda 

bersama maskapai anggota lainnya 

lewat layanan penerbangan nonstop 

dari Jakarta, ke enam hub SkyTeam 

di Seoul, GuangZhou, Beijing, 

Shanghai, Taipei, dan Amsterdam.

Kelima, akan memperkuat jaringan 

penerbangan SkyTeam di Australia 

melalui layanan penerbangan 

langsung Garuda ke Brisbane, 

Melbourne, Perth, dan Sydney. 

Selain itu di Jepang lewat layanan 

Garuda ke Haneda Tokyo dan Narita 

Tokyo. Pada tahun ini pula Garuda 

akan membuka rute Jakarta-

London.

Emir menambahkan, bergabungnya 

Garuda ke SkyTeam merupakan 

bagian dari program transformasi 

Quantum Leap 2011-2015 sekaligus 

Menjadi anggota SkyTeam 
akan menguatkan reputasi 
Garuda Indonesia sebagai 
world class airline dan setara 
dengan maskapai global.
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menandai ‘milestone’ baru dalam 

65 tahun di industri penerbangan. 

“Kami menyambut baik berbagai 

kesempatan yang ada untuk 

berkolaborasi dengan mitra-mitra 

kami di aliansi,” tutup Emir.

SkyTeam adalah sebuah aliansi 

kerjasama internasional yang 

melibatkan beberapa perusahaan 

maskapai penerbangan di Asia, 

Eropa, dan Timur Tengah.

Di dalam aliansi ini, Garuda menjadi 

anggota ke-20. Adapun 19 anggota 

lainnya adalah Aeroflot Rusia, 

Aerolineas Argentinas, Aeromexico, 

Air Europa, Air France, Alitalia, 

China Airlines, China Eastern, dan 

China Southern.

Lalu ada Czech Airlines, Delta 

Air Lines, Kenya Airways, KLM 

Royal Dutch Airlines, Korean Air, 

Middle East Airlines, Saudia, Tarom, 

Vietnam Airlines, dan Xiamen Air.

Alasan dan keuntungan

Di bawah sebuah perjanjian code 

share ,  maskapai penerbangan 

peserta dapat menampilkan nomor 

penerbangan tertentu untuk alasan 

sebagai berikut:

Bagi penumpang

Penerbangan bersambung – Sistem 

ini memungkinkan jalur yang lebih 

jelas bagi pelanggan, memungkinkan 

mereka melakukan perjalanan dari 

titik A menuju C melalui titik B 

dengan menggunakan satu kode 

maskapai, daripada melakukan 

pemesanan dari A ke B dengan 

satu kode, dan dari B ke C dengan 

kode lainnya. Hal ini merupakan 

penambahan yang rumit karena 

maskapai yang bekerja sama 

harus menyesuaikan jadwal dan 

melakukan koordinasi penanganan 

bagasi, yang membuat waktu 

transfer antar pesawat lebih singkat.

 � 	Pembagian tanggung jawab 

antar maskapai – Saat terbang 

menuju dua kota tanpa koneksi 

langsung dari satu maskapai, 

penumpang dapat memilih 

penerbangan code share 

atau membeli tiket secara 

terpisah. Jika penerbangan 

bukan penerbangan code 

share, maskapai kedua tidak 

punya tanggung jawab jika 

penumpang melewatkan 

penerbangan kedua akibat 

keterlambatan penerbangan 

p e r t a m a .  D i  b a w a h 

penerbangan code shared, 

maskapai kedua tidak dapat 

melakukan hal tersebut karena 

penerbangan kedua akan ikut 

tertunda jika penerbangan 

pertama tertunda.

Bagi maskapai penerbangan

Penerbangan dari dua maskapai 

yang terbang dalam rute yang sama 

– hal ini memungkinkan peningkatan 

frekuensi penerbangan bagi satu 

maskapai

 � Pemberian layanan menuju 

pasar kosong – Hal ini 

m e m u n g k i n k a n  s e b u a h 

m a s k a p a i  y a n g  t i d a k 

mengoperasikan pesawat 

ke rute tertentu untuk 

menampilkan rute tersebut 

ke kota tujuan mereka dalam 

nomor penerbangan mereka 

sendiri.

 � J i k a  s e b u a h  m a s k a p a i 

mengorbankan kapasitasnya 

untuk dipakai maskapai lainnya 

sebagai rekanan, biaya operasi 

kapasitas tersebut akan 

dianggap bernilai nol.

Permasalahan yang timbul dari Code 
share.

Dalam sistem distribusi global, 

s e p e r t i  A m a d e u s ,  G a l i l e o , 

Kritik telah diberikan 
kepada sistem code 

share oleh organisasi 
perlindungan konsumen dan 
departemen perdagangan 
nasional karena dianggap 
membingungkan dan 
tidak transparan kepada 
penumpang.

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Amadeus_(sistem_komputer)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Galileo_(sistem_komputer)&action=edit&redlink=1
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Worldspan, atau Sabre, metode 

ini  akan memberikan detail 

penerbangan yang sama, namun 

dalam nomor penerbangan yang 

berbeda, memaksa penerbangan 

non code share diletakkan di halaman 

berikutnya, di mana mungkin 

dilewatkan oleh penumpang 

yang membutuhkan informasi 

penerbangan tersebut.

Sebagian besar kompetisi dalam 

industri penerbangan melibatkan 

strategi penjualan tiket penerbangan 

(juga disebut sebagai “pemesanan 

kursi”) (manajemen pendapatan, 

variasi harga, dan marketing global). 

Sebagian besar penumpang dan agen 

perjalanan lebih suka penerbangan 

dengan hubungan langsung, yang 

dapat dicapai dengan code share. 

Sistem pemesanan komputer 

juga sering tidak membedakan 

antara penerbangan langsung 

dan penerbangan code share dan 

menampilkan keduanya sebelum 

memunculkan informasi bahwa 

penerbangan tersebut dioperasikan 

oleh maskapai penerbangan lain.

Kritik telah diberikan kepada 

sistem code share oleh organisasi 

perlindungan konsumen dan 

departemen perdagangan nasional 

karena dianggap membingungkan 

dan tidak transparan kepada 

penumpang.

Prospek MoU Code Share Domestic 

Garuda Indonesia dan Sriwijaya air 

14 Mei 2018,

Keputusan Garuda Indonesia untuk 

mengadakan perjanjian Code Share 

dengan maskapai penerbangan 

Sriwijaya Air agaknya telah membuat 

berbagai kalangan bertanya-tanya. 

Beberapa pertanyaan tersebut 

mengemuka mengingat beberapa 

hal seperti:

 � Konsep service Garuda dan 

Sriwijaya jauh berbeda, yakni 

GIA full service dengan full 

AVOD audio video on demand  

dan meals sementara Sriwijaya 

aircraftnya no AVOD dan 

meals hanya snack box yang 

biasa-biasa saja kualitasnya. 

Perlu dipertimbangkan aspek 

kenyamanan penumpang yang 

saling ticketing endorsable, 

b i l a  m e m a n g  b e g i t u 

kondisinya.

 � Aspek safety, Garuda sudah 

lolos ke Eropa, Sriwijaya 

belum, jai ada gap dari sisi 

safety quality, ini sudah 

banyak pilot Garuda tidak 

terlalu happy engan, ada level 

perbedaan safety.

 � Dukungan IT finansial dari 

kedua belah pihak apa sudah 

matching dari sisi prorate 

pembagian sales revenue, apa 

sudh dilakukan trial, disini 

sering terjadi disparitas dan 

saling klaim antar maskapai, 

paling benar hitung-2 

ngannya.

 � Mega CRS atau GDS yang 

dipakai, Garuda ticketing 

dan reservasinya memakai 

gds(gobal distribution system)  

luar negeri yang dinamakan 

Altea, bagaimana dengan 

system Sriwijaya yang dipakai, 

ini potensi mismatch juga 

dilapangan.

Namun itu code share Garuda dan 

Sriwijaya air, baru MOU, kita harap 

hal hal diatas kelemahan sudh kita 

deteksi awal ,agar  critical path bisa 

segera ditutupi dieliminir agar pada 

saat eksekusi di lapangan sehingga 

tidak ada masalah yang merugikan 

penumpang.Semoga.

bergabungnya 
Garuda ke SkyTeam 

merupakan bagian dari 
program transformasi 
Quantum Leap 2011-2015 
sekaligus menandai 
‘milestone’ baru dalam 
65 tahun di industri 
penerbangan. “Kami 
menyambut baik berbagai 
kesempatan yang ada untuk 
berkolaborasi dengan mitra-
mitra kami di aliansi,

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Worldspan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabre_(sistem_komputer)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Manajemen_pendapatan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Variasi_harga&action=edit&redlink=1
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Percepatan dan perkembangan 

penumpang transportasi 

udara sejak tahun 2001 

dengan lahirnya banyak maskapai 

LCC nampaknya di luar dugaan 

pemerintah. Contohnya saja 

bandara ibu kota Negara kita 

Sukarno-Hatta International 

Airport yang diresmikan tahun 1986 

didesain menampung penumpang 

sebanyak 30 juta per tahun. Namum 

tahun-tahun terakhir bandara  ini 

sudah melayani penumpang dengan 

jumlah 112 juta/per tahun, 3x lipat 

dari keadaan normal.

Antisipasi pemerintah nampaknya 

terlihat begitu gagap. Hal ini terlihat 

dengan adanya runway yang masih 

tetap berjumlah 2 runway buah. Di 

samping itu, lokasi bandara yang 

dikepung pemukiman penduduk 

membuat otoritas bandara tidak 

berkutik menambah runway ke 3. 

Pada akhirnya diambillah sebuah 

keputusan untuk membuat bandara 

alternatif di Majalengka yang akan 

operasi pada bulan Juni 2018. 

Kita semua tahu sebaran penumpang 

ke penjuru tanah air, bermula dari 

stasiun keberangkatan di Bandara 

Sukarno Hatta. Artinya, semua 

pengguna jasa transportasi udara 

di Indonesia dari waktu ke waktu 

harus merogoh kocek semakin 

dalam karena berbagai kenaikan 

airport tax. Di sisi lain, sangat muskil 

mendapatkan pelayanan yang layak 

selama di bandara Surano Hatta. 

Hal ini mengingat kedaan yang akan 

terus berubah selama 4 tahun ke 

depan.

I N D O N E S I A
MEMIMPIKAN BANDARA YANG IDEAL

ARISTA ATMADJATI, SE. MM

Direktur AIAC Aviation Jakarta 
dan Dosen mata kuliah ‘Aviation’ Prodi S1 Pariwisata 
FIB  UGM Jogyakarta (2011 – 2015)
Envelope aristaat@gmail.com  PHONE-SQUARE 0818302004

mailto:aristaat@gmail.com
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Menunggu beroperasinya Bandara 

Karawang juga menjadi sebuah 

keadaan darurat tersendiri dalam 

memenuhi hak-hak pelayanan 

penumpang maskapai - yang mana 

pihak maskapai penerbangan 

sendiri tidak bisa berbuat banyak. 

Ditambah dengan macetnya 

kondisi jalanan ibukota, semakin 

mempersulit akses masyarakat 

menuju bandara. Meskipun dalam 

waktu dekat ini akan ada kereta 

yang langsung menuju ke Bandara 

Soekarno – Hatta, namun hal ini 

nampaknya belum cukup signifikan 

dalam memberikan akses yang ideal 

ke lokasi bandara. Hal ini karena 

stasiun-stasiun yang disinggahi 

masih terbatas pada stasiun tertentu 

saja alias hanya start sementara dari 

stasiun Sudirman baru .

Daya tampung Bandara Soetta di 

Cengkareng yang idealnya hanya 

mampu menampung 30 juta 

penumpang per tahun, saat ini harus 

‘dipaksakan’ untuk melayani arus 

penumpang sebanyak 112 juta per 

tahun. Maka tidaklah mengherankan 

apabila bandara kebanggan RI 

Sukarno hatta menjadi super 

padat, baik dari sisi penumpang 

maupun traffic pergerakan frekuensi 

pesawatnya. Hal ini pada akhirnya 

menciptakan traffic pesawat menjadi 

traffic grid locked, macet total dan 

tidak adanya penambahan slot 

penerbangan di Soekarno Hatta. 

Fenomena tersebut sejatinya bukan 

hanya terjadi Jakarta. Mari kita 

tengok kondisi Bandara Polonia 

sebelum dipindah ke Kuala Namu, 

keadaannya dapat diilustrasikan 

sebagai berikut. 

“Bandara Polonia yang kapasitasnya 

hanya mampu melayani 900 ribu 

pergerakan penumpang per tahun 

ternyata harus melayani 7,9 

juta penumpang per tahun. Jadi 

kalau satu penumpang domestik 

seharusnya dapat tempat empat 

meter persegi dan penumpang 

internasional dapat tujuh meter 

persegi, semua itu tidak terpenuhi. 

Untung saja sekarang sudah ada 

bandara baru Kuala Namu, namun 

hal ini juga tidak menjadi jaminan 

keadaannya akan tetap ideal untuk 

jangka waktu 5 tahun lagi.

Bagaimana daya tampung kuala 

namu untuk jangka ke depannya? 

Mengingat saat ini saja mulai banyak 

dibuka rute-rute kota Kabupaten 

dengan memakai pengembangan 

armada Garuda Indonesia dengan 

pesawat turbo propeller ATR-nya. Di 

samping Garuda, ada juga Wings 

air, dan Sky Aviation bila kembali 

beroperasi. Dengan dibukanya rute-

rute penerbangan baru, beberapa 

kota akan menjadi saling terkoneski 

seperti kota-kota ke Pinangsori, 

Gunung sitoli, Lhokshumauwe, 

belum lagi rute rute ke Medan–

Padang, Batam, Banda Aceh, 

 i Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta 
 [sumber: goodnewsfromindonesia.id]
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Pekanbaru, Palembang, Tanjung 

Karang, Bengkulu, Malaka, dan 

Singapore. Beberapa rute tersebut 

merupakan contoh beberapa kota 

yang mulai dibuka kembali dari 

Medan.

Saya rasa beberapa bandara di 

kota-kota besar di Indonesia seperti 

Bandung, Yogyakarta, Semarang 

bahkan Surabaya, Bali, Balikpapan, 

Makassar, Manado dalam waktu 

dekat akan mengalami kepadatan 

penumpang dan frekuensi yang 

semakin mendera. Mengingat 

saat ini  beberapa maskapai 

mengembangkan networking ke 

kota-kota kecil kabupaten sebagai 

bagian dari percepatan ekonomi 

daerah dan otonomi daerah yang 

terus digenjot, utamanya di sektor 

perhubungan udara. 

Di Jawa saja beberapa rute untuk 

kapasitas pesawat kecil Cessna, ATR 

mulai merambah kota kota Halim 

Jakarta Timur ke Pangandaran, 

Semarang, Cilacap oleh Susi Air, 

Surabaya–Banywungi disediakan 

penerbangan Wings air  dan 

Garuda Indonesia. Belum lagi di 

bandara Balikpapan dan Makassar, 

banyak sekali saat ini dibuka rute-

rute baru misalnya Makassar ke 

Luwuk, Kolaka, Mamuju, atau 

dari Balikpapan ke Berau, Tarakan 

yang tentu saja lambat laun akan 

meningkatkan traffic frekuensi 

maskapai di beberapa bandara 

favorit.

Apabila  hal  ini  t idak cepat 

diantisipasi oleh pemerintah dan 

otoritas bandara tentu akan banyak 

merugikan akselerasi pertumbuhan 

bisnis di daerah. Selain itu, pihak 

maskapai juga akan sulit dalam 

mengembangkan ekspansi bisnisnya 

di market lokal. Memang karakter 

bisnis penerbangan di Indonesia 

sedikit unik, di lain hal, secara 

makro bisnis penerbangan niaga 

masih dihantui tekanan US dollar 

dan harga avtur dunia yang tak 

kunjung menggembirakan. Akan 

tetapi namun di sisi lain, masyarakat 

Indonesia sudah lebih 17 dari 

tahun telah menikmati betapa 

mudah dan effisiennya melakukan 

perjalanan bisnis dengan memakai 

moda transportasi udara, terutama 

pasca lahirnya beberapa maskapai 

berkonsep LCC, sehingga tarifnya 

bisa berkompetsisi dengan tiket 

Kereta api dan kapal PELNI. 

Namun di lain pihak, nampaknya 

p i h a k  p e m e r i n t a h  d a l a m 

meneken regulator untuk otoritas 

penerbangan di Indonesia terbilang 

sangat telat, terutama untuk 

mengantisipasi pertumbuhan bisnis 

penerbangan niaga di Indonesia. 

Dengan kekuatan kekayaan 233 

bandara di Indonesia, sebanyak 

1.200 an armada pesawat telah 

beroperasi di  wilayah udara 

Indonesia. Selain itu, sedikitnya 

ada 500 Kabupaten, 16 maskapai 

niaga berjadwal  serta 262 juta 

potensi penumpang transportasi 

udara. Hal ini menandakan bahwa 

wilayah udara RI luar menyimpan 

potensi ekonomis yang luar biasa 

besarnya. 

 i Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo [Image via id.wikipedia.org]
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Kalau kita kembali pada kesiapan 

otoritas bandara di ibukota, 

sangatlah miris keadaannya, 

terutama di tengah naiknya airport 
tax yang terjadi di 5 kota besar 

bandara RI beberapa bulan lalu. 

Di kota besar seperti Yogyakarta, 

kondisi Bandara Adi Soedjipto 

juga tidak kalah memprihatinkan. 

Padahal kota ini  merupakan 

salah satu icon kota wisata di 

Tanah Air.  Kondisi dapat dilihat 

apabila pasawat mendapatkan 

parking stand paling ujung timur 

di Yogyakarta maka akan sangat 

menyiksa penumpang bila hendak 

turun menuju arrival hall di bawah 

sengatan terik panas matahari atau 

kehujanan karena ketiadaan aero 
bridge maupun tidak tersedianya 

armada bus untuk mengantar 

penumpang dari area parking stand 

ke arrival hall yang berjarak sekitar 

150 meter. Di samping itu Bandara 

ini hanya memiliki 8 parking stand 

untuk pesawat narrow body seperti 

Boeing 737. Hal ini tentu menjadi 

masalah yang serius terutama bagi 

penumpang lanjut usia yang hendak 

berlibur ke Yogyakarta dengan 

menggunakan moda transportasi 

udara.

Segera Benahi Bandara Bandara Kita

Un t u k  b a n d a r a  b e r t a r a f 

Internasional Adi sumarmo, 

kondisi terakhir pendapatan 

yang didapat pada tahun 2013 

ternyata masih merugi. Bandara Adi 

Sumarmo di Solo Jawa Tengah terus 

menanggung kerugian dari tahun 

2009 sampai 2012. Puncaknya, 

kerugian yang dialami oleh Bandara 

Adi Sumarmo terjadi pada tahun 

2013, dengan kerugian hingga 

mencapai Rp. 21 Miliar.  

Adapun kerugian tersebut menurut 

G M  B a n d a ra  A d i  S u m a r m o 

lebih disebabkan karena semua 

keuntungan yang didapat oleh pihak 

Bandara langsung diinvestasikan 

untuk merenovasi gedung dan 

terminal. Namun perlu disimak 

pula bahwa traffic outbond dan 

inbound dari atau ke Bandara Adi 

Sumarmo Solo juga sangat sedikit 

bila dibandingkan dengan Bandara 

Ahmad Yani di Semarang. Selain 

Solo ke Jakarta hanya ada traffic 

penerbangan yang relatif kurang 

potensial, contohnya dari Solo ke 

Pangkalan Bun dan Banjarmasin. 

Bandingkan saja dengan traffic dari 

Bandara Ahmad Yani Semarang, 

yang lebih bervariasi, seperti rute 

penerbangan dari Semarang ke 

Surabaya, Pangkalan Bun, Singapore, 

Kuala Lumpur, Semarang-Cilacap 

oleh operator Susi air serta beragam 

frekuensi penerbangan Semarang- 

Jakarta. Maskapai Garuda saja bisa 

sampai melayani 7 kali layanan 

penerbangan per hari dari Semarang 

ke Jakarta, belum lagi ditambah 

frekuensi maskapai yang lain.

Di sinilah perlunya para stake holder 

penerbangan se-kotamadya Solo 

harus kreatif mengkreasi rute-rute 

baru dari Bandara Adi Sumarmo, 

tidak hanya rute klasik ke Jakarta 

saja, namun bisa juga dikembangkan 

rute penerbangan dari Solo ke 

Bali sebagai dua kota wisata, Solo 

ke Palembang, Solo – Surabaya 

dan lain sebagainya. Bukankah 

suplai penumpang untuk Bandara 

Adi sumarmo bisa disuplai dari 

kabupaten-kapubaten di sekitarnya 

seperti dari Kabupaten Boyolali, 

Klaten, Karanganyar, Pacitan, 

Sragen serta Solo sendiri.  

Berbagai penderitaan yang melanda 

beberapa Bandara di tanah air, 

juga turut melanda ke salah satu 

Bandara Internasional, yakni 

Bandara Soekarno – Hatta. Hal 

ini lebih karena disebabkan oleh 

lambatnya antisipasi perluasan 

dan tambahan runway ke 3. Tidak 

mengherankan apabila hingga 

sampai detika ini terjadi berbagai 

kendala dalam penerbangan tanah 

air seperti banyaknya waktu delays 
untuk takeoff maupun landing. 
Hambatan ini tentu saja akan 

memberikan dampak kerugian 

bagi maskapai penerbengan karena 

akan menyebabkan adanya fuel burn. 
Untuk satu kali delay saja akibat 

adanya fuel burn ini akan memakan 

biaya paling sedikit Rp. 5 Juta 

Rupiah. Dari sini dapat dihitung 

berapa nilai bahan bahan avtur yang 
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terbuang dengan percuma akibat 

delay di Bandara Soekarno-Hatta.

Selain kerugian dari sisi ekonomis, 

delay  akan memantik adanya 

informasi  simpang siur dan 

mendadak dari airport otority saat 

pesawat mau landing. Seringkali 

secara tiba-tiba terjadi perubahan 

pesawat yang akan parkir di 

Garbarata kemudian diarahkan ke 

parking stand di remote area. Tentu hal 

ini sangat merugikan bagi maskapai 

dan penumpang. Di satu sisi, 

pihak maskapai akan mengalamai 

penurunan dalah hal tingkat 

pelayanan kepada konsumen, di sisi 

lain juga akan terjadi komplain dari 

konsumen kepada pihak maskapai 

itu sendiri. Hal ini dikarenakan 

oleh sering terjadinya perubahan 

parking stand di remote area yang 

tidak menyenangkan penumpang 

apalagi bagi penumpang lanjut usia 

dan kaum ibu-ibu  yang membawa 

bayinya, bikin repot. 

Banyaknya kekurangan fasilitas 

mendasar yang dimiliki oleh Bandara 

di Tanah Air tentu saja membuat 

sebuah pertanyaan di benak kita. 

Akankah dunia aviasi Indonesia siap 

bertarung dan berbenah terutama 

dalam menghadapi liberalisasi 

Asean Open sky dengan maskapai 

Negara tetangganya?

Bila hal mendasar saja di bandara-

bandara kita  masih banyak 

kekurangan, ditambah masih 

adanya binatang peliharaan 

penduduk lokal yang kadang 

masih mampu menerobos area 
runway seperti di Indonesia timur 

yang masih dianggap hal biasa, 

tentu akan sangat membahayakan 

keselamatan penerbangan di 

Indonesia. Hal ini mengingat rata-

rata bandara di pelosok tanah air 

pagar pembatasnya dibuat seadanya 

atau boleh dibilang –bandara tiada 

berpagar.

Maka tidaklah mengherankan jika 

ICAO (International Civil Aviation 
Organization), yakni organisasi 

dunia yang berwenang mengontrol 

keselamatan penerbangan dunia, 

menilai keselematan penerbangan 

niaga di Indonesia dinilai belum 

layak berdasarkan level kelas 

dunia.  Bandara adalah citra 

harga diri kita paling depan, bila 

maskapai maskapai luar negeri 

(ASEAN) memasuki wilayah kita 

dan membawa wisman Negara, 

alangkah malunya kita, gembar-

gembor destinasi wisata kita adalah 

tujuan unggulan dunia, namun 

begitu landing di bandara kita, harus 

kehujanan di apron, naik turun bus 

dari remote area saat landing jam 

10.00 malam, antrean taxi yang 

panas dan yang antri berjibun, 

semua itu adalah pekerjaan rumah 

kita yang mendasar tapi sangat 

lambat penyelesainnya walaupun 

kita sudah bertahun-tahun bergulat 

di dunia pariwsata Indonesia. 

Contoh kasus kerugian pengelolaan 

Bandara Solo, sudah seharusnya 

menjadi pengingat  bagi para stake 
holder penerbangan se kotamadya 

Solo tentang perlunya aksi kreatif 

dalam menkreasi rute-rute dari 

bandara Adi Sumarmo. Tidak hanya 

terbatas pada rute klasik ke Jakarta 

saja, namun bisa dikembangkan 

rute Solo ke Bali sebagai dua kota 

wisata, Solo ke Palembang, Solo–

Surabaya dan lainnya. Bukankah 

suplai penumpang untuk Bandara 

Adi Sumarmo bisa disuplai dari 

kabupaten-2 sekitarnya, semisal dari 

Kab .Boyolali, Klaten, Karanganyar, 

Pacitan, Sragen serta Solo sendiri.  

Dengan demikian kerugian Bandara 

Adi sumarmo Solo yang sudah terjadi 

selama 4 tahun berturut-turut 

dapat diminimalisir, syukur-syukur 

bisa mendapat keuntungan untuk 

tahun-tahun mendatang. Usaha-

usaha untuk menerapkan konsep 

marketing yang ekstra ordinari  perlu 

sergera digalakkan. Semoga dunia 

aviasi kita cepat berbenah. 

Kasus kerugian pengelolaan 
Bandara Solo, sudah 
seharusnya menjadi 

pengingat  bagi para stake holder 
penerbangan se kotamadya Solo 
tentang perlunya aksi kreatif 
dalam menkreasi rute-rute dari 
bandara Adi Sumarmo. 
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10 Jam Tangan Premium 
Khusus Pilot

Apa yang menyebabkan jam tangan khusus pilot begitu istimewa? Salah 
satunya adalah karena terinspirasi dari pekerjaa mereka sebagai seorang 
penerbang. Kisah mengenai seorang pilot dan jam tangannya telah lama 

dimulai berada-abad lamanya.

Berbicara mengenai jam tangan untuk seorang pilot, sama 
menariknya dengan pembahasan mengenai jam tangan untuk 
para penyelam. Jam tangan yang khusus dirancang untuk 

para pilot biasanya memiliki keunikan tersendiri, di antaranya adalah 
desain yang terinspirasi dari kokpit pesawat. Lantas merk jam tangan 
apa sajakah yang khusus menyediakan produk jam tangan bagi para 
pilot? Berikut adalah ulasanya.
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Jam tangan ini diklaim sebagai 

salah satu icon kebangkitan 

desain jam tangan khusus bagi 

para pilot.  Jam tangan yang 

dibandrol dengan kisaran harga 

3.450 USD ini memiliki desain yang 

trendi yang mengedepankan nilai 

kesederhanaan. Deretan angka 

penanda waktu didesain dengan 

mengedepankan aspek readability.

Seorang pilot seringkali menghadapi 

berbagai zona waktu di berbagai 

belahan dunia. Oleh sebab itu, 

kebutuhan akan jam tangan dengan 

fitur dual time  sudah menjadi 

keniscayaan. Oris ProPilot dapat 

menjadi jawaban akan kebutuhan 

tersebut. Didesain dengan tampilan 

klasik, jam tangan seharga 4.800 

USD ini mampu memberikan akurasi 

waktu dalam berbagai zona waktu 

di dunia.

1 Longines Avigation BigEye 4 Oris Big Crown ProPilot 
Worldtimer

5 IWC Pilot Chronograph 
Watch Edition “150 Tahun”

3 Breitling Navitimer 01

2 Breguet Tipe XXI 3817

Breitling Navitimer 01 merupakan 

ikon dan legenda jam tangan 

khusus pilot. Produsen jam tangan 

ini telah berpengalaman lebih 

dari 65 tahun membuat berbagai 

varian jam tangan untuk awak 

penerbang. Adapun Breitling 

Navitimer 01 memiliki konsep 

desain jam tangan klasik namun 

dilengkapi dengan beragam fitur 

modern seperti chronograph dan 

inbuilt flight computer. Harga yang 

harus dikeluarkan untuk meminang 

jam tangan ini adalah 10,390 USD.

Bagi seorang pilot yang suka desain 

jam tangan yang lebih komplek, 

Breguet Type XXI 3817 mungkin 

bisa menajdi salah satu alternative. 

Di samping itu jam tangan ini 

memiliki desain yang lebih maskulin. 

Deretan angka penanda waktu pada 

jam tangan ini ditampilkan dengan 

aksen dunia arab kuno dengan 

lapisan warna krem yang elegan. 

Adapun harga yang dibandrol untuk 

jam tangan ini adalah 17.800 USD.
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Desain klasik nan sederhana yang 

dimiliki jam tangan IWC’s pilot dapat 

menjadi daya tarik tersendiri. Jam 

tangan seharga 7.800 USD telah 

dilengkapi dengan fitur chronograph 

untuk menampilkan waktu yang 

lebih presisi. Di samping itu, jam 

tangan ini juga dilengkapi dengan 

angka penanda tanggal dan tahun.

6 Zenith Pilot Type 20 Extra 
Special

7 Bell & Ross BR V2-92 Garde-
Côtes

9 Sinn 103 Ti TESTAF

8 Patek Philippe Calatrava 
Pilot Perjalanan Waktu 
Ref. 5524G

Jam tangan pilot terinspirasi dari 

jam tangan yang dipakai pertama 

kali oleh seorang pilot ketika 

terbang melintasi kawasan udara 

Negara Inggris. Jam tangan ini 

dikatakan sebagai jam tangan 

khusus pilot yang sedang trending 

saat ini. Deretan angka pada 

jam tangan ini didesain dengan 

ukuran yang cukup mencolok 

dengan aksen Arabic Number untuk 

menampilkan kesan klasik. Jam 

tangan ini dibandrol dengan harga 

sekitar 9.500 USD.

Jika mencari jam tangan khusus 

pilot dengan aksen tradisional. 

Patek Philippe Calatrava adalah 

merk jam tangan yang pas. Jam 

tangan yang dibandrol dengan 

harga 42.000 CHF ini memiliki 

fitur dual time, sangat cocok bagi 

seorang pilot yang sering berpindah 

di zona waktu yang berbeda.

Desain jam Jam tangan Bell & 

Ross terinspirasi oleh panel 

instrument yang terdapat pada 

kokpit pesawat. Dihadirkan dalam 

warna monokrom membuat desain 

jam tangan ini terlihat elegan. Hal 

ini terlihat dari kombinasi angka 

penunjuk waktu dengan bentuk 

lingkaran berwarna orange yang 

terlihat begitu serasi. Untuk 

mendapatkan jam tangan elegan 

ini, setidaknya seorang pilot harus 

menghabiskan sekitar 4.100 USD.

Jam tangan Sinn 103 Ti TESTAF 

memiliki segudang fitur yang 

dibutuhkan oleh seorang pilot, 

seperti fitur anti magnetis, anti 

air / guncangan. Di samping itu, 

jam tangan seharga 3.875 USD ini 

masih dapat bekerja meski berada 

berada di lingkungan bertekanan 

rendah.
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10 Bremont ALT1-P2

Nick dan Giles English bersaudar memiliki kecintaan dan passion 

dalam dunia aviasi. Mereka berdua merupakan orang dibalik brand 

jam tangan Bremont asal Inggris.  Salah satu varian jam tangan 

premium dari Bermont adalah Bremont ALT1-P2. Jam tangan dengan 

sertifikasi kronometer ini dikhususkan bagi para penerbang atau 

pilot dan dibandrol dengan harga 6.600 USD.

SUMBER: https://timeandtidewatches.com/editors-pick-10-pilots-watches-right-stuff/
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Penulis sendiri pernah dua kali 

berkunjung ke kota Bengkulu. 

Sejak Garuda Indonesia 

menerbangi kota Bengkulu dari 

Jakarta dan beberapa maskapai 

lainnya, baru saya menyadari potensi 

dan keindahan sekitar kota Bengkulu 

memang sebuah keniscayaan. 

Bagi anda yang memang senang 

dengan wisata sejarah, kota 

Bengkulu memang sangat kental 

rasa historianya. Untuk mengenang 

presiden ke 1 RI Bapak  Ir. Sukarno, 

kita bisa mengunjungi bekas rumah 

Ir. Soekarno yang didalamnya 

t e r p a j a n g  b a r a n g - b a r a n g 

peninggalan beliau saat disingkan 

di Bengkulu  seperti tempat tidur, 

sepeda onthel, meja kursi tamu. 

Merinding bila membayangkan 

beliau menjalani pengasingan di 

Bengkulu dalam kesederhanaan. 

Ada dua monument penjajahan yang 

masih dirawat dengan baik, yakni 

Benteng Inggris yang dinamakan 

Malborough dan rumah dinas 

Gubernur Bengcoolen (nama lama 

Bengkulu) yakni Rumdin Daendels. 

Enaknya semua lokasi wisata sejarah 

tersebut ada di dalam kota Bengkulu. 

Fasilitas kota Bengkulu sendiri saat 

ini sangat memadai, kotanya bersih, 

banyak hotel bintang 3 seperti 

Horison, Amaris, serta beberapa 

penerbangan dari Jakarta ke kota 

Bengkulu - bisa dengan Garuda 

Indonesia, Citilink, Lion, maupun 

Sriwijaya Air. Tarif pesawatnya pun 

masih terbilang cukup terjangkau, 

dan dengan flying hours 60 menit 

saja, anda sudah sampai di Bengkulu.

Beberapa spot wisata yang wajib 
dikunjungi

Tempat wisata di Bengkulu 

yang wajib di kunjungi turis 

lokal ataupun mancanegara 

ada banyak sekali. Bengkulu identik 

dengan bunga Rafflesia Arnoldi. 

Bunga ini adalah bunga yang paling 

besar di dunia dengan diameter 

sampai dengan 100 cm. Selain itu 

Bengkulu juga dikenal sebagai 

tempat untuk membuang pejuang 

kemerdekaan, seperti Bung Karno. 

Penasaran ada apa lagi di kota ini? 

Obyek wisatanya apa saja? Mari 

menjelajah!

diBengkulu 
Yang Wajib Dikunjungi

Bengkulu memang sangat kental rasa historianya. Untuk mengenang presiden ke 1 RI 
Bapak  Ir. Sukarno, kita bisa mengunjungi bekas rumah Ir. Soekarno yang didalamnya 

terpajang barang-barang peninggalan beliau saat disingkan di Bengkulu  seperti tempat 
tidur, sepeda onthel, meja kursi tamu. 
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R u m a h  y a n g  p a d a  m u l a ny a 

merupakan milik pengusaha 

Tionghoa (Tan Eng Cian) yang 

bekerja untuk Belanda sebagai 

penyalur sembako bagi Pemerintah 

Belanda, lalu disewa oleh Belanda 

sebagai tempat Bung Karno selama 

diasingkan. Nah, Di tempat ini Bung 

Karno tinggal dari tahun 1938 

sampai dengan 1942.

Penuh Sejarah

Di tempat ini juga Soekarno bertemu 

dengan Ibu Fatmawati yang kelak 

menjadi istrinya dan merupakan 

orang yang menjahit bendera 

merah putih di saat proklamasi 17 

Agustus 1945. Walaupun berada 

di pengasingan, Soekarno tidak 

pernah berhenti menyusun berbagai 

strategi perjuangan dalam rangka 

memperjuangkan kemerdekaan 

Bangsa Indonesia. Tempat wisata 

ini juga menyimpan bermacam 

benda bersejarah, diantaranya 

adalah sepeda ontel kesayangan 

Bung Karno, surat cinta Bung 

Karno untuk Ibu Fatmawati, sampai 

dengan koleksi buku serta barang 

peninggalan Soekarno lainnya.

Harga Tiket:  Untuk dapat masuk 

lokasi wisata ini, anda harus 

membayar tiket seharga Rp 2.500,-.

sini selain main di pantai dan main 

pasir adalah menyusuri kawasan 

pantai dan menikmati lezatnya 

jagung bakar.

1 Rumah Pengasingan Bung 
Karno

2 Pantai Tapak Paderi

3 Pantai Panjang

Pantai yang memiliki garis pantai 

panjang dan indah ini selalu ramai 

dikunjungi wisatawan. Pantai Tapak 

Paderi awalnya adalah pelabuhan 

laut pertama yang ada di Bengkulu 

yang bermanfaat sebagai pendukung 

transportasi laut Pemerintah Inggris 

yang lokasinya dekat dengan 

Benteng Marlborough.

Keindahan yang dapat dinikmati?

D a r i  p a n t a i  i n i  a n d a  b i s a 

menyaksikan keindahan matahari 

tenggelam dan dari atas Tapak 

Paderi akan terlihat cantiknya laut 

Bengkulu. Kegiatan menarik yang 

dapat anda lakukan ketika berada di 

Pantai Panjang mempunyai garis 

pantai  yang panjang,  sesuai 

dengan namanya yaitu mencapai 

7 km. Fasilitas yang tersedia di 

obyek wisata Bengkulu yang 

satu ini tergolong lengkap mulai 

dari penginapan, area bermain 

anak-anak, pusat belanja, sampai 

dengan restoran dan café serta area 

olahraga, semuanya tersedia.

Tansportasi dan Keindahan alam

Apabila ditempuh dari pusat 

kota menuju Pantai Panjang, kita 

membutuhkan waktu sekitar 15 

menit dengan jarak kurang lebih 3 

km. Keindahan pantai ini terletak 

pada pepohonan cemara dan pinus 

yang banyak tumbuh di bibir pantai, 

pasir putih halus dan bersih, serta 

sunset yang menawan. Kegiatan 
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yang dapat dilakukan ketika berada 

di Pantai Panjang antara lain adalah 

jogging, bermain voli pantai, serta 

surfing menaklukkan ombak pantai 

ini. Jika anda merasa lapar, silakan 

memilih tempat makan yang banyak 

terdapat di sekitar Pantai Panjang. 

Pilih yang sesuai dengan selera anda.

Sudah adalah naik rakit berkeliling 

danau serta memancing.

samar) karena berselimut kabut 

tebal.

Kehindahan Alam

Nah, bagi anda yang ingin melihat 

keindahan alam memikat, dari Kota 

Curup anda dapat langsung tancap 

gas menuju Bukit Kaba. Atau jika 

anda ingin merasakan sensasi mandi 

di sumber air panas supaya tubuh 

terasa segar kembali, anda dapat 

mengunjungi obyek wisata Suban 

Air Panas (sumber air panas alami 

yang airnya benar-benar berasal 

dari pegunungan yang langsung 

dialirkan ke kolam-kolam).

4 Danau Dendam Tak Sudah

5 Kota Curup

6 Benteng Marlborough

Danau yang memiliki panorama 

memikat ini berlokasi di Kota Curup, 

Bengkulu Utara.

Perjalanan

Apabila ditempuh dari pusat Kota 

Bengkulu maka jaraknya kurang 

lebih 6 km. Danau ini mempunyai 

flora dan fauna yang begitu kaya, 

ditambah dengan banyak bukit hijau 

yang mengelilinginya membuat 

danau berhawa sejuk segar ini 

dijadikan kawasan cagar alam.

Aktivitas dan kegiatan

Salah satu hal menyenangkan 

yang dapat dilakukan ketika anda 

berwisata ke Danau Dendam Tak 

Kota Curup merupakan ibukota dari 

Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi 

Bengkulu. Di kota inilah kita dapat 

menyaksikan secara langsung 

bunga terbesar di dunia yang 

bernama Rafflesia Arnoldi. Namun, 

jika hendak berkunjung kemari 

disarankan untuk menggunakan 

sweater atau jaket dikarenakan 

hawa kota yang dingin yaitu 

mencapai 18oC pada pagi harinya.

Kabupaten Rejang Lebong 

Perlu diketahui bahwa Kabupaten 

Rejang Lebong sendiri adalah salah 

satu daerah yang berada di atas 

pegunungan Bukit Barisan dengan 

ketinggian tempat antara 100-1000 

meter di atas permukaan air laut. Di 

sini sebetulnya akan banyak anda 

temukan petak-petak tanaman buah 

serta sayuran. Tapi petak tanaman 

itu tak akan terlihat jelas (samar-

Dari sekian banyak daftar tempat 

wisata di Bengkulu yang wajib di 

kunjungi, salah satunya adalah 

banteng Marlborough.  Benteng 

Marlborough merupakan benteng 

Inggris yang berfungsi sebagai 

benteng pertahanan untuk Kota 

Bengkulu sebagai suatu daerah 

perdagangan serta monopoli lada. 
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Benteng ini letaknya ada di Pantai 

Barat Sumatera.

Penuh Sejarah 

Benteng yang konon merupakan 

benteng Inggris yang paling kuat 

di bagian timur setelah Benteng St. 

George yang berlokasi di Madras, 

India, ini dibangun oleh East India 

Company atau EIC pada masa 

pemerintahan Gubernur Joseph 

Callet yang berlangsung pada tahun 

1713 sampai dengan 1719. Benteng 

yang gagah berdiri di atas lahan 

seluas 44.100 meter persegi dengan 

panjang areanya 240,5 meter 

dan lebar mencapai 170,5 meter, 

letaknya saling bertolak belakang 

dengan Samudera Hindia. Salah satu 

obyek wisata sejarah di Bengkulu 

ini bentuknya mirip sekali dengan 

kura-kura. Jadi ada jembatan yang 

menjadi penghubung  bagian badan 

dengan kepalanya.

saat ini. Lokasi yang satu ini masuk 

dalam kategori gunung aktif tipe 

A, maksudnya adalah gunung yang 

pernah meletus sejak tahun 1600 

sampai dengan sekarang. Bukit 

yang mempunyai ketinggian 1.952 

meter di atas permukaan air laut 

ini mempunyai 8 kawah. 5 kawah 

diantaranya tertutup oleh tumbuh-

tumbuhan (vegetasi).

Apabila anda ingin menikmati 

indahnya Gunung Kaba yang biasa 

disebut Bukit Kaba oleh warga 

sekitar, anda harus mendaki anak 

tangga sebanyak 307 buah. Setelah 

itu barulah tampak lukisan alam 

hijau Bukit Kaba yang menawan. 

Beragam kegiatan menarik bisa 

kita lakukan ketika tengah liburan 

ke Bukit Kaba, antara lain adalah 

menyaksikan indahnya Bukit 

Barisan, sunset yang mempesona, 

berkemah, serta melihat kecantikan 

Kota Curup yang berhias lampu-

lampu di malam hari. Untuk dapat 

masuk ke Obyek wisata Bengkulu 

yang satu ini kita harus membayar 

tiket seharga Rp 2.500,-. Sangat 

terjangkau, kan?

Di tempat inilah beragam koleksi 

berupa benda cagar budaya 

disimpan demi keamanan. Di 

awal berdirinya, Museum Negeri 

Bengkulu ada di dalam Benteng 

Marlborough. Akan tetapi beberapa 

tahun setelah itu, lokasi benteng 

dipindah ke gedung baru hingga saat 

ini. Pemindahan lokasi dilakukan 

pada tanggal 3 Januari 1983.

Fasilitas

Ada dua ruang pameran di 

museum ini yang menyimpan 

sekitar 6.220 koleksi dengan 10 

kategori. Diantaranya adalah 

biologika, geologika, arkeologika, 

historika, etnografika, numismatika, 

k e r a m o l o g i k a ,  f i l o l o g i k a , 

teknologika, sampai dengan seni 

rupa. Sebagian besar koleksi dari 

museum ini adalah benda etnografi, 

yaitu benda-benda perlengkapan 

hidup. Sebagai contoh adalah 

senjata, kain tenun, sampai dengan 

benda-benda yang dipakai untuk 

upacara.  Benda-benda yang 

7 Bukit Kaba

8 Museum Negeri Bengkulu

 i img src : jawapos.com

Bukit Kaba termasuk jenis gunung 

berapi yang masih aktif hingga 

Di awal berdirinya, Museum 
Negeri Bengkulu ada di 
dalam Benteng Marlborough. 
Akan tetapi beberapa tahun 
setelah itu, lokasi benteng 
dipindah ke gedung baru 
hingga saat ini
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dikoleksi ada yang termasuk benda 

kuno yang tentunya sudah tidak 

dibuat lagi masa sekarang ataupun 

benda yang masih diproduksi hingga 

saat ini. Museum ini buka setiap hari 

mulai pukul 08.00 sampai dngan 

13.00 (kecuali pada hari Senin).

antara lain adalah komidi putar dan 

kursi ayun. Luas dari obyek wisata 

yang satu ini yaitu 36 hektar dengan 

bukit-bukit di sekitarnya banyak 

yang ditanami aneka sayur mayur 

yang segar. Alamat : Kecamatan 

Selupu Rejang, Kabupaten Rejang 

Lebong (tepi Jalan Raya Curup-

Lubuk Linggau).

untuk melihat lebih dekat batu 

karang yang cantik itu.

Letaknya 10 km sebelah barat Kota 

Bengkulu. Pulau ini berhubungan 

langsung dengan Samudera Hindia. 

Untuk mencapai obyek wisata 

Pantai Tikus, kita dapat sewa kapal 

dari Pantai Jakat dengan waktu  
tempuh selama kurang lebih 1 jam. 

Kalau sewa boat, waktu tempuhnya 

akan lebih singkat yaitu sekitar 40 

menit apabila kita dari Pelabuhan 

Pulau Baai. Dahulu pantai ini 

dimanfaatkan sebagai tempat kapal-

kapal berlindung dari dahsyatnya 

ombak Samudera Hindia. Sayangnya 

terumbu karang di Pulau Tikus, lama 

kelamaan menjadi rusak. Hal ini 

terjadi akibat ulah manusia yang 

merusak ekosistem terumbu karang 

itu. Abrasi yang kian cepat dari tahun 

ke tahun yang melanda Pulau Tikus 

menyebabkan luas pulau semakin 

menyempit.

9 Danau Mas Harun Bastari

10 Pulau Tikus
 i Img: TelusurIndonesia

Letak danau yang satu ini dekat 

dengan Bukit Kaba. Apabila 

ditempuh dari pusat Kota Curup 

kita dapat menempuhnya dengan 

jarak kurang lebih 17 km. Danau 

Mas Harun Bastari merupakan salah 

satu obyek wisata keluarga favorit 

di Kota Bengkulu.

Wahana dan permainan

Wahana yang dapat dijumpai di 

sini antara lain adalah perahu dan 

sepeda air yang biasa digunakan 

untuk menjelajah danau. Anak-

anak tentunya akan suka apabila 

diajak untuk berwisata ke tempat 

yang satu ini karena ada pula area 

bermain anak. Dengan permainan 

Tempat wisata di bengkulu yang 

cukup menarik untuk dikunjungi 

adalah pulau tikus. Pulau Tikus 

luasnya sekitar 1,5 hektar. Ini 

adalah salah satu pulau yang ada 

di Bengkulu yang sekelilingnya 

memiliki terumbu karang luas. 

Terumbu karang ini adalah benteng 

alami yang melindungi Pulau Tikus 

dari abrasi yang disebabkan oleh 

gelombang air laut yang besar. 

Daya tarik dari Pulau Tikus adalah 

panorama alam yang mempesona, 

air laut yang bening, batu karang 

cantik serta ikan berwarna-warni. Di 

sini kita bisa melakukan snorkeling 

Pulau Tikus luasnya sekitar 
1,5 hektar. Ini adalah salah 
satu pulau yang ada di 
Bengkulu yang sekelilingnya 
memiliki terumbu karang 
luas. Terumbu karang ini 
adalah benteng alami yang 
melindungi Pulau Tikus dari 
abrasi yang disebabkan oleh 
gelombang air laut yang 
besar.
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Salah satu peninggalan dari presiden 

pertama Indonesia, yaitu Bung 

Karno ketika diasingkan di Bengkulu 

adalah Masjid Jamik Bengkulu. 

Selama diasingkan Presiden 

Soekarno membangun masjid ini 

bersama masyarakat sekitar.

Penuh sejarah dan nilai budaya

Atap masjid yang berbentuk limas 

merupakan simbol persatuan 

budaya antara Bengkulu dengan 

Indonesia. Hal ini merupakan nilai 

budaya yang diterapkan di rumah 

ibadah di Indonesia. Tidak heran, 

masjid ini adalah yang paling 

populer di Bengkulu karena nilai 

arsitekturnya yang tinggi. Selain di 

bengkulu ada juga tempat wisata 

di Mojosari yang memiliki masjid 

indah.

Alamat : Jalan Soeprapto, Bengkulu.

Seperti halnya tempat wisata di 

Blitar yang memiliki objek wisata 
arung jeram, Obyek wisata Bengkulu 

yang selanjutnya adalah Sungai Air 

Berau. Ini cocok sekali bagi anda 

yang suka petualangan. Di sungai ini 

anda bisa melakukan olahraga arung 

jeram yang dapat memicu adrenalin. 

Arus sungai yang begitu deras 

membuatnya pas untuk melakukan 

arung jeram. Selain olahraga arung

Tempat olahraga air

jeram, yang menjadi daya tarik obyek 

wisata yang satu ini adalah adanya 

upacara adat bernama upacara 

anak daro  mandi ke air, maksudnya 

adalah upacara memandikan bayi 

baru lahir ke Sungai Air Berau.

Alamat : Kabupaten Muko-muko, 

Bengkulu.

Bagi anda yang ingin melakukan 

olahraga selancar atau pecinta 

selancar,  jangan lupa untuk 

mengunjungi Pantai Teluk Sepang 

yang memiliki ombak setinggi 3-4 

meter ini. Kawasan ini tak hanya 

ramai kunjungan wisatawan lokal, 

tetapi juga pelancong asing yang 

tertantang untuk menaklukkan 

ombak Teluk Sepang.

Keindahan alam

Di pantai teluk sepang ada banyak 

pemandangan indah yang dapat 

anda saksikan seperti :

� Pasir pantai

� Pohon dan tumbuhan unik

� Besung yang menjulang.

Keindahan alam pantai ini yang 

membuatnya banyak dikunjungi 

wisatawan lokal.

11 Masjid Jamik Bengkulu 12 Sungai Air Berau 13 Pantai Teluk Sepang

https://tempatwisataunik.com/wisata-indonesia/jawa-timur/tempat-wisata-di-mojosari
https://tempatwisataunik.com/wisata-indonesia/jawa-timur/tempat-wisata-di-mojosari
https://tempatwisataunik.com/wisata-indonesia/jawa-timur/tempat-wisata-di-blitar
https://tempatwisataunik.com/wisata-indonesia/jawa-timur/tempat-wisata-di-blitar
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Tempat wisata di bengkulu yang 

paling indah berikutnya adalah air 

terjun curup. Apabila anda tengah 

berada di Bengkulu, jangan lupa juga 

untuk datang melihat keindahan 

air terjun ini. Dengan alam hijau di 

sekitarnya dan juga adanya danau, 

sangat menarik dijadikan destinasi 

wisata keluarga.

Keunikan

Air terjun curup memiliki banyak 

keunikan yang dapat membuat 

anda sangat menikmati wisata 

alam dari provinsi bengkulu ini, 

diantaranya adalah ada beberapa 

air terjun, bukan hanya satu saja. 

Air dan pemandangan yang sangat 

menonjol di sekelilingnya.

Selain itu air terjun ini juga memiliki 

batu batuan  serta dangkal yang 

memuatnya dapat dijadikan tempat 

berendam bagi wisatawan.

14 Air Terjun Curup

15 Danau Lebong

Danau ini sebetulnya adalah bekas 

galian tambang batubara. Namun 

sayangnya tak direklamasi. Danau 

Lebong pemandangannya sangat 

memukau. Airnya biru muda jernih 

dan terkadang akan berubah warna 

jadi kehijauan ketika terkena cahaya 

mentari. Karena Jarak dari lokasi 

danau yaitu Taba Panunjang dari 

Bengkulu lumayan jauh, maka untuk 

mencapai obyek wisata yang satu 

ini kita perlu persiapan matang dan 

perjuangan keras.

Akan tetapi ketika sampai di lokasi 

wisata, semua lelah akan hilang. 

Dibayar oleh pesona panorama 

Danau Lebong. Perlu diketahui 

bahwa air danau ini adalah air 

yang beracun dan dapat membuat 

lingkungan tercemar.

Bengkulu merupakan salah satu 

provinsi yang berada di Sumatera 

yang memiliki banyak keindahan 

alam dan tempat wisata alam seperti 

danau, pantai, hingga air terjun. 

Sangat jarang tempat wisata di 

Indonesia yang memiliki keindahan 

alam seindah Bengkulu.

i img : kupasbengkulu
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PERANGKAT LUNAK DRONE BISA 
JADI PILOT KITA BERIKUTNYA

Sebagai seseorang yang mempelajari kebijakan teknologi serta penggunaan kecerdasan 
buatan untuk drone, mobil, robot, dan penggunaan lainnya, saya tidak menyarankan untuk 

menyerahkan kontrol untuk tugas-tugas tambahan tersebut. Tetapi memberikan pilot 
perangkat lunak lebih banyak kontrol akan memaksimalkan keunggulan komputer atas 

manusia dalam pelatihan, pengujian dan reliabilitas.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X13000900?via%3Dihub
https://ieeexplore.ieee.org/document/7500814/
https://ieeexplore.ieee.org/document/7994957/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0952813X.2015.1020569
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Kemajuan teknologi yang terus bergulir 

dari waktu ke waktu selalu membawa 

kemudahan tersendiri bagi kehidupan 

manusia. Terlebih di zaman milenial 

seperti sekarang ini, segala hal dapat 

dilakukan secara otomatis tanpa perlu 

melibatkan campur tangan manusia. 

Dalam dunia penerbangan sendiri, 

lahirnya pesawat tanpa awak atau 

lebih dikenal pesawar drone merupakan 

sebuah temuan revolusioner dalam 

dunia kedirgantaraan. Lalu seperti 

apakah perkembangan drone pada 

masa mendatang? Akankah ia dapat 

diaplikasikan dalam penerbangan 

komersial di masa mendatang? Berikut 

ini adalah ulasan serta analisis yang 

dilakukan oleh Jeremy Straub yang 

merupakan seorang analis teknologi 

dari Dakota State University.

Kemajuan teknologi drone atau 

pesawat nirawak ke depannya akan 

semakin canggih. Namun, apakah 

kemampuan terbang sebuah drone 

dapat menyaingi seorang pilot 

berpengalaman? Hal inilah yang 

tentunya menjadi pertanyaan besar 

hingga sekarang ini. Berkaitan dengan 

penerbangan komersial itu sendiri, 

maukah para penumpang menaiki 

sebuah pesawat yang tidak diawaki 

oleh seorang pilot? Berdasarkan 

sebuah survey yang dilakukan pada 

tahun 2017 lalu mengatakan bahwa 

mereka tidak mau menaiki sebuah 

komersial yang dikendarai oleh system 

drone meskipun dengan tiket paling 

murah sekali pun. 

Seorang pilot yang sangat professional, 

mereka bekerja dengan sangat baik, 

bahkan banyak di antara mereka yang 

berhasil menghindarkan pesawat dari 

kecelakaan. Namun terkadang ada 

saja beberapa pilot yang bertindak 

indisipliner, seperti mabuk saat 

mengawaki sebuah pesawat, berkata 

kasa, dan lain sebagainya. Tentunya 

beberapa hal tersebut mengingatkan 

kita semua bahwa seorang pilot 

sejatinya hanyalah manusia seperti 

pada umumnya. 

Dalam dunia penerbangan modern 

seperti sekarang ini, penerapan system 

autopilot bukanlah hal yang terasa 

asing. System autopilot ini menjadi 

sangat berguna dalam mengendalikan 

pesawat dalam kondisi tertentu seperti 

untuk menangani pendaratan yang 

mengerikan di mana pilot memiliki 

jarak pandang yang sangat terbatas. 

Dengan 
perangkat lunak 
yang terdapat 
dipesawat dapat 
membantu 
kerja pilot 
bahkan banyak 
penerbangan 
sudah 
menggunakan 
sistem 
autopilot untuk 
mengendalikan 
pesawat,
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Dikatakan bahwa software pilot 

generasi terbaru yang diaplikasikan 

pada sebuah drone akan mencatatkan 

jam terbang melebihi seorang pilot 

sungguhan. Software autopilot ini akan 

menggabungkan sejumlah besar data 

penerbangan dan pengalaman dari 

seorang pilot sehingga ia siap menjadi 

‘pilot’ yang berpengalaman didunia.

Drone Dengan Kemampuan Auto Pilot

Sekarang ini, pesawat drone diproduksi 

dalam berbagai bentuk, dari sekedar 

mainan yang hanya dilengkapi 

dengan 4 rotor berbentuk mini, 

hingga dalam bentuk pesawat yang 

mampu menembakan misil/rudal dari 

kedua sayapnya. Bahkan ada pesawat 

nirawak seberat 7 ton yang mampu 

tetap terbang tinggi selama 34 jam 

secara terus-menerus. Ketika drone 

pertama kali diperkenalkan, drone 

masih dikenadalikan oleh manusia 

sebagai operator dari jarak jauh dengan 

menggunakan remote control. Dengan 

kata lain, seorang pilot bekerja dari 

jarak jauh, yang artinya membutuhkan 

bandwidth komunikasi yang signifikan 

antara drone dan pusat kontrol untuk 

memberikan video real time dari drone 

dan perintah dari operator / pilot drone.

Namun, drone generasi baru dikatakan 

sudah tidak memerlukan lagi campur 

tangan seorang operator atau pilot 

dalam melakukan misi penerbangan. 

Sebagai contoh, beberapa drone yang 

digunakan untuk keperluan fotografi / 

penginderaan jarak jauh dapat terbang 

sendiri dengan menggunakan rute yang 

sebelumnya telah ditentukan terlebih 

dahulu untuk mendapatkan gambar 

terbaik.

Para peneliti baik dari kalangan 

akademisi, pelaku bisnis maupun 

para agensi di bidang militer saat ini 

sedang menguji drone dengan bentuk 

fisik lebih besar dan mampu beroperasi 

secara mandiri.  Di masa mendatang, 

mungkin kita akan melihat sekawanan 

pesawat drone yang terbang tanpa 

dikendalikan operator. Lebih dari itu, 

kemampuan drone di masa mendatang 

bahkan mampu melakukan manufer 

yang sebelumnya tidak dapat dilakukan 

oleh para operator drone. 

Pentingnya Pengalaman Seorang Pilot

Kualifikasi seorang pilot salah 

satunya ditentukan oleh pengalaman 

terbangnya. Bahkan seorang pilot 

pribadi yang hanya ingin menerbangkan 

sebuah pesawat kecil non komersial 

paling tidak membutuhkan 40 kali 

latihan penerbangan sebelum ia 

mendapatkan sertifikat pilot pribadi 

(Private Pilot License). Sementara itu, 

seorang pilot pesawat komersial 

setidaknya harus memenuhi seribu 

jam terbang sebelum diserahi tanggung 

jawab sebagai seorang co-pilot.

Seorang pilot dilatih dan digembleng 

untuk dapat mengatasi beragam 

kondisi darurat selama penerbangan. 

Dengan begitu, seorang pilot mampu 

berpikir cepat dan kreatif dalam 

merespon segala kondisi dalam tugas 

penerbangannya. 
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Kendatipun telah dilengkapi dengan 

software yang serba canggih, 

setiap pesawat masih tetap harus 

diawaki oleh seorang pilot. Memang 

sebuah system aplikasi kontrol 

pesawat dirancang untuk mampu 

mengumpulkan jam terbang setiap 

harinya secara terus menerus sehingga 

mampu mencatat jam terbang lebih 

banyak daripada jam terbang seorang 

pilot yang terakumulasi selama satu 

tahun. Namun menurut Jeremy, 

tidaklah bijaksana mengandalkan 

sebuah software semata dalam 

hal  penerbangan.  Menurutnya 

penggunaan keunggulan teknologi 

komputasi dapat digunakan untuk 

tujuan pelatihan dan pengujian. 
Perlunya Melakukan Uji Coba Pada Perangkat 

Lunak Pilot

Pilot pesawat yang dikemas dalam 

sebuah software tidak dapat disamakan 

secara keseluruhan dengan pilot yang 

sesungguhnya (baca: manusia). Sebab 

sebuah perangkat lunak sejatinya 

hanya mampu menjalankan perintah 

yang diinstruksikan atau ditanamkan. 

Cara kerja seperti ini akan terus 

diulang setiap saat. Dengan begitu, 

pihak developer dapat memberikan 

serangkaian instruksi untuk melakukan 

uji reaksi maupun memperbaiki respon 

pesawat. Tentu saja sebelum laik 

terbang, sebuah pesawat drone dengan 

sistem pilot yang serba otomatis harus 

melakukan serangkaian uji kelayakan 

terlebih dahulu. Hal ini tentu saja 

untuk menghindari kesalahan respon 

pesawat terhadap objek di sekitarnya. 

Sebagai contoh mungkin saja sensor 

pesawat akan mengira planet venus 

sebagai jet yang mendekatinya. Hal 

ini akan membuat pesawat melakukan 

respon yang berbahaya seperti keluar 

dari alur penerbangannya. 

Cepat Tanggap dalam Kondisi Penerbangan 

Darurat

Regulator maskapai penerbangan 

dikhawatirkan dengan kasus pilot 

yang tiba-tiba lalai bagaimana cara 

mengambil kemudi dari mode autopilot 

ketika secara tiba-tiba terjadi kondisi 

darurat. Seorang pilot mungkin akan 

membutuhkan beberapa lama untuk 

mengetahui kerusakan seperti apa 

yang terjadi pada penerbangan. 

S e m e n t a r a  k o m p u t e r  h a n y a 

membutuhkan sepersekian detik 

untuk mengetahuinya. Hal ini tentu 

akan sangat berguna ketika terjadi 

kondisi darurat dalam penerbangan. 

Terjadinya kerusakaan pesawat saat 
penerbangaan seringkali memberikan 
pilihan sulit bagi setiap pilot. Bahkan 
kerusakan yang menyebabkan pesawat 
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susah dikontrol seringkali berakhir 
menjadi sebuah bencana. Namun 
dengan memanfaatkan system kendali 
yang lebih canggih disinyalir akan dapat 
memberikan perubahan yang cukup 
bagi sistem kemudi pesawat, terutama 
terkait dengan kerusakan tertentu di 
pesawat – dengan demikian pesawat 
akan tetap dapat terbang meski dalam 
kondisi darurat.

Tantangan Psikologis

Ta n t a n g a n  u t a m a  t e r k a i t 

pengembangan teknologi software 

untuk mengawaki pesawat adalah dari 

psikologis. Di zaman serba modern, 

sebagaian tugas manusia sudah diambil 

alih oleh computer maupun mesin. 

Namun, apakah mereka bersedia 

menaiki  sebuah pesawat yang 

hanya dipiloti oleh sebuah aplikasi? 

Jawabannya adalah hanya 17 persen 

wisatawan dari seluruh dunia yang 

bersedia naik pesawat tanpa pilot. 

Namun tidak menutup kemungkinan 

jika di masa mendatang sistem pilot 

otonom ini akan diterima secara luas 

oleh masyarakat. 

Sumber: https://edition.cnn.com/travel/

article/pilot-drone-software/index.html
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B a k t e r i  h e l i c o b a c t e r  p y l o r i 

merupakan penyebab umum yang 

paling sering pada penyakit gastritis. 

Memakan jenis makanan tertentu 

dapat membantu pencegahan 

perkembangbiakan lanjutan dari 

bakteri tersebut. Berikut jenis 

makanan yang dapat membantu 

mengurangi peradangan yang 

seringkali menimbulkan rasa tidak 

nyaman pada perut.

Perbanyak Jenis Makanan Berserat

Menu makanan tinggi serat dapat 

membantu mengurangi risiko 

timbulnya tukak yang dapat timbul 

PENTING UNTUK 
DIPERHATIKAN BAGI 

PENDERITA GASTRITIS

Text by: dr Wendri Wildiartoni Pattiawira Pelupessy, COH, CAM

GASTRITIS adalah peradangan pada dinding 
lambung. Apa yang perlu Anda lakukan jika Anda 
menderita penyakit ini? Yang pasti, penyakit ini 

dapat dihilangkan dengan cara pengaturan menu 
makanan yang menekankan kepada jenis makanan 
tertentu dan menghindari jenis makanan lainnya. 

 i Image via freepik.com | pixabay.com
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dari gastritis kronis yang melukai 

dinding lambung. Serat mudah larut 

– semisal gandum, kacang-kacangan, 

buah-buahan dan sayur-mayur 

memiliki efek menguntungkan 

dan mengurangi risiko tukak secara 

signifikan. 

Flavonoid

Flavonoid merupakan komponen 

antioksidan yang terdapat dalam 

makanan seperti buah beri, seledri, 

bawang dan teh. Mengonsumsi 

m a k a n a n  t e r s e b u t  d a p a t 

menghentikan perkembangbiakan 

bakteri helicobacter pylori.

S e b u a h  p e n e l i t i a n  y a n g 

d i p u b l i k a s i k a n  p a d a  2 0 0 3 

menyebutkan bahwa suplementasi 

makanan dengan flavonoid pada 

penderita gastritis memiliki efek 

menguntungkan terhadap lapisan 

dalam dinding lambung. Sebagai 

tambahan, sebagian besar jenis 

makanan yang mengandung 

flavonoid juga mengandung tinggi 

serat seperti buah-buahan dan 

sayur-mayur.

Hindari Makanan Tinggi Lemak

Jika Anda menderita gastritis, 

sebaiknya hindari makanan tinggi 

l e m a k  s e b a g a i m a n a  s e b u a h 

penelitian telah menunjukkan 

bahwa makanan tinggi lemak 

menyebabkan proses peradangan 

pada dinding lambung menjadi lebih 

berat.

S e b u a h  p e n e l i t i a n  y a n g 

dipublikasikan pada April 2001 

menyimpulkan bahwa hewan 

percobaan yang diberikan makanan 

tinggi lemak-kolesterol seringkali 

mengalami gastritis walaupun tidak 

terinfeksi bakteri helicobacter pylori. 

Jenis makanan yang harus dihindari 

adalah susu kaya lemak, daging 

merah, dan gorengan. 

Minuman berkarbonisasi 
seperti minuman bersoda, KOPI 
dan jus buah yang mengandung 
asam sitrat dapat memicu 
timbulnya iritasi terhadap 
dinding lambung
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Hindari Alkohol dan Minuman 
Karbonisasi

Minuman berkarbonisasi seperti 

minuman bersoda, kopi dan jus buah 

yang mengandung asam sitrat dapat 

memicu timbulnya iritasi terhadap 

dinding lambung yang dapat 

menyebabkan proses peradangan 

menjadi semakin berat.

M e n g o n s u m s i  a l ko h o l  j u g a 

dapat menimbulkan peradangan, 

sehingga harus dihindari bagi 

penderita gastritis. Berdasarkan 

penelitian yang dipublikasikan 

pada Desember 2000, minuman 

beralkohol mengakibatkan proses 

perkembangan gastritis pada tahap 

awal. Namun tidak ditemukan bukti 

bahwa alkohol dapat menyebabkan 

tukak. (oleh Dr. Wendri Wildiartoni 

Pattiawira Pelupessy, OHP, AME)  

Minuman beralkohol 
mengakibatkan proses 
perkembangan gastritis pada 
tahap awal

Flavonoid merupakan komponen antioksidan yang terdapat 
dalam makanan seperti buah beri, seledri, bawang dan 

teh. Mengonsumsi makanan tersebut dapat menghentikan 
perkembangbiakan bakteri helicobacter pylori.
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