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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...
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Januari 2018, Serikat Pekerja PT 

Garuda Indonesia Bersatu, yang 

terdiri dari Serikat Karyawan PT 

Garuda Indonesia dan Asosiasi Pilot 

Garuda mengadakan pertemuan 

guna mendukung langkah Menteri 

BUMN untuk memperbaiki kondisi 

PT Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk, yang sejak beberapa tahun 

terakhir mengalami kerugian. 

Dalam pertemuan itu, mereka 

menyampaikan beberapa hal 

penting terkait dengan PT Garuda 

Indonesia.

Pertama, soal program efisiensi 

yang dilakukan oleh perusahaan. 

D i  m a n a  p r o g ra m  t e r s e b u t 

cenderung sangat sporadis yang 

mengakibatkan cutting cost sehingga 

menganggu kegiatan operasional. 

Kedua, terjadi pemborosan biaya 

organisasi kerena jumlah direksi 

yang berlebihan, yakni dari 6 

orang menjadi 9 orang. Di mana 

penambahan direksi tersebut tidak 

sejalan dengan komitmen perusaan 

dalam melakukan efisiensi. Selain 

itu, penambahan direksi juga tidak 

diikuti dengan peningkatan kinerja. 

Ketiga ,  penambahan armada 

tidak diikuti dengan kemampuan 

manajemen yang baik. Sehingga 

pendapatan hanya meningkat 8,6%, 

sementara biaya meningkat menjadi 

12,6%. Keempat, kinerja keuangan 

Garuda Indonesia sampai dengan 

Quarter III-2017 semakin merosot 

dengan kerugian yang mencapai 

USD 207,5 milion. Selain itu nilai 

saham Garuda Kode GIAA per 19 

Januari 2018 perlembar hanya Rp 

314, atau mengalami penurunan 

sebesar 68% dari nilai saham saat 

IPO.

Kelima,  kondisi hubungan industrial 

antara perusaan dan karyawan 

tidak berjalan dengan baik yang 

disebabkan karena perusahaan 

Kronologi Mogok Kerja Karyawan 
PT Garuda Indonesia

Sekretarian Bersama (Sekber) Garuda yang terdiri dari Serikat Karyawan 
Garuda (SEKARGA) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) menggelar press 

conference. Dalam press conference tersebut mereka mengajukan tuntutan 
agar pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, melakukan perampingan 

jumlah direksi
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banyak melakukan pelanggaran 

Perjanjian Kerjasama/ Perjanjian 

Kerja Profesi yang telah disepakati.

M e n i n d a k l a n j u t i  p e r t e m u a n 

sebelumnya, Sekretarian Bersama 

(Sekber) Garuda yang terdiri 

dari Serikat Karyawan Garuda 

(SEKARGA) dan Asosiasi Pilot 

Garuda (APG) menggelar press 

conference. Dalam press conference 

tersebut mereka mengajukan 

tuntutan agar pihak PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk, melakukan 

perampingan jumlah direksi. 

Pasalnya, menurut Ketua Umum 

Sekarga Ahmad Irfan, terjadi 

pemborosan dengan bertambahnya 

jumlah direksi Garuda. Padahal, 

perseoran saat ini tengah melakukan 

efisiensi besar-besaran.

Di tempat yang sama, Presiden APG 

mengungkapkan bahwa efisiensi 

yang dilakukan oleh manajemen 

bukanlah efisiensi, akan tetapi 

cutting cost, dan hal tersebut telah 

menganggu aspek safety dan 

pelayanan kepada customer. 

“Sangat disesalkan bahwa predikat 

maskapai bintang lima dan terbaik 

di Indonesia yang kita bagun 

selama ini telah tercoreng. Padahal, 

kita sebagai karyawan harus 

berkomitmen tinggi dalam menjaga 

kelangsungan perusaan,” jelasnya.

Upaya SEKARGA dan APG agar PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 

memperbaiki kinerja manajemen 

perusahaan tidak berhenti di 

situ. Pada tanggal 19 April 2018 

SEKARGA dan APG kembali 

melakukan jumpa pers tak lama 

setelah PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk, Menggelar Rapat 

Umum Pemegang Saham. Rapat ini 

merupakan yang ketujuh kalinya 

sejak perseroan melaksanakan 

IPO pada Februari 2011. RUPS ini 

dihadiri atau diwakili oleh pemegang 

22.232.266.133 lembar saham atau 

100% dari keseluruhan pemegang 

saham Garuda. RUPS menghasilkan 

beberapa keputusan, di antaranya 

memberhentikan Direktur Produksi 

Garuda Indonesia, dan melakukan 

penyesuaian struktur direksi baru 

yang akan bertugas mendampingi 

direktur utama. 

Dalam jumpa perst tersebut 

Sekertariat Bersama (SEKBER) 

karyawan penerbangan plat merah 

tersebut menyoroti kinerja direksi 

yang mengakibatkan kerugian besar 

sepanjang tahun 2017 yang totalnya 

mencapai 2.9 triliun dan juga 

banyaknya keluhan yang mencul 

dari konsumen. 

Pada bulan berikutnya, tepatnya 

pada 2 Mei 2018, aksi penolakan 

hasil  RUPS terus berlanjut. 

Karyawan PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk, yang tergabung 

di Serikat Bersama Karyawan 

Garuda atau SEKARGA mengancam 

melakukan aksi mogok kerja. 

Soal aksi tersebut Ketua Umum 

SEKARGA, Ahmad Irfan Nasution 

mengatakan:

“Aksi akan dilakukan, karena hasil 

RUPS tidak merepresentatif fitur 

garuda yang lebih baik. Selain 

itu, kami karyawan/karyawati 

Garuda ingin menyampaikan 

kondisi keuangan perusahaan, 

membengkaknya jumlah direksi dan 

nilai terakhir saham GIAA.”

Irfan juga menjelaskan, selama 

ini telah terjadi banyak kegagalan 

di tubuh GIAA. Masih negatifnya 

kinerja keuangan GIAA sepanjang 

efisiensi yang dilakukan 
oleh manajemen 

bukanlah efisiensi, akan 
tetapi cutting cost, 

dan hal tersebut telah 
menganggu aspek safety 

dan pelayanan kepada 
customer. 
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2017 bukan tanpa sebab. Ia 

menuding kondisi  ini  akibat 

kegagalan manajemen. Sepanjang 

2017 GIAA menderita kerugian 

bersih  (nett loss)  USD 213,4 

juta. Padahal, periode yang sama 

tahun sebelumnya Garuda untung 

USD 9,36 juta. Selain itu, Irfan 

menyebutkan terus turunnya nilai 

saham GIAA dari Rp 750 per saham 

dari 2011 menjadi Rp 292 per saham 

per 25 April 2018. 

Selain menyoroti masalah keuangan 

GIAA, Irfan yang mewakili SEKARGA 

dan Asosiasi Pilot Garuda (APG), 

juga mendesak manajemen GIAA 

segera merestrukturisasi jumlah 

Direksi GIAA dari 8 orang menjadi 6 

orang. Pasalnya, banyaknya dirireksi 

tersebut justru akan membebani 

keuangan Garuda.

Menyikapi banyaknya informasi 

yang beredar tentang aksi mogok, 

pada 30 Mei 2018, Asosiasi 

Pilot Garuda (APG) melakukan 

konsolidasi yang diadakan di kantor 

APG (Pilot House). Konsolidasi 

ini dilakukan dengan tujuan agar 

seluruh anggota APG mempunyai 

satu suara dan tidak ada perbedaan 

persepsi atas aksi yang dilakukan 

oleh APG selama ini. Di mana 

selama ini APG sudah melaksanakan 

komunikasi dan mediasi untuk 

menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi. 

31 Mei 2018, APG dan SEKARGA 

kemudian melakukan pertemuan 

dengan Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar 

Pandjaitan, untuk mendiskusikan 

tentang berberapa hal, termasuk 

rencana mogok kerja dan juga upaya 

perbaikan PT. Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk.  

M e n i n d a k l a n j u t i  p e r t e m u a n 

tanggal 30 dan 31 Mei, pada 2 Juni 

2018, APG dan Serikat Karyawan 

Garuda (SEKARGA) yang tergabung 

dalam Sekretariat Bersama Serikat 

Karyawan PT. Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk, mengeluarkan press 

release dan menunggu satu bulan 

agar tuntutannya diperhatikan 

p e m e r i n t a h .  S a l a h  s a t u  i s i 

tuntutannya, awak Garuda meminta 

agar dicopotnya Linggarsari Suharso 

dari jabatannya sebagai Direktur 

Personalia Garuda.

Ketua Umum Sekarga Ahmad Irvan 

Nasution mengatakan tuntutan 

pencopotan tersebut disebabkan 

perilaku Linggarsari dianggap 

tidak mumpuni untuk mengemban 

tanggungjawab sebagai salah satu 

direktur di Garuda. “Yang jelas, 

kurangi jumlah direksi dan direktur 

personalia diganti,” kata Ahmad. 

 Tanggal 12 Juni 2018, berkaitan 

dengan adanya arus mudik, 

APG dan SEKARGA, kembali 

mengeluarkan press release yang 

intinya menyatakan bahwa APG dan 

SEKARGA tidak akan melaksanakan 

mogok kerja pada saat menjelang 

dan sesudah hari raya. 

“Keputusan tersebut diambil 

karena kami sudah menghitung 

dan mempertimbangkan dengan 

s a n g a t  c e r m a t  b a h w a  j i k a 

keputusan mogok harus diambil, 

maka kegiatan tersebut pasti tidak 

bertepatan dengan momen krusial 

para konsumen,” kata Ahmad Irfan 

Nasution, (2/6/2018). 

Selain menyoroti masalah keuangan GIAA, Irfan yang 
mewakili SEKARGA dan Asosiasi Pilot Garuda (APG), juga 
mendesak manajemen GIAA segera merestrukturisasi 
jumlah Direksi GIAA dari 8 orang menjadi 6 orang.
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Soal aksi mogok tersebut, Presiden 

Asosiasi Pilot Garuda, Kapten 

Bintang Handono, mengatakan, 

apa yang dilakukan oleh APG 

dan SEKARGA adalah untuk 

menyelamatkan maskapai nasional 

pelat meraha itu dari keterpurukan. 

Mogok kerja, kata dia, adalah jalan 

satu-satunya agar pemerintah mau 

membuka mata dan bersama-sama 

menyikapi serius persoalan di dalam 

tubuh Garuda Indonesia.

S a y a n g n y a ,  m e d i a s i  y a n g 

dilakukan pemerintah belum juga 

membuahkan hasil. Kisruh Garuda 

Indonesia Persero Tbk, belum juga 

usai. APG dan SEKARGA tetap 

bersikukuh untuk melaksanakan 

aksi mogok pada awal Juli 2018. 

Sikap ini diambil lantaran perwakilan 

para pilot tidak puas dengan hasil 

mediasi antara mereka dengan 

manajemen Garuda Indonesia.

Pada 3 Juli 2018, APG dan Sekarga 

mengadakan pertemuan. Pertemuan 

itu menyatakan bahwa press release 

tanggal 2 Mei telah berakhir pada 

28 Juni 2018, dan belum mencapai 

hasil yang memuaskan, maka 

opsi terakhir adalah melakukan 

“MOGOK KERJA.” Untuk itu, 

seluruh Anggota APG diundang 

untuk membahas mogok kerja 

tersebut dikantor APG (Pilot House) 

pada 5 Juli 2018, pukul 17.00 WIB.

Menindaklanjuti rencana tersebut, 

APG dan SEKARGA melakukan 

pertemuan dengan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) Rini 

Soemarno, untuk membahas 

rencana mogok kerja karyawan 

Garuda Indonesia. Pertemuan itu 

berlangsung di kediaman Menteri 

Rini Soemarno, yang terletak 

di Jakarta Selatan. Pertemuan 

dengan Menteri Rini ini sebenarnya 

adalah upaya mediasi lanjutan 

pemerintah yang sebelumnya 

diambil alih Menteri Koordinator 

Bidang Kemaritiman Luhut Binsar 

Pandjaitan.  

Dari pertemuan tersebut, APG 

dan SEKARGA sepekat untuk 

membatalkan rencana mogok 

kerja. Pembatalan ini merupakan 

hasil keputusan bersama pihak 

manajemen PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk, serikat karyawan dan 

Kemernterian BUMN. Pertemuan 

itu juga menghasilkan empat 

kesepatakan. 

Pertama ,  berkomitmen untuk 

bersama-sama menjaga dan 

memperbaiki kinerja perusahaan, 

dalam hal ini Garuda Indonesia dan 

Garuda Group. Kedua, manajemen, 

SEKARGA, dan APG juga sepakat 

melakukan komunikasi yang baik 

dan menjadikan SEKARGA dan 

APG mitra kerja manajemen untuk 

menjaga dan memperbaiki kinerja 

perusahaan Garuda Indonesia.

 Ketiga, SEKARGA dan APG 

sepakat untuk membatalkan rencana 

aksi mogok dan tetap berkomitmen 

untuk menjaga kelangsungan 

operasional penerbangan Garuda 

Indonesia. Keempat, bersama-sama 

mendukung dan mensukseskan 

program nasional perusahaan 

seperti penerbangan haji tahun 

2018.

Kapten Bintang Handono, mengatakan, apa yang 
dilakukan oleh APG dan SEKARGA adalah untuk 
menyelamatkan maskapai nasional pelat meraha itu dari 
keterpurukan. 
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Garuda Indonesia mencari akal 
pendanaan dengan menerbitkan 
berbagai surat berharga, 
sehatkah ini?
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Sekuritisasi aset milik PT Garuda 

Indonesia Tbk (GIAA) dengan 

skema penerbitan instrumen 

utang Kontrak Investasi Kolektif - 

Efek Beragun Aset (KIK-EBA) resmi 

terdaftar di PT Kustodian Sentral 

Efek Indonesia (KSEI). 

Berdasarkan pengumuman resmi 

KSEI, KIK-EBA GIAA01 ini berisi 

surat berharga hak atas pendapatan 

penjualan tiket kelas A dengan 

jumlah pokok sebesar Rp 1,8 triliun. 

Adapun kupon yang ditawarkan 

yakni imbal hasil investasi 9,75% 

pa dengan tenor 5 tahun dan tanggal 

jatuh tempo 27 Juli 2023. 

Masa penawaran KIK-EBA GIAA01 

sudah berlangsung pada 24 - 25 

Juli 2018. Sedangkan penjatahan 

dilakukan pada 26 Juli 2018. Adapun 

pembayaran bunga pertama akan 

dilakukan pada 27 Oktober 2018 

mendatang. 

Untuk agen penjualnya adalah PT 

Bahana Sekuritas PT BNI Sekuritas 

PT BCA Sekuritas PT CGS-CIMB 

Sekuritas PT Danareksa Sekuritas 

dan PT Mandiri Sekuritas. 
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Ditemui di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), Pahala Nugraha Mansury, 

Direktur Utama Garuda Indonesia 

mengatakan, penerbitan instrumen 

utang ini dilakukan untuk melakukan 

reprofiling utang yang sudah jatuh 

tempo dan membuat jangka waktu 

utang menjadi lebih panjang. 

“Karena di 3 Juli 2018, ada obligasi 

yang jatuh tempo dan kewajiban 

kepada bank yang harus dibayarkan. 

Ini akan menggantikan utang jangka 

pendek dengan jangka panjang,” ujar 

Pahala, CEO Garuda Indonesia. 

Apa itu EBA Effek Beragunan Asset di 
pasar modal ?

Beberapa emiten BUMN tercatat 

sudah mulai melakukan penerbitan 

Efek Beragun Aset (EBA) sebagai 

alternatif pendanaan mereka di 

kondisi saat ini.

Tercatat BUMN yang sudah 

menerbitkan skema utang ini adalah 

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT 

Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) 

dan PT Jasa Marga Tbk (JS

 Selain sebagai tambahan dana untuk 

melakukan ekspansi, skema EBA 

juga dilakukan untuk melakukan 

reprofiling utang perseroan yang 

sudah jatuh tempo dengan utang 

jangka.

Te r b a r u  a d a l a h  G I A A  y a n g 

menerbitkan EBA senilai Rp 1,8 

triliun dengan menjaminkan yield 

kepasa investor melalui pendapatan 

penerbangan mereka untuk 

rute Jeddah dan Madinah pada 

penerbangan haji.

Penerbitan EBA ini salah satunya 

untuk melakukan perubahan 

portofolio utang yang sudah jatuh 

tempo pada awal Juli lalu senilai Rp 

2 triliun dan menggantinya dengan 

utang jangka panjang.

“Ini juga mengganti kewajiban 

kepada bank yang harus dibayarkan 

menggantikan utang jangka pendek 

dengan jangka panjang,” ujar Pahala, 

CEO Garuda.

Berdasarkan laporan keuangan 

perseroan per kuartal I 2018, 

jumlah liabilitas jangka pendek GIAA 

mencapai Rp 2,19 triliun sedangkan 

liabilitas jangka panjang hanya 

sebesar Rp 890,15 miliar.

Garuda Indonesia menyiapkan 

belanja modal (capital expenditure 

atau capex) sebesar Rp 2 triliun 

hingga Rp 3 triliun untuk 2018. 

Dana tersebut akan digunakan 

untuk perawatan pesawat. 

" K a l a u  c a p ex  l e b i h  ke p a d a 

maintenance .  Setiap kali kita 

mengoperasikan pesawat kita 

menyiapkan maintenance reserve 

yang cukup. Kurang lebih yang kita 

siapkan sekitar Rp 2-3 triliun tapi 

itu betul-betul untuk maintenance 

reserve," katanya di Bandara 

Soekarno Hatta, Tangerang, 

Sumber belanja modal tersebut, 

lanjutnya, berasal dari dana internal 

perseroan. Namun, ada rencana 

juga menyiapkan penambahan 

pendanaan dari perbankan dan 

pasar modal.

M u h a m m a d  A l f a t i h ,  A n a l i s 

Samuel Sekuritas mengatakan, 

saat ini ambisi BUMN cukup 

Pahala Nugraha Mansury, Direktur Utama Garuda Indonesia 
mengatakan, penerbitan instrumen utang ini dilakukan untuk 

melakukan reprofiling utang yang sudah jatuh tempo dan 
membuat jangka waktu utang menjadi lebih panjang
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besar terutama bagi percepatan 

proyek infrastruktur. Tentu ini 

memerlukan dana yang tidak sedikit 

sehingga wajar saja jika utang ikut 

membengkak.

“ H a r u s  d i c a r i  s u m b e r  l a i n , 

sebelumnya dari utang bank 

asumsinya terlalu optimis. Jadi 

dengan adanya EBA cukup baik 

untuk merubah struktur utang,” 

ujar Alfatih.

Alfatih menambahkan, seperti 

WSKT yang sudah memiliki kontrak 

cukup banyak dan jangka panjang, 

membutuhkan skema pendanaan 

yang jangka panjang dan sesuai, dan 

KIK EBA bisa jadi solusi pendanaan.

Ini merupakan penyelesaian utang 

dengan proyek mereka yang jangka 

panjang san di sisi lain ini untuk 

mengganti utang jangka pendek 

yang belum bisa terbayar. Dengan 

skema ini akan menutupi skema 

utang jangka pendek mereka.

Analis pasar modal yang lain Hans 

Kwee, Direktur PT Investa Saran 

Mandiri mengatakan, pinjaman 

melalui bank memiliki memiliki debt 

equity rasio yang terbatas sehingga 

butuh skema lain.

“Di sisi lain untuk penyertaan 

modal di BUMN agak sulit karena 

ada mekanisme dari DPR dan dana 

pemerintah terbatas serta selektif 

jadi menjadi rumit. Padahal BUMN 

butuh dana untuk ekspansi,” ujar 

Hans kepada kontan.co.id.

Menurutnya, dengan EBA bisa jadi 

solusi dengan seolah-olah menjual 

aset dengan cara sekuritisasi, 

sehingga emiten mendapatkan dana 

cash untuk ekspansi. Disini aset 

tidak dijual karena disekuritisasi.

EBA dan obligasi sepintas mirip 

namun pada EBA lebih baik karena 

tidak merubah struktur modal 

dan perijinan lebih mudah di EBA 

dibandingkan obligasi. Mekanisme 

buy back membuat BUMN tidak 

menjual aset.

“ R e f i n a n c i n g  m e m a n g  h a r u s 

dilakukan agar kewajiban jangka 

pendek dapat sesuai dengan aset 

dan proyek yang jangka panjang. 

S e h i n g g a  t i d a k  m i s s  m a t c h 

pendanaannya,” ujar Hans.

Namun menurut kami, apakah 

mecari dana melalui penerbitan 

bonds, sukuk, obligasi dan terakhie 

EBA, fakta menunjukkan Garuda 

I n d o n e s i a  s u d a h  b e r t a h u n -

tahun tidak pernah meraih laba 

operasional dan akhirnya untuk 

tetap survive selalu dilakukan  

dengan menerbitkan berbagai 

model surat berharga yang pada 

akhirnya harus membayar beban 

“Harus dicari 
sumber lain, 
sebelumnya 

dari utang bank 
asumsinya 

terlalu optimis. 
Jadi dengan 
adanya EBA 
cukup baik 

untuk merubah 
struktur utang,” 

ujar Alfatih.
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bunga  di akhir termin. Semacam 

strategi gali lobang tutup lobang 

saja, sungguh strategi yang miris 

untuk maskapai yang berkelas 

bintang 5 tentunya, sebuah qua vadis 

yang sulit untuk dijawab ending-nya. 

PT Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk (GIAA) juga saat ini tengah 

mencari waktu yang tepat untuk 

menerbitkan global bond atau surat 

utang global. Rencananya, surat 

utang tersebut akan diterbitkan di 

Singapura pada tahun ini. 

Dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa (RUPSLB), 

pemegang saham menyetujui 

transaksi material penerbitan 

global  bond dengan jumlah 

maksimal sebesar US$ 750 juta. 

Upaya ini dilakukan dalam rangka 

memperkuat kinerja keuangan dan 

operasional perusahaan secara 

berkelanjutan. 

Kondisi utang Garuda terkini 

sebanyak 60%  approval pembiayaan 

akan jatuh tempo. Rinciannya, 

sebanyak Rp 2 triliun jatuh tempo 

pada Juli 2018 dan US$ 500 juta 

pada 2020. 

Alasan Garuda  memilih Singapura 

sebagai tempat peluncuran global 

bond GIAA, lantaran lokasi pasar 

modal yang dianggap paling dekat, 

mudah dan menjadi sentra keuangan. 

Dengan demikian penerbitan di 

Singapura cukup memadai untuk 

surat utang hingga US$ 750 juta. 

"Untuk kupon, akan ditentukan 

setelah tim Garuda  melakukan 

roadshow dan mengetahui kondisi 

pasar pada saat itu," 

Direktur Keuangan & Manajemen 

Risiko PT Garuda Indonesia Helmi 

Imam Satriyono mengatakan, fokus 

penerbitan global bond untuk 

menutupi utang jatuh tempo. 

"Sisanya, untuk perkuat modal 

kerja, ekspansi ya ada sedikit, untuk 

dukung anak perusahaan, untuk 

cadangan," katanya. 

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%. 

"Meskipun pendapatan Garuda 

Indonesia meningkat, dilihat dari 

pertumbuhan penumpang, tapi 

perusahaan belum mampu ciptakan 

laba," ungkap Nafan.

Ia pun memperkirakan, tergerusnya 

laba perusahan lantaran biaya avtur 

atau bahan bakar pesawat yang 

tinggi, sehingga ke depan efisiensi 

bisnis perlu dilakukan. Dengan 

PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk (GIAA) 
juga saat ini tengah 
mencari waktu 
yang tepat untuk 
menerbitkan global bond 
atau surat utang global. 
Rencananya, surat 
utang tersebut akan 
diterbitkan di Singapura 
pada tahun ini. 
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begitu, harapannya fundamental 

perusahaan bisa semakin kuat. 

"Kalau tujuan penerbitan global 

bonds untuk restrukturisasi utang, 

mudah-mudahan persentase DER 

bisa diturunkan," imbuhnya. 

Di samping itu, Garuda Indonesia 

bersama jajaran anak perusahaan 

diawal tahun 2018 mencanangkan 

strategi bisnis jangka panjang 

bertajuk   Sky Beyond 3.5 yang 

akan menjadi value-driven Garuda 

Indonesia aviation group dengan 

target valuation Garuda Group 

sebesar US$ 3,5 miliar pada 2020. 

Selain itu, perusahaan turut 

menargetkan profit perusahaan 

mencapai US$ 170 juta dengan 

jumlah penumpang mencapai 45 

juta orang, serta turut memperkuat 

c a p a i a n  t i n g k a t  ke t e p a t a n 

waktu hingga 92 persen, dengan 

standarisasi layanan bintang 5 di 

2020.

Maskapai penerbangan Garuda 

Indonesia mencari pendanaan 

dari pinjaman perbankan dan pasar 

modal untuk mendukung kebutuhan 

ekspansi perseroan.

Badan usaha milik negara tersebut 

mengikuti jejak perusahaan pelat 

merah yang telah lebih dulu 

menggalang dana dari pasar modal 

lewat emisi obligasi global.

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

ada rencana pada 2018 untuk 

mengeluarkan obligasi, nilainya 

yang pasti di atas US$ 500 juta 

dalam bentuk global bond. Mudah-

mudahan pada akhir bulan Maret 

bisa dilaksanakan

Selain obligasi, Garuda Indonesia 

juga terus mencari  fasil itas 

pembiayaan dari perbankan. 

“Pinjaman perbanakan ada juga 

dan kami selalu gunakan fasilitas 

perbankan. Baru-baru ini juga kami 

ada satu pembiayaaan dari salah 

satu bank asing yang kami peroleh 

sekitar US$ 100 juta,” Tambahan 

dana-dana segar yang didapat dari 

obligasi dan pinjaman tersebut akan 

dimanfaatkan untuk mendukung 

rencana ekspansi perseroan.

Garuda Indonesia menyatakan 

kebutuhan belanja modal pada 

tahun ini akan meningkat cukup 

besar bila dibandingkan tahun lalu, 

yakni sekitar 15% - 20%.

Alokasi belanja modal yang paling 

besar antara lain untuk kebutuhan 

maintenance reserve alias biaya yang 

dicadangkan untuk perawatan 

pesawat. “Kurang lebih kisarannya 

US$350 juta, mungkin yang paling 

besar untuk maintanance reserve, 

untuk leasing pesawat

Dari segi bisnis, Pahala enggan 

mengungkapkan pertumbuhan 

secara tahunan. Garuda Indonesia 

sempat mengalami kerugian pada 

dua kuartal awal tahun lalu. Namun, 

menurutnya, kondisinya mulai 

berbalik dan perseroan mampu 

membukukan laba terutama pada 

dua kuartal akhir 2017.

Garuda Indonesia menyatakan 
kebutuhan belanja modal pada tahun 
ini akan meningkat cukup besar bila 
dibandingkan tahun lalu, yakni sekitar 
15% - 20%.
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Gempa bumi yang emporak-

porandakan Pulau Lombok, 

Nusa Tenggara Barat dan 

sekitarnya menggugah pilot Garuda 

yang tergabung dalam Asosiasi 

Pilot Garuda ( APG) untuk terjun 

langsung dalam meringankan 

korban terdampak. APG Bekerja 

sama dengan IOF (Indonesian Offroad 

Federation) dan SAR memetakan 

daerah yang benar-benar lumpuh 

dan kurang fasilitas.  

Kloter pertama bantuan telah 

diberangkatkan pada Jumat 

(10/08/2018)  menggunakan 

ASOSIASI PILOT GARUDA 
KIRIM BANTUAN KE LOMBOK

pesawat CN 235 milik TNI-

AU dari bandar udara Halim 

Perdanakusuma. Kiriman berupa 

kargo mendapat dukungan Halim 

Trans Cargo (HTC).

Pengurus APG Capt. Erick jerry dan 

Capt. Erick Ferdinand memimpin 

Tim APG bersama anggota IOF dan sukarelawan menyalurkan ke 
lapangan dengan kendaraan off road yang sanggup menjangkau 

daerah yang sulit. 
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misi sosial ke Lombok dengan 

koordinator lapangan Capt. Rendy 

dan FO. Agan. Tim APG bersama 

anggota IOF dan sukarelawan 

menyalurkan ke lapangan dengan 

kendaraan off road yang sanggup 

menjangkau daerah yang sulit. 

Bantuan APG yang disalurkan 

berupa barang untuk mensuplai 

kebutuhan primer para korban 

bencana gempa Lombok. 

“Kita pertama menyalurkan 

kebutuhan seperti genset, bahan 

makanan pokok, seperti telur, susu, 

makanan bayi, vitamin, obat-obatan 

serta air bersih”, ujar Capt. Erick 

Jerry. 

Tahap selanjutnya APG membuka 

kesempatan bagi anggota untuk 

memberikan bantuan sebagai 

dana untuk membeli kebutuhan 

tambahan bagi korban gempa. (*)
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DOKUMENTASI PENYALURAN BANTUAN GEMPA LOMBOK
Team Kemanusiaan APG-Pilotos koordinasi dgn tim IOF dalam menyalurkan bantuan 
bagi korban gempa Lombok yg terisolir.  Penyaluran bantuan dilakukan dengan 
bantuan kendaraan 4 x 4 untuk menjangkau daerah yang terisolir. 
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Cengkareng, 16 Juli 2018   – 

M a s k a p a i  n a s i o n a l  G a r u d a 

Indonesia, Selasa (17/07) mulai 

melaksanakan penerbangan musim 

Haji tahun 2018/1439H. Layanan 

penerbangan haji tersebut ditandai 

dengan berangkatnya kloter 

pertama yang dilaksanakan secara 

serentak di 5 embarkasi dari total 

9 embarkasi yang dilayani. Kelima 

embarkasi tersebut yaitu Jakarta, 

Solo, Padang, Lombok dan Makassar. 

Sementara penerbangan kloter 

pertama untuk 4 embarkasi lainnya, 

yaitu embarkasi Balikpapan, Medan, 

Aceh, dan Banjarmasin akan mulai 

diberangkatan pada 19 hingga 27 

2018.

Adapun pelepasan kloter pertama 

c a l o n  j e m a a h  h a j i  t e r s e b u t 

d i l a k s a n a k a n  o l e h   M e n t e r i 

Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan RI 

Puan Maharani, bersama-sama 

dengan aparatur layanan Haji 

l a i n n y a  s e p e r t i   D i r e k t o ra t 

GARUDA INDONESIA MULAI 
TERBANGKAN 107.959 CALON 

JEMAAH HAJI 2018/1439

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah Kementerian Agama 

RI, Direktorat Perhubungan Udara 

Kementerian Perhubungan RI 

bersama-sama dengan Direktur 

Niaga Domestik Garuda Indonesia, 

Nina Sulistiyowati di Asrama Haji 

Pondok Gede, Jakarta, pada hari  

Senin (16/7).

Adapun jadwal keberangkatan calon 

jemaah Haji pada kloter pertama 

adalah

Penerbangan Haji tahun 2018/1439 H ini, Garuda 
Indonesia akan menerbangkan sebanyak 107.959 calon 

jemaah
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Embarkasi Jumlah 
Kloter

Kapasitas
Seat / AC Tujuan/No Penerbangan Waktu Keberangkatan Waktu Tiba 

(estimasi)

Makassar 1 393 / B777 Madinah / GA 1201 16.50 WITA 22.30 LT

Jakarta 1 393 / B777 Madinah / GA 7261 09.20 WIB 14.35 LT

Solo 4 360 / A330

Madinah / GA 6001 05.35 WIB 13.20 LT

Madinah / GA 6101 12.50 WIB 20.35 LT

Madinah / GA 6301 16.45 WIB 00.30 LT

Madinah / GA 6401 23.45 WIB 07.40 LT

Padang 1 393  / B777 Madinah / GA 3301 07.20 WIB 11.35 LT

Lombok 1 455 / B744 Madinah / GA 5101 22.35 WITA 03.45 LT

 i B777 di Bandar Udara Kualanamu Medan 
menuju Jeddah [foto-doni]
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Direktur Utama Garuda Indonesia 

Pahala N. Mansury mengungkapkan, 

“Pada pelaksanaan penerbangan 

musim haji tahun 2018/ 1439H 

ini, Garuda Indonesia memulai 

fase keberangkatan (Fase I) pada 

tanggal 17 Juli 2018 – 29 Juli 2018 

untuk gelombang 1, sedangkan 

gelombang 2 akan dimulai tanggal 

30 Juli 2018 – 15 Agustus 2018. 

Sementara penerbangan haji 

Fase Kepulangan (Fase II) dimulai 

pada tanggal 27 Agustus 2018 – 8 

September 2018 untuk gelombang 

1, sedangkan gelombang 2 dimulai 

tanggal 9 – 26 September 2018 “.

Adapun pada penerbangan Haji 

tahun 2018/1439H ini, Garuda 

Indonesia akan menerbangkan 

sebanyak 107.959 calon jemaah.

Keseluruhan 107.959 calon 

jemaah Indonesia tersebut akan 

diberangkatkan melalui  278 

kelompok terbang (kloter) dari 9 

embarkasi, diantaranya yaitu:

1. Banda Aceh (4.448 jemaah, 12 

kloter)

2. Medan (8.466 jemaah, 22 kloter)

3. Padang (6.349 jemaah, 16 kloter)

4. Jakarta (22.784, 58 kloter)

5. Solo (34.112 jemaah, 95 kloter)

6. Balikpapan (5.792 jemaah, 13 

kloter)

7. Makassar (15.911 jemaah, 35 

kloter)

8. Lombok (4.564 jemaah, 10 kloter)

9. Banjarmasin (5.533 jemaah, 17 

kloter)

Pada tahun 2018 ini Garuda 

Indonesia menyiapkaan sebanyak 

14 pesawat haji yang terdiri dari tiga 

pesawat B747-400, lima pesawat 

B777-300ER, dan enam pesawat 

A330-300. 

Adapun pada tahun ini dari 14 

pesawat berbadan lebar yang akan 

dioperasikan untuk operasional 

penerbangan haji tahun ini, 10 

(sepuluh) di antaranya adalah 

pesawat milik Garuda, terdiri dari 

lima pesawat Boeing 777-300 ER 

dan lima pesawat Airbus A330-300. 

Sedangkan 3 (tiga) armada B747-

400 dan 1 ( satu) armada A330-

300 merupakan pesawat sewa dari 

maskapai luar yang telah melalui 

proses pengadaan terbuka dan 

transparan yang mengedepankan 

prinsip Good Corporate Governance 

(GCG). 

“Pada pelaksanaan penerbangan musim haji tahun 
2018/ 1439H ini, Garuda Indonesia memulai fase 
keberangkatan (Fase I) pada tanggal 17 Juli 2018 – 29 
Juli 2018 untuk gelombang 1,... " 
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Adapun pengumuman proses 

pengadaan sewa tersebut juga 

diumumkan di sejumlah harian 

nasional dan internasional.

Selain itu, Garuda Indonesia pada 

tahun ini juga meningkatkan jumlah 

awak kabin haji menjadi 540 awak 

kabin (sebelumnya 506 awak kabin), 

dimana 25 persen diantaranya 

merupakan putra-putri daerah. 

Tujuan Garuda Indonesia merekrut 

awak kabin dari daerah-daerah 

e m b a r k a s i  t e r s e b u t  a d a l a h 

merupakan bagian dari “pelayanan” 

Garuda Indonesia kepada para 

Jemaah-khususnya untuk mengatasi 

kendala komunikasi (bahasa), 

mengingat sebagian Jemaah hanya 

mampu berbahasa daerah.  

Garuda Indonesia juga menyediakan 

akses informasi  secara real 

time  untuk jemaah dan keluarga 

yang ingin memantau update 

perkembangan operational waktu 

keberangkatan dan kedatangan 

setiap kloter haji. 

A d a p u n  m a s y a r a k a t  d a p a t 

mengakses informasi tentang jadwal 

keberangkatan/kepulangan jemaah 

melalui website :  http://www.haji-

ga.com

Dengan pengalaman panjang dan 

berbagai upaya peningkatan serta 

perbaikan yang terus dilakukan, 

Garuda Indonesia optimistis   

dapat memberikan kinerja terbaik 

dalam operasional penerbangan 

haji tahun ini; tentunya dengan 

mengedepankan aspek safety 

on time performance (OTP), serta 

service excellence. Terlebih, Garuda 

Indonesia telah berhasil meng-

upgrade sertifikasi pelayanan haji 

dari ISO 9001-2008 menjadi ISO 

9001-2015.

“A d a p u n  p a d a  t a h u n  l a l u , 

tingkat ketepatan waktu (OTP) 

penerbangan haji Garuda Indonesia 

mencapai 98,20 persen pada Fase I 

(pemberangkatan) dan 96,00 persen 

pada Fase II (pemulangan), yang 

hingga tahun 2017 lalu merupakan 

pencapaian OTP terbaik sepanjang 

sejarah penerbangan haji Indonesia. 

Dari situ, Garuda Indonesia memiliki 

tanggung jawab besar dalam 

meningkatkan dan mempertahankan 

kinerja operasional penerbangan 

haji Garuda Indonesia”, tutup Pahala.

Untuk keamanan dan kenyamanan 

para jemaah, Garuda Indonesia 

menghimbau para jamaah agar 

tidak membawa barang – barang 

berbahaya (dangerous goods) 

ke pesawat, antara lain: kompor 

minyak, gas LPG, korek api, senjata 

tajam, gunting panjang, hair-spray 

atau parfum dalam tabung semprot, 

dan lain-lain. Bila membawa barang 

barang elektronika, maka baterainya 

juga harus dilepas.

Garuda Indonesia juga meminta 

jamaah agar tidak menerima titipan 

barang dalam bentuk apapun dari 

orang lain untuk dibawa ke dalam 

pesawat. Hal ini perlu diingatkan 

kembali untuk mencegah adanya 

perbuatan yang tidak bertanggung 

jawab dari pihak – pihak tertentu, 

yang dapat mengancam keselamatan 

dan keamanan penerbangan. 

Para jamaah juga diharapkan 

dapat mematuhi ketentuan yang 

disepakati antara Departemen 

Agama dan Garuda Indonesia, yaitu 

tidak membawa barang bawaan 

yang melebihi berat 32 Kg, baik 

saat keberangkatan menuju Jeddah 

atau Madinah maupun kepulangan 

ke Tanah Air, untuk kenyamanan 

dan keamanan para jemaah. Barang 

bawaan tersebut terdiri dari satu 

kopor, satu tas tentengan di kabin 

dan tas paspor



FLASHNEWS

25APG magazineVOL. XLIV, 2018

GARUDA INDONESIA RAIH PENGHARGAAN 
“THE WORLD’S BEST CABIN CREW 
SKYTRAX” UNTUK KELIMA KALINYA

Garuda Indonesia untuk kelima kalinya kembali dinobatkan 
sebagai The World’s Best Cabin Crew oleh Skytrax, sebuah 

lembaga independen pemeringkat penerbangan yang 
berkedudukan di London, Inggris.
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London, 17 Juli 2018   – Awak 

kabin maskapai penerbangan 

nasional Garuda Indonesia untuk 

kelima kalinya kembali dinobatkan 

sebagai The World’s Best Cabin 

C re w  o l e h  S k y t ra x ,  s e b u a h 

lembaga independen pemeringkat 

penerbangan yang berkedudukan 

di London, Inggris. Penghargaan 

sebagai awak kabin terbaik dunia 

tersebut merupakan yang kelima 

kalinya diterima oleh awak kabin 

Garuda Indonesia sejak tahun 2014 

lalu.

Penganugerahan penghargaan 

tersebut dilakukan langsung CEO 

Skytrax Edward Plaisted kepada 

Direktur Utama Garuda Indonesia, 

Pahala N. Mansury, pada acara 

Skytrax World Airline Awards 

2018 yang dilaksanakan di Langham 

Hotel, London bersamaan dengan 

ajang pameran kedirgantaraan 

F a r n b o r o u g h  I n t e r n a t i o n a l 

Airshow 2018 di Inggris, Selasa 

(17/6). Turut juga menyaksikan 

pemberian penghargaan tersebut 

Direktur Layanan Garuda Indonesia, 

Nicodemus P. Lampe.

Direktur Utama Garuda Indonesia, 

Pahala N. Mansury mengatakan, 

perolehan kembali penghargaan 

sebagai World’s Best Cabin Crew ini 

merupakan kebanggaan tersendiri 

bagi  Garuda Indonesia,  dan 

dengan bangga Garuda Indonesia 

mempersembahkan prestasi 

ini kepada Bangsa dan Negara 

Indonesia, yang sebentar lagi akan 

merayakan HUT Kemerdekaan RI 

ke 73 tahun.

“Capaian ini juga menjadikan Garuda 

Indonesia sebagai satu-satunya 

maskapai penerbangan dunia yang 

berhasil mempertahankan predikat 

“The World’s Best Cabin Crew” selama 

lima tahun berturut-turut. 

Apresiasi  tersebut tentunya 

memiliki arti tersendiri bagi kami 

ditengah beragam tantangan 

kinerja operasional yang dihadapi 

perusahaan, Garuda Indonesia 

berhasil membuktikan komitmennya 

dengan terus meningkatkan standar 

kualitas layanan awak kabin terbaik 

yang diakui dunia”.

“Penghargaan ini juga merupakan 

bukti nyata dari komitmen yang 

berkelanjutan dan kerja keras 

dari karyawan-karyawati Garuda 

Indonesia, khususnya para awak 

kabin yang telah mempresentasikan 

layanan terbaik Garuda Indonesia 

E x p e r i e n c e  ke p a d a  s e l u r u h 

pengguna jasa. Penghargaan ini 

sekaligus juga menjadi tantangan 

bagi kami semua di  Garuda 

Indonesia ke depannya untuk 

t e r u s  m e m b e r i k a n  l ay a n a n 

keramahtamahan Indonesia yang 

terbaik kepada dunia, mengingat 

bahwa mempertahankan predikat 

ini tentunya akan lebih sulit” tambah 

Pahala.

Penetapan Garuda Indonesia 

sebagai “The World’s Best Cabin 

Crew 2018” tersebut didasarkan 

pada penilaian melalui “Customer 

S a t i s f a c t i o n  S u r v e y ”  y a n g 

dilaksanakan oleh Skytrax secara 

global yang melibatkan lebih dari 

18 juta penumpang. 

Survei dilaksanakan terhadap lebih 

dari 245 perusahaan penerbangan 

internasional, dan diselenggarakan 

setiap tahunnya dengan mengukur 

41 aspek utama terkait produk 

dan layanan yang diberikan oleh 

perusahaan penerbangan.

CEO Skytrax, Edward Plaisted, 

mengatakan, penghargaan “World’s 

Best Cabin Crew” ini merupakan salah 

satu predikat yang paling bergengsi 

Capaian ini sekaligus 
menjadikan Garuda 
Indonesia sebagai 
satu-satunya maskapai 
penerbangan dunia yang 
berhasil meraih predikat 
“The Worlds Best Cabin 
Crew” selama 5 tahun 
berturut-turut.
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d a l a m  d u n i a  p e n e r b a n g a n . 

“Keberhasilan Garuda Indonesia 

dalam mempertahankan predikat 

ini selama lima tahun berturut-

turut merupakan suatu hal yang 

luar biasa. Garuda Indonesia telah 

membuktikan wujud konsistensi 

dalam memberikan kesempurnaan 

dalam pelayanan kepada seluruh 

penumpang” tambah Edward.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia 

untuk Kerajaan Inggris dan Irlandia 

Rizal Sukma mengatakan bahwa 

“Penghargaan ini adalah sebuah 

prestasi yang benar-benar istimewa. 

Pencapaian penghargaan yang   

ke 5 kali berturut-turut, untuk 

bidang yang sama, menunjukkan 

keberhasilan Garuda Indonesia 

dalam menjaga  pelayanan terbaik 

kepada pada pelanggan”.

“Ini juga bukti bahwa Garuda 

berprestasi dalam menunjukkan 

citra utama bangsa Indonesia, yakni 

keramahtamahan,” tegas Rizal.

Selain meraih “World’s Best Cabin 

Crew”  untuk kelima kalinya, 

melalui ajang penghargaan Skytrax 

tersebut, Garuda Indonesia turut 

mempertahankan capaian sebagai 

Top 10 World’s Best Airline. Adapun 

keseluruhan pencapaian pada 

ajang Skytrax Awards tersebut 

turut melengkapi pengakuan 

dunia terhadap Garuda Indonesia 

yang sebelumnya juga berhasil 

mempertahankan status sebagai 

maskapai bintang lima yang 

didapatkan melalui proses audit 

independen secara menyeluruh 

terhadap kinerja dan kualitas 

layanan Garuda Indonesia.

Sebelumnya, pada 11 Juli lalu 

Garuda Indonesia beserta anak 

usahanya, Citilink Indonesia juga 

berhasil meraih penghargaan 

“TripAdvisor 2018 Travelers Choice 

Awards” yang diselenggarakan 

oleh TripAdvisor – situs perjalanan 

terkemuka di dunia.  Untuk kedua 

kalinya Garuda Indonesia kembali 

dinobatkan sebagai maskapai 

penerbangan terbaik di Indonesia, 

sementara Citilink Indonesia, anak 

perusahaan Garuda Indonesia yang 

bergerak di lini layanan Low Cost 

Carrier mendapatkan penghargaan 

sebagai “Best Low Cost Airlines – Asia” 

untuk pertama kalinya.

Selain menjadi maskapai terbaik di 

Indonesia, Garuda Indonesia juga 

berhasil masuk pada pemeringkatan 

“Travelers’ Choice Winner, Major 
Carriers –   Asia” dan “Travelers’ 
Choice Winner, Economy Class – Asia”. 

Penghargaan tersebut diberikan 

menyusul hasil pengumuman resmi 

oleh TripAdvisor pada 9 April 

2018 lalu setelah merampungkan 

survey pemeringkatan maskapai 

penerbangan terbaik di seluruh 

dunia.(*)

“Keberhasilan Garuda Indonesia dalam 
mempertahankan predikat ini selama lima tahun 
berturut-turut merupakan suatu hal yang luar 
biasa. Garuda Indonesia telah membuktikan 
wujud konsistensi dalam memberikan 
kesempurnaan dalam pelayanan kepada seluruh 
penumpang”
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Mari kita berhitung pemborosan 

m e m b u a n g  f u e l  s e l a m a 

mengantri take off dan landing 

di bandara Sukarno Hatta, ambil 

sampel saja selama 4 jam antrian 

dari jam 5 pagi sampai dengan jam 

9 pagi dengan rata rata 80 flight 

take off dan landing berarti ada 

total 400x frekuensi penerbangan 

dengan kerugian minimal  antri 

Maskapai Berkreasi Mengatasi 
Antrian Pesawat  di Luar Soetta

asumsi 5 juta/per flight  karena 

fuel burnt buang avtur secara  sia 

sia antri x  80 x 365 hari ekuivalent 

dengan Rp. 292 Milyar per tahun. 

Sedangkan  kemacetan tidak 

hanya terjadi di pagi hari namun 

juga menjelang sore sampai dengan 

malam jam 8 malam jadi total 

setahun pemborosan bahan bakar 

avtur terbuang ekuvalen Rp.300 

Milyar per tahun.

Memang angka kerugian fuel burnt 

ini masih asumsi, belum satupun 

lembaga yang menghitung secara 

pasti, namun kerugian itu menjadi 

keniscayaan bagi maskapai kita 

karena proses holding di udara dan 

antrian take off. Itu yang hanya 

terjadi di  Bandara Soetta. Bila 

kita perhatikan beberapa bandara 

yang mulai terkena congestion 

/ kemacetan udara, masih ada 

Pembangunan bandara yang tujuannya diantaranya untuk menggerakkan 
perekonomian kota setempat secara cepat, namun sayangnya oleh 
sebagaian spekulan dijadikan isu dengan mengompori penduduk lokal agar 
menuntut ganti rugi dengan angka penggantian lahan yang fantastis.

Arista Atmadjati, SE., MM.
Direktur of Aiac aviation Jakarta dan Kaprodi Ground Handling STKKD Yogyakarta serta staf 
pengajar S1 Kepariwisataan UGM Yogyakarta
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bandara lain yang mulai kena 

dampak macet misalnya bandara 

Junda di Surabaya dan Bandara Adi 

Sucipto Yogyakarta. 

Kalau kita biarkan kemacetan 

selama 5 tahun mendatang sama 

saja kita sudah membuang uang 

10 Trilyun karena kemacetan 

bandara  di Soekarno Hatta, Juanda, 

Yogyakarta. Kerugian  ini merupakan 

akumulasi kemacetan 5 tahun yang 

lalu sampai dengan 5 tahun ke depan 

yang bila dibiarkan terus menerus 

tanpa ada solusi signifikan dari para 

regulator. 

Namun titik terang sudah mulai 

terlihat di beberapa titik kota. 

Misalnya di Medan dengan bandara 

Kuala Namu-nya paling tidak sudah 

lepas dari persoalan kemacetan 

udara. Namun itupun bukan jaminan 

untuk kelancaran bandara untuk 

kurun waktu 5 tahun mendatang. 

Belajar dari Bandara Juanda 

Surabaya yang baru belum lewat 

5 tahun saja sudah mulai terjadi 

antrian di jam-jam peak hour. 

Bandara Adi Sucipto Yogyakarta 

juga sudah mulai akan dipindah ke 

daerah Kulon Progo, namun masih 

menghadapi kendala pembebasan 

lahan tanah yang menjadi masalah 

yang klasik di setiap pembangunan 

bandara di Indonesia. 

Kita bisa belajar pembangunan 

bandara lain seperti bandara 

Internasional  di  Selaparang 

Mataram Lombok dan di Kuala 

namu juga menghadapi masalah 

berat terkait pembebasan lahan, 

namun akhirnya persoalan ini 

akhirnya dapat terselesaikan. Fase 

berat ini yang masih dihadapi dalam 

pembangunan bandara baru Kulon 

Progo sebagai pengganti Bandara 

Adi Sucipto. 

Pembangunan bandara yang 

tujuannya diantaranya untuk 

menggerakkan perekonomian kota 

setempat secara cepat, namun oleh 

sebagaian spekulan dijadikan issu 

dengan mengompori penduduk 

lokal agar menuntut ganti rugi 

dengan angka penggantian lahan 

yang fantastis. Kita berharap 

P e m d a  s e t e m p a t  d i  m a s a 

mendatang bisa lebih aktif turun 

ke bawah memberikan sosialisasi 

terus menerus dengan sabar 

ke masyarakat sehingga semua 

realisasi pembangunan bandara 

baru di tanah air akan semakin 

lancar tanpa hambatan. Bukankah 

puluhan bandara akan di bangun di 

semua wilayah Indonesia termasuk 

di daerah remote area yang jauh dari 

Jakarta, guna menyelesaikan solusi 

kemacetan lalu lintas udara di Soetta 

yang sudah luar biasa padatnya?.   

Kalkulasi pemborosan avtur 10 

milyar  di atas, adalah sebuah 

angka yang bisa diwujudkan untuk 

membangun sebuah bandara 

baru yang lumayan representative. 

Bayangkan hanya karena uang 

dari hasil avtur yang terbuang 

sia sia karena antrian take off dan 

landing kita sudah bisa membuat 

bandara baru.  Guna menghindari 

beberapa antrian di bandara Soetta, 

Yogyakarta, Surabaya, langkah 

cerdas beberapa maskapai patut 

diacungi jempol. 

Mengubah lokasi hub and spoke  

fungsi kota tertentu sebagai  wilayah 

penghubung dan pengumpul 

penyebar ke kota tujuan juga sudah 

dilakukan beberapa maskapai 

mainstream. Maskapai seperti Lion 

Air, Garuda Indonesia, Wing air, 

Citilink sudah mulai memindahkan 

sebagaian armadanya (fleet) ke 

kota-kota seperti Makassar. Untuk 

armada Garuda CRJ Bombardier-

nya dengan memakai Makassar 

sebagai hub and spoke menyebar 

CRJ Bombardier-nya dari Makassar 

ke kota-kota tujuan di wilayah 

Sulawesi,Papua, NTB, Ambon serta  

Bali sebagai home base armada 

ATR nya, menghindari Base Soetta 

dan Surabaya. Lion Air juga sudah 

membuat homebase maintenance 

nya dengan memakai kota Batam 
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s e b a g a i  p u s a t  m a i n t e n a n c e . 

Sementara Lion  Air saat kini dan 

masa mendatang dan Wing air juga 

menempatkan ATR nya di Medan, 

Makassar, Surabaya sebagai hub and 

spoke ATR nya guna menghindari air 

traffic gridlock di Pulau Jawa.

Susi air home base nya walau ada 

di Pangandaran namun banyak 

menempatkan armadanya  di wilayah 

papua sebagai teritori mayoritas 

destinasinya yang paling banyak, 

sebuah terobosan dan strategi 

marketing pengembangan rute 

yang impressiv.  Selain memindahkan 

home base dan mengubah pola hub 

and spoke ke kota kota altenatif di 

Makassar, Medan, adalah sebuah 

langkah yang patut diapresiasi.

Karena hal ini akan bisa memberikan 

dampak positif untuk mempercepat 

pergerakan ekonomi di daerah 

daerah luar Jawa, utamanya  sejalan 

dengan program nawacita toll udara 

menghubungkan daerah daerah 

terluar Indonesia.

Program percepatan pembangunan 

ekonomi perlu didorong secara 

cepat dengan menggalakkan sebuah 

moda transportasi udara yang 

semakin banyak dan tentu perlu 

didukung bandara-bandara baru 

yang akan dibuka. Saat ini maskapai 

terus memperluas ceruk pasar 

yang konvesional adalah dengan 

mengembangkan rute-rute di luar 

kota Jakarta dan Surabaya, karena 

semua operator di Indonesia selalu 

mengajukan rute masuk dan keluar 

dari dan ke bandara Soekarno Hatta 

dan Juanda. 

Beberapa maskapai sudah mulai 

menghubungkan kota-kota second 

city di Indonesia, ambil contoh saja 

Express Air melakukan terobosan 

dengan armada Boening 737 klasih 

masih Berjaya serta sudah membuka 

rute Yogyakarta – Tanjung Karang, 

Lampung, Yogyakarta –Palembang. 

Selain itu, ada maskapai Express air 

yang juga membuka rute Yogyakarta 

–Pontianak, Yogyakarta – Pangkalan 

Bun. Sementara  maskapai baru  

semisal Nam air juga membuka 

rute Yogyakarta –Pontianak, Wings 

air, rute Tanjung karang – Medan, 

Jambi – Medan, Garuda dengan 

CRJ Makasaar – Mataram. Di sisi 

lain juga mulai marak dibuka rute 

depart dari kota wisata Bandung. 

Sebagai contoh Wings air membuka 

rute Bandung - Yogyakarta, Citilink 

membuka Bandung ke Surabaya dan 

Bali, dan yang paling banyak Air asia 

Indonesia yang bahkan membuka 

rute dari Bandung ke beberapa 

tujuan di luar negeri seperti 

Singapore dan Kuala Lumpur.

Demikian juga dari Solo ada hal yang 

mengejutkan, Tri gana membuat 

beberapa rute dari Solo ke kota-kota 

di Kalimanatan menuju Banjarmasin, 

Balikpapan dan Pontianak. Hal ini 

tentu saja menjadi angin segar 

yang diharapakan  akan mengatasi 

kerugian operasional di Bandara Adi 

Sumarmo Solo. 

Beberapa maskapai lokal juga 

berjaya bermain di pasar lokal sperti 

Tri Nusa mengkhususkan melayani 

rute di NTB dan NTT, ada lagi Avia 

Star juga khusus menghungkan kota 

kota di kabupaten di Kalimantan 

dan Sulawesi harus tetap di jaga 

Program percepatan pembangunan ekonomi perlu 
didorong secara cepat dengan menggalakkan sebuah 
moda transportasi udara yang semakin banyak dan 
tentu perlu didukung bandara bandara baru yang 
akan dibuka.
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harmonisasi rutenya dan dilindungi 

kepadatan tingkat rute yang mereka 

layani  oleh regulator agar bisnis 

mereka tetap tumbuh dan bagus 

buat perkembangan bisnis maskapai 

di daerah.

Menciptakan peluang bisnis baru 
dalam dunia aviasi

Kita ketahui  rute-rute baru di 

atas  adalah rute yang sama sekali 

baru yang belum pernah terjamah 

maskapai-maskapai selama ini. 

Terobosan dengan membuka jalur 

baru tersebut sangat brillyan dan 

akan semakin mendekatkan semua 

kota kota di Indonesia sekaligus 

mengembangkan semua potensi 

ekonomi dan kepariwisataan di 

semua kota tanah air karena fungsi 

alat transportasi udara memang 

terkenal paling cepat  dan efisien 

dalam menggerakan mobilisasi 

masyarakat dan pebisnis di tanah air. 

Terobosan maskapai membuka  rute 

baru yang tidak melalui bandara 

Soetta tentu harus didukung semua  

komponen pengusaha utamanya 

regulator. Tahun ini salah satu 

BUMN di bidang bandara Angkasa 

Pura 1 akan mengeluarkan belanja 

korporasi lebih 7 Trillyun di tahun 

2018.

Kita berharap sebagian belanja 

AP (Angkasa Pura) 1 dan juga 

AP 2 tentunya akan dipakai 

untuk memperbaiki  fasil itas 

fasilitas bandara yang di bawah 

manajemannya di seluruh Indonesia 

sehingga akan menarik investor 

swasta lainnya untuk menanamkan 

modal di pembangunan sarana 

pendukung bandara di Indonesia.

Inilah dampak dari perkembangan 

pertumbuhan bisnis penerbangan 

di Indonesia dalam lebih satu 

dasawarsa terakhir ini dan saya 

yakin akan semakin membaik ke 

depannya,  karena masyarakat kita 

semakin terbiasa menggunakan 

moda transportasi udara yang 

semakin mudah diakses. Bahkan 

tiket pesawat pun kini sudah bisa 

dibeli melalui ATM. Disamping itu, 

melakukan  booking seat melalui 

gadget adalah hal yang lumrah saat 

kini. Regulator juga harusnya tidak 

tinggal diam dan melakukan aksi 

yang seimbang dengan ke agresivitas 

maskapai dalam mengembangkan 

rute rute baru ke second city.

Hal hal yang perlu mendapat catatan 

bagi regulator adalah agar faktor 

keselamatan di beberapa bandara 

yang berlokasi di remote area harus 

diperhatikan, seperti perbaikan 

atau peremajaan kualitas radar dan 

navigasi, lay over run way yang harus 

teratur dilakukan untuk menjaga 

kualitas run way itu sendiri  sehingga 

tidak membahyakan penerbangan. 

Di samping itu pengamanan pagar 

bandara juga perlu dilakukan agar 

hewan-hewan ternak tidak mudah 

masuk ke Bandara – ingat kasus 

sapi nyaris tertabrak pesawat saat 

mau landing beberapa tahun yang 

lalu di bandara Jalaludin Gorontalo 

adalah hal yang memalukan dan 

membahayakan penerbangan  yang 

tidak boleh terulang. Kita tahu 

padahal Bandara di Gorontalo 

adalah bandara sekelas ibukota 

propinsi. 

Di samping itu, Peremajaan fasilitas 

Ground Suuport Equipment yang layak 

dan tak lupa pentingnya peningkatan 

kualitas SDM Aviasi yang bekerja di 

wilayah airport sehingga peristiwa 

peristiwa mobil catering dan GSE 

menyenggol sayap pesawat tidak 

boleh terulang di masa mendatang 

apalagi geliat bisnis penerbangan  di 

tanah air tidak akan bisa di hentikan 

perkembangannya, bakal cerah 

terus ke masa mendatang.
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Maraknya masyarakat yang 

menerbangkan balon udara 

di Jawa Tengah dan sekitarnya 

mulau kota wonosobo, boyolali 

sampai dengan ponoro Jawa 

timur dalam rangka menyambut 1 

Syawal 1439 Hijriah jadi perhatian 

pemerintah. Hal itu dikarenakan 

balon udara dengan ukuran besar 

diterbangkan begitu saja, terbawa 

angin sampai ditemukan oleh pilot 

yang sedang mengudara. Direktur 

Utama Lembaga Penyelenggara 

Pelayanan Navigasi Penerbangan 

Indonesia atau AirNav, Novie 

Riyanto, menjelaskan seperti 

apa bahaya balon udara di rute-

rute penerbangan pesawat. Hal 

pertama yang perlu dipahami 

adalah kebanyakan balon udara 

yang dilaporkan ada di Jawa 

Tengah dan Jawa Timur, di mana 

merupakan rute ke-5 tersibuk di 

dunia. "Dampaknya adalah pesawat 

menabrak balon tersebut. Ada dua 

akibat, kalau nabrak di kokpit atau 

bagian depan pesawat, pilot enggak 

bisa lihat dan kehilangan jarak 

pandang sama sekali,".  

MAIN BALON UDARA SEMBARANGAN 
MEMBAHAYAKAN PENERBANGAN

Ilustrasi balon udara, image via solorust.com
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Kalau mobil yang kaca depannya 

terhalang balon udara, masih bisa 

disingkirkan oleh pengendara. 

Berbeda dengan pesawat, pilot 

tidak bisa begitu saja menyingkirkan 

balon udara yang menutupi bagian 

depan dengan keluar saat sedang 

mengudara di ketinggian puluhan 

ribu kaki di atas permukaan laut. 

Balon udara yang mengganggu 

k e s e l a m a t a n  p e n e r b a n g a n 

diamankan dari berbagai daerah 

selama Lebaran 2018 Balon udara 

yang mengganggu keselamatan 

penerbangan diamankan dari 

berbagai daerah selama Lebaran 

2018. 

Akibat berikutnya yang lebih parah 

adalah balon udara tersedot masuk 

ke turbin mesin lalu membuat mesin 

mogok. Jika mesin pesawat sampai 

bermasalah, maka risiko yang paling 

parah adalah mesin tidak bekerja 

dan pesawat terjun bebas. "Belum 

lagi yang paling bahaya adalah 

pas malam, kan kami enggak bisa 

lihat balon itu ada di mana. Bisa 

dibayangkan, seperti apa bahayanya. 

Radar pesawat tidak bisa melihat 

ada balon atau tidak, radar kami juga 

tidak, karena tidak ada transponder. 

Antisipasi gangguan keamanan 

AirNav menerima sekitar 71 laporan 

dari pilot mengenai keberadaan 

balon udara saat mereka bertugas 

sejak Lebaran hari pertama, Jumat 

(15/6/2018) lalu. 

Rata-rata balon ditemukan di 

atas Jawa Tengah, Jawa Timur, 

hingga di langit Kalimantan. 

AirNav sebelumnya juga sudah 

mengeluarkan pengumuman berupa 

Notice to Airman (Notam) agar para 

pilot mewaspadai keberadaan 

balon udara. Petugas navigasi 

penerbangan telah antisipasi dengan 

memetakan dan mengarahkan 

pilot untuk menghindari area yang 

terdapat banyak balon udara. 

M e n t e r i  Pe r h u b u n g a n  B u d i 

K a r y a  S u m a d i  p u n  s u d a h 

mengimbau agar masyarakat 

yang ingin menerbangkan balon 

udara sebagai bagian dari tradisi 

untuk ditambatkan ke tali atau 

pemberat. Bagi siapa saja yang 

masih melanggar, terancam pidana 

penjara 2 tahun dan denda Rp 500 

juta, sesuai dengan amanat dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Penerbangan.

Aturan baku menerbangkan balon 
udara yang syah.

PT Angkasa Pura I (Persero) 

mengimbau masyarakat untuk tidak 

melepaskan balon udara, layang-

layang, lampion, drone, maupun 

benda terbang sejenis tanpa izin di 

kawasan bandara. Direktur Utama 

PT Angkasa Pura I (Persero) Faik 

Fahmi mengatakan, penerbangan 

benda-benda tersebut berpotensi 

membahayakan keselamatan dan 

keamanan penerbangan. Sejak 14 

Juni 2018, ada 14 laporan gangguan 

balon udara yang disampaikan oleh 

pilot-pilot yang melintasi wilayah 

pengaturan ruang udara militer 

Yogyakarta (Yogyakarta Military 

Control Airspace). 

Gangguan balon udara tersebut 

terjadi di antaranya di Wonosari, 

Kebumen, Sleman, Solo, Kulon 

Progo, Purworejo, dan Cilacap. 

Balon udara yang terbang bebas 

berada di ketinggian mulai dari 

4.000 kaki sampai dengan 25.000 

kaki di atas permukaan laut. Selain 

itu, petugas pun telah mengamankan 

2 temuan balon yang dilepaskan oleh 

warga di dekat Bandara Adisutjipto 

Yogyakarta 

 Sesuai dengan Undang-undang 

penerbangan Nomor 1 tahun 2009 

pasal 421 ayat (2) menyatakan 

setiap orang yang membuat 

halangan (obstacle)  dan atau 

melakukan kegiatan lain di kawasan 

keselamatan operasi penerbangan 

yang membahayakan keselamatan 

dan keamanan penerbangan 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 tahun dan atau 
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denda paling banyak Rp 1 miliar 

Sebelumnya, pada 7 Mei 2018, 

Kementerian Perhubungan Republik 

Indonesia juga telah menetapkan 

Peraturan Menteri No. 40 tahun 

2018 yang mengatur lebih spesifik 

mengenai peraturan penggunaan 

balon udara pada kegiatan adat atau 

budaya masyarakat. Pengaturan 

itu di antaranya menetapkan 

standar diameter maksimal 4 meter 

dan tinggi 7 meter untuk balon 

berbentuk oval dan/atau apabila 

balon tidak berbentuk oval atau 

bulat, maksimal dimensi 4 meter x 

4 meter x 7 meter. 

Pemilihan warna balon pun harus 

mencolok, memiliki minimal 3 tali 

tambatan yang terpaku atau terkait 

dengan pemberat di tanah, dan 

diterbangkan dengan ketinggian 

maksimal 150 meter di wilayah udara 

yang tidak terkontrol (uncontrolled 

airspace). Adapun peraturan spesifik 

menyebutkan, pelepasan balon 

udara harus berada 15 kilometer 

di luar radius kawasan bandara dan 

pendaratan helikopter. Balon udara 

yang mengganggu keselamatan 

penerbangan diamankan dari 

berbagai daerah selama Lebaran 

2018 Balon udara yang mengganggu 

k e s e l a m a t a n  p e n e r b a n g a n 

diamankan dari berbagai daerah 

selama Lebaran 2018 mengingat  

bandara merupakan salah satu 

area yang masuk ke dalam kawasan 

keselamatan operasi penerbangan, 

PT Angkasa Pura I (Persero) 

senantiasa bekerja sama dengan 

seluruh pihak seperti Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara, 

AirNav Indonesia, TNI, maskapai 

penerbangan dalam melakukan 

pengawasan balon udara di kawasan 

bandara. " 

Masih bisa ditoleransi asal memenuhi 
ketentuan.

Menteri Perhubungan Budi Karya 

Sumadi menegaskan dirinya tidak 

melarang pelaksanaan tradisi 

masyarakat menyambut 1 Syawal 

dengan menerbangkan balon 

udara. Namun, ia mengingatkan 

masyarakat untuk mematuhi 

aturan agar balon udara tidak 

membahayakan keselamatan 

p e n e r b a n g a n .  " M e m a n g  i n i 

merupakan tradisi. Bukannya 

K e m e n t e r i a n  P e r h u b u n g a n 

melarang, tapi berusaha untuk 

memberikan suatu ruang dengan 

memfasilitasi itu secara langsung," 

menhub saat konferensi pers 

di Kementerian Perhubungan,, 

pihaknya melalui AirNav Indonesia 

menggelar festival bertajuk Java 

Balloon Festival 2018 di Wonosobo 

dan Pekalongan, pekan depan.

Para pilot melaporkan keberadaan 

balon udara yang mereka temui 

ketika mengudara, bahkan ada 

yang jaraknya terlalu dekat dengan 

pesawat hingga membahayakan 

ke s e l a m a t a n  p e n e r b a n g a n . 

"Pada 15 Juni 2018  saja kami 

sudah menerima 71 laporan dari 

pilot yang bertemu balon udara 

di rute yang dilintasi pesawat. 

Kondisi ini sangat membahayakan 

penerbangan nasional, di mana 

tingkat keselamatan kita membaik 

dan sudah diapresiasi dunia 

internasional," Kebanyakan pilot 

menemukan balon udara ketika 

sedang terbang di atas Pulau Jawa 

dan sebagian wilayah Kalimantan. 

Akibat adanya balon udara itu, 

para pilot sempat terkendala saat 

menerbangkan pesawat. Yang 

sangat menghawatirkan, balon 

udara rakyat bias terbang sampai 

dengan 34,000 feet level yang sama 

dengan airways pesawat pesawat 

komersial kita, sungguh mengerikan 

dan masyarakat tidak paham bahaya 

yang mengintai para pilot. Buktinya, 

para pilot mengajukan perpindahan 

rute maupun mengubah ketinggian 

jelajah. "Bahkan beberapa pilot 

bertemu dengan lebih dari satu 

balon udara. 

Kondisi ini sangat berbahaya bagi 

keselamatan penerbangan,"   Aturan 

hukum AirNav sebelumnya sudah 

mengeluarkan Notice to Airman 
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(Notam) agar para pilot mewaspadai 

potensi bahaya dari balon udara. 

Petugas navigasi penerbangan juga 

telah memetakan dan mengarahkan 

pilot untuk menghindari area yang 

terdapat banyak balon udara. 

M e n t e r i  Pe r h u b u n g a n  B u d i 

Karya Sumadi sudah mengimbau 

agar pelaksanaan Festival Balon 

Udara dalam rangka menyambut 

1 Syawal 1439 Hijriah dilakukan 

dengan menambatkan balon udara 

dengan tali, tidak dibiarkan terbang 

liar. Aturan mengenai balon udara 

tertera dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan, di mana pelanggarnya 

terancam pidana 2 tahun dan denda 

Rp 500 juta.

Edukasi balon udara oleh pemerintah 
sangat perlu.

Pemerintah Akan Gelar Festival 

Balon Udara yang Aman untuk 

Penerbangan) Melalui festival 

ini, pemerintah sekaligus ingin 

menyampaikan ada ketentuan 

teknis dalam menerbangkan balon 

sehingga aman untuk pesawat 

yang sedang beroperasi di langit 

Jawa. Menteri Perhubungan Budi 

Karya Sumadi saat konferensi pers 

mengenai larangan balon udara di 

kantor Kementerian Perhubungan, 

Jakarta Pusat

Menteri Perhubungan Budi Karya 

Sumadi saat konferensi pers 

mengenai larangan balon udara di 

kantor Kementerian Perhubungan, 

Jakarta Pusat, Minggu.Adapun 

beberapa ketentuan yang dimaksud 

adalah warga yang menerbangkan 

balon harus menambatkannya 

dengan tali atau pemberat supaya 

tidak terbang liar. Kemudian, tidak 

menggunakan api atau gas untuk 

menerbangkan balon tersebut. 

"Oleh karenanya kami berkoordinasi 

dengan Polda Jawa Tengah, minta 

tolong Kapolda menegakkan aturan 

tersebut karena itu ada dalam 

Undang-Undang,". Aturan yang 

dimaksud adalah Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan. Ketentuan teknis 

untuk kegiatan menerbangkan balon 

udara juga diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 40 Tahun 2018.

Menteri Perhubungan Budi Karya 

Sumadi menegaskan, Festival Balon 

Udara selama Lebaran 2018 tidak 

boleh mengganggu keselamatan 

penerbangan. Pemerintah melarang 

masyarakat menerbangkan balon 

udara, melainkan mesti ditambatkan 

dengan tali agar tidak terbang liar. 

"Saya mengimbau masyarakat untuk 

tidak menerbangkan balon udara 

karena membahayakan pesawat 

yang sekaligus membahayakan 

penumpang. Hal ini telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2009, setiap pelanggar 

dapat diancam pidana 2 tahun 

penjara dan denda Rp 500 juta,". 

Menhub  menambahkan, selain 

m e l a n g g a r  U n d a n g - U n d a n g 

tentang Penerbangan, Indonesia 

juga bisa terkena sanksi dari 

International  Civi l  Aviation 

Organization ( ICAO) karena 

balon udara. ICAO merupakan 

perusahaan penerbangan sipil 

internasional yang beranggotakan 

negara Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB), di mana Indonesia 

baru mendapat audit penerbangan 

dengan status baik pada 2017. 

Budi tidak melarang Festival 

Balon Udara yang biasa dilakukan 

oleh masyarakat dalam rangka 

menyambut 1 Syawal 1439 Hijriah. 

Namun, imbuhnya, pelaksanaan 

festival harus dilakukan dengan 

memerhitungkan keselamatan 

penerbangan di wilayah udara 

Indonesia. "Salah satu caranya 

adalah dengan menambatkan 

balon udara dengan tali terpaku 

atau terkait dengan pemberat di 

darat dengan tinggi balon maksimal 

7 meter dan ketinggian maksimum 

150 meter,"
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Awal hoax pertama kali ditelusuri 
secara ilmiah.

Di Amerika pada April 1991, FCC 

menyelidiki radio KROQ-FM, 

Pasadena-Los Angeles, untuk siaran  

hoax pengakuan pembunuhan palsu 

pada acara waktu berkendara 

pagi. Tim pagi radio ini, Kevin  

Ryder dan Gene Bean Baxter, 

telah mengembangkan acara yang 

dinamakan "Mengakui Kriminal  

Anda". Pendengar didorong untuk 

menelepon dan mengungkapkan 

"kejahatan" pribadi di udara.  Salah 

satu penelepon mengaku telah 

membunuh pacarnya. "Pembunuh 

yang mengaku" ini  sebenarnya 

adalah Doug Roberts, teman dari 

penyiar acara yang bekerja di 

Arizona. Penipuan mulai  terurai 

setelah Roberts datang untuk 

bekerja di KROQ dan audiens 

mendengar kesamaan antara suara 

Roberts dengan "pembunuh”. Ketika 

Penyebar Hoax Bomb di Pesawat 
dapat Dipidanakan

dilakukan penyelidikan internal, 

Roberts 

Dapat dilihat bahwa masyarakat 

mengetahui kebohongan siaran 

berita ini melalui membandingkan 

suara si penyiar radio. Hal ini berarti 

masyarakat melakukan apa yang 

dirumuskan sebagai kemampuan 

analisis dan evaluasi dalam teori 

literasi media. Sehingga dapat 

diketahui bahwa acara tersebut 

ditujukan untuk meraih rating 

pendengar yang tinggi.  Ada 

kepentingan media massa dibalik 

disiarkannya acara ini, meskipun 

dilakukan oleh oknum penyiar. 

mengakui tipuannya. Tim penyelidik 

memberhentikan para penyiar yang 

terlibat dan KROQ-FM menyiarkan 

beberapa permintaan maaf. Stasiun 

ini juga bekerja sama dengan polisi 

dan mengajukan tawaran restitusi. 

FCC mengirim surat untuk tim 

penyelidik guna mengawasi apakah 

radio ini benar-benar bertindak 

"secara bertanggung jawab dan 

efektif "  setelah mengetahui 

bahwa siaran tersebut tipuan.

Hinggaakhirnya, pada tahun 1992 

FCC memberlakukan aturan yang 

melarang siaran hoax yang dapat 

membahayakan masyarakat(Creech, 

2007, p. 212-213). Dapat dilihat 

bahwa masyarakat mengetahui 

kebohongan siaran berita ini 

melalui membandingkan suara 

si penyiar radio. Hal ini berarti 

masyarakat melakukan apa yang 

dirumuskanPotter(2014)sebagai 

kemampuan analisis dan evaluasi 

dalam teori literasi media. Sehingga 

dapat diketahui bahwa acara 

tersebut ditujukan untuk meraih 

rating pendengar yang tinggi. Ada 

kepentingan media massa dibalik 

disiarkannya acara ini, meskipun 

dilakukan oleh oknum penyiar.

L i t e r a s i  m e d i a  a d a l a h 

p e n d i d i k a n  y a n g  m e n g a j a r i 

khalayak media agarmemiliki 
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kemampuanmenganalisis pesan 

media, memahami bahwa media 

m e m i l i k i  t u j u a n  ko m e r s i a l /

b i s n i s  d a n  p o l i t i k  s e h i n g g a 

merekamampubertanggungjawab 

dan memberikan respon yangbenar 

ke t i k a  b e r h a d a p a n  d e n g a n 

media (Rochimah, 2011, p. 28). 

Sejak kemudahan berinteraksi 

disediakan oleh TIK, kedudukan 

manusia terhadap pesan yang 

dibawa media berubah, tidak 

 i Infografis Kemenhub. Foto: Twitter @kemenhub151
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hanyasebagai konsumen, tetapi 

j u g a  s e b a g a i  p r o d u s e n  d a n 

distributor. Kedudukan sebagai 

produsen dan distributor sekaligus 

idealnya dapat dimanfaatkan untuk 

mengendalikan lajuinformasi. 

Dengan massifnya informasi 

menerpa seseorang,seharusnya 

manusia sebagai individu merdeka 

mampu mengontrol pesan atau 

informasiyang menerpa. Yang 

menjadi pengontrol pesan adalah 

khalayak). Lebih lanjut  ditegaskan 

bahwa pemakaian teknologi 

komunikasi selalu melahirkan 

perubahan sosial dalam masyarakat; 

pemakaian komputer untuk 

komunikasi telah menyebabkan 

orang lebih percaya pada informasi 

yang ada dikomputer daripada 

kenyataan yang sebenarnya. Ketika 

mencari informasi di internet, 

mereka menciptakan alasan untuk 

mencari informasi yang baru lagi dan 

lagi. Mereka menyerahkan sebagian, 

kalau tidak seluruh, otoritas diri 

mereka pada internet. Seorang 

individu pengguna teknologi 

komunikasi harus tahu persis 

apakah kelak perilakunya baik dan 

responnyaproporsional. Dengan 

melek terhadap informasiyang 

dibawa teknologikomunikasi, 

manusia akan memiliki otoritas 

dirinya, dan tidak akan terombang-

ambing oleh ketidakpastian 

informasiyang saat ini banyak 

beredar. Seorang pengguna yang 

melek media akan berupaya 

memberi reaksi dan menilai 

suatupesan media dengan penuh 

kesadaran dan tanggung jawab.

HOAX BOMB dalam candaan yang 
serius dalam pesawat 

Sepanjang 2015 hingga awal Januari 

2016, Kemenhub mencatat ada 15 

gurauan sedangkan untuk bulan 

Mei 2018 saja, sudah terjadi 9 

kali bomb hoax yang dilakukan 

di Indonesia. Apakah trend nya 

semakain menurun ? Ternyata tidak 

juga, hamper tiap minggu setelah 

yang hoax bomb terjadi di pesawat 

Lioan air Pontianak Jakarta dimana 

penumpang berhamburan keluar, 

tenggat seminggu info hoax bomb 

terjadi satu minggu kemudian dalam 

pesawat Garuda Indonesia jurusan 

Jakarta Singapura dan Sriwijaya air.

K e m e n t e r i a n  P e r h u b u n g a n 

(Kemenhub RI) mengingatkan 

masyarakat untuk tidak bergurau 

soal ancaman bom lewat akun 

Twitter resminya @kemenhub151, 

Rabu (8/1). “JANGAN PERNAH  

B E R C A N D A  S O A L  “ B O M ” ! 

Gurauan/informasi palsu ttg 

bom di bandara/pesawat akan 

ditindaklanjuti serius,” kicau @

kemenhub151 sekitar pukul 4 sore.

Kicauan ini bisa jadi merupakan 

reaksi Kemenhub RI atas bertubi-

tubinya ancaman keselamatan 

di bandara atau pesawat yang 

beroperasi di Indonesia menjelang 

libur natal hingga pergantian tahun 

2016 kemarin.

Mengacu pada Pasal 437 UU 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (UU Penerbangan), 

Kemenhub memperingatkan agar 

masyarakat tidak bercanda soal 

bom dengan didukung infografis. 

“Menyampaikan informasi palsu, 

bergurau, atau mengaku-ngaku 

membawa bom di bandara dan di 

pesawat udara dapat dikenakan 

pidana penjara,” bunyi isi pembuka 

infografis.

Selanjutnya infografis tersebut juga 

memuat redaksional keseluruhan 

Pasal  437 UU Penerbangan 

yang mana terdapat ketentuan 

pidana di dalamnya. Pasal 437 

ayat (1) berbunyi, “setiap orang 

menyampaikan informasi palsu 

yang membahayakan keselamatan 

penerbangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 344 huruf e dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 

1 (satu) tahun.”

D a l a m  h a l  t i n d a k  p i d a n a 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mengakibatkan kecelakaan atau 
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kerugian harta benda, dipidana 

dengan pidana penjara paling 

lama 8 (delapan) tahun, dan bila 

mengakibatkan matinya orang, 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 15 (lima belas) tahun, 

lanjut isi Pasal 437 ayat (2) dan (3).

Dengan adanya ancaman kurungan 

pidana hendaknya penumpang 

udara tidak terlalu mudah meng 

info adanya bomb hoax, kaena 

pdana kurunganbisa 1tahun sampai 

dengan maksimal 15tahun pidana. 

Hanya masalahnya sampai dengan 

saat ini memang belum pernah ada 

penumpang yang di vonis dalam 

pengadilam dalam kasus bomb hoax 

selama ini. 

Maskapai dan pemerintah kompak 

mulai serius menuntut secara hokum 

kasus bomb hoax 

K e m e n t e r i a n  P e r h u b u n g a n 

(Kemenhub) bakal menuntut 

penumpang Lion Air rute Pontianak-

Jakarta yang mengaku membawa 

bom. Menurut Kemenhub, apa yang 

dilakukan penumpang tersebut 

merupakan ancaman keselamatan 

penerbangan.

"Kementerian Perhubungan akan 

menindak pelaku yang memberikan 

informasi palsu tentang bom. Ini 

merupakan ancaman terhadap 

keamanan dan keselamatan bagi 

kita semua. Pelaku candaan bom 

akan kami tuntut secara hukum," 

kata Menteri Perhubungan Budi 

Karya Sumadi dalam keterangan 

tertulis, Selasa (29/5/2018).

Menhub meminta Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) bekerja sama 

dengan kepolisian menindaklanjuti 

kejadian tersebut. Ia menyatakan 

ancaman bom tersebut telah 

menimbulkan kerugian.

"Saya minta PPNS dapat bekerja 

sama dengan kepolisian untuk 

menindaklanjuti beberapa kejadian 

terkait adanya informasi bom 

di bandara dan memprosesnya 

secara hukum. Kejadian ini 

t e n t u n y a  m e n g a k i b a t k a n 

kerugian yang tidak sedikit, 

setidak-tidaknya tertundanya 

jadwal penerbangan," ujar Budi. 

 

I a  j u g a  m e n g a t a k a n  p e l a k u 

ancaman bom itu harus diberi 

tindakan tegas. Tujuannya agar 

kejadian tersebut tidak terulang. 

 

"Melalui tindakan hukum ini, kami 

harap dapat memberikan efek 

jera kepada pelaku candaan bom. 

Sehingga menjadi bahan pelajaran 

bagi kita semua untuk tidak lagi 

bercanda mengenai bom. Bom 

bukan bahan untuk bercanda," 

ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan ancaman 

bom tersebut diatur dalam Pasal 

437 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Penerbangan. 

Penyampaian informasi palsu 

soal bom yang membahayakan 

keselamatan penerbangan hingga 

mengakibatkan kecelakaan atau 

kerugian harta benda bisa dipidana 

penjara paling lama 8 tahun.

Dengan adanya ancaman kurungan pidana hendaknya 
penumpang udara tidak terlalu mudah menginfokan 
adanya bomb hoax, kaena pdana kurungan bisa 1 
tahun sampai dengan maksimal 15 tahun pidana. 



FLASHNEWS

40 APG magazine VOL. XLIV, 2018

SKANDAL NARKOTIKA
PILOT BATIK AIR

Pe g aw a i  N e g e r i  S i p i l  ( P N S ) 

Departemen Perhubungan Udara 

di BKO Pilot Batik Air dan seorang 

dengan inisial GHS pilot Regent, 

maskapai Bangladesh, di tangkap 

pihak berwajib di depan pintu 

masuk parkir VIP Bandara Halim 

Perdanakumusa lantaran kedapatan 

membawa sabu dengan berat bruto 

0,8 gram. 

“Ya benar, ada pengungkapan kasus 

narkotika sabu yang menjerat pilot 

maskapai dalam dan luar negeri. 

Diamankan pukul 12.50 WIB di depan 

pintu masuk parkir VIP Angkasa Pura 

II Bandara Halim Perdana Kusuma,” 

kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, 

Kombes Pol Raden Prabowo Argo 

Yuwono dalam keterangannya, Sabtu 

(4/8).

“Disita dari rumah tersangka 1 (GSH), 

1 bong kaca, 1 cangklong, 2 pipet 

kaca, 2 sedotan plastik, 3 lembar 

alumunium foil bekas, 2 korek api. 

Sedangkan barang bukti yang disita 

dari rumah BC pilot Batik Air yakni 

3 pipet kaca, 2 potongan sedotan 

plastik, 1 bungkus klip bekas, 3 

sedotan plastik kecil, 1 tutup bong 

botol plastic.” Sambung Argo.

Argo juga menjelaskan bahwa, Bayu 

Chandra alias BC memiliki peran 

penting dalam penerbangan. Bayu 

bekerja di Direktorat Kelaikudaraan 

dan Pengoperasian Pesawat Udara 

(DKUPPU) dengan tugas sebagai 

penguji pilot dan kini sedang dalam 

masa tugas sebagai BKO pilot Batik 

Air. 

“Sebagai penguji semua siswa sekolah 

penerbang dan mengeluarkan 

lisensi.” kata dia.

Kini 2 tersangka itu masih menjalani 

pemeriksaan dan ditahan di Polda 

Metro Jaya.

 i Barang bukti sabu (Foto: Dok. Istimewa)
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Pasca Gempa Lombok, Garuda Indonesia 
Buka Extra Flight Lombok-Denpasar

Untuk mengantisipasi penumpukan 

penumpang pasca gempa Lombok, 

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

menyediakan extra f l ight  atau 

penerbangan tambahan menggunakan 

pesawat berbadan besar dengan rute 

Lombok-Denpasar.

“Garuda Indonesia memberlakukan 

ke b i j a k a n  u n t u k  ke m u d a h a n 

penumpang melakukan reschedule, 
reroute, full refund dan perpanjangan 

masa berlaku tiket bagi penumpang 

yang terdampak peristiwa gempa bumi 

di Lombok beberapa waktu lalu tanpa 

dikenakan biaya.” kata Vice President 

Corporate Secretary Garuda Indonesia 

Hengki Heriandono dalam keterangan 

tertulis di Jakarta, Selasa, 7 Agustus 

2018.

Kebijakan tersebut berlaku mulai 

Selasa, 7 Agustus 2018 sampai dengan 

Senin, 20 Agustus 2018, khusus untuk 

penumpang yang memiliki jadwal 

penerbangan pada tangga; 6-11 

Agustus 2018. Kebijakan ini diberikan 

sebagai bagian dari layanan Garuda 

Indonesia kepada penumpang yang 

terkena dampak gempa Lombok 

Minggu, 5 Agustus 2018. 

Selain itu, pada Selasa, 7 Agustus 2018, 

Garuda Indonesia juga merencanakan 

untuk kembali menambah extra flight 

rute Lombok-Denpasar pulang pergi 

sebanyak tiga kali penerbangan, yang 

salah satunya menggunakan pesawat 

A330 seri 300.

S e j a l a n  d e n g a n  p e n i n g k a t a n 

pengiriman barang bantuan kargo 

menuju Lombok, Garuda Indonesia 

juga menyediakan potongan harga 

sebesar 50 persen sesuai ketentuan 

berlaku untuk pengiriman barang 

bantuan bencana alam gempa Lombok.

“Garuda Indonesia 
memberlakukan kebijakan 
untuk kemudahan penumpang 
melakukan reschedule, 
reroute, full refund dan 
perpanjangan masa berlaku 
tiket bagi penumpang yang 
terdampak peristiwa gempa 
bumi di Lombok beberapa 
waktu lalu tanpa dikenakan 
biaya.”
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MERETAS 
JEJAK GARUDA 

INDONESIA
Garuda Indonesia (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) merupakan maskapai 

penerbangan nasional Indonesia. Garuda sendiri adalah nama wahana 
tunggangan Dewa Wisnu dalam mitologi India Kuno.
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Dalam kilas balik sejarahnya, 

pemberian nama Garuda 

ini berawal pada tanggal 25 

Desember 1949. Ketika itu wakil 

KLM yang bernama Dr. Konijnenburg 

yang juga teman Presiden Soekarno, 

mengunjunginya di Yogyakarta. 

Ia mengabarkan bahwa KLM 

Interinsulair Bedrijf akan diserahkan 

kepada pemerintah sesuai dengan 

Konferensi Meja Bundar (KMB), dan 

meminta kepada Presiden Soekarno 

untuk memberi nama bagi perusaan 

tersebut.

Menjawab pertannyaan tersebut, 

Presiden Soekarno mengutip satu 

baris dari sebuah sajak bahasa 

B e l a n d a  g u b a h a n  p u j a n g g a 

terkenal, Raden Mas Noto Soeroto 

di zaman kolonial yang berbunyi, 

“Ik ben Garuda, Vishnoe's vogel, die 

zijn vleugels uitslaat hoog boven uw 

eilanden” (Aku adalah Garuda, burung 

milik Wisnu yang membentangkan 

sayapnya menjulang tinggi di atas 

kepulauanmu).

Maka pada tanggal 28 Desember 

1949, penerbangan bersejarah 

menggunakan pesawat DC-3 

d e n g a n  r e g i s t ra s i  P K- D P D 

milik KLM Interinsulair terbang 

membawa Presiden Soekarno 

dari Yogyakarta ke Jakarta untuk 

menghadiri upacara pelantikannya 

sebagai Presiden Republik Indonesia 

Serikat (RIS) dengan nama Garuda 

Indonesian Airways, yang diberikan 

oleh Presiden Soekarno kepada 

perusahaan penerbangan pertama 

ini.

KLM sendiri awalnya bernama 

KNILM yang didirikan pada 

tanggal 24 Oktober 1928, dengan 

modal sebesar 5 juta Golden yang 

dihimpun dari 32 perusaaan dan 

pengusaha besar. Data tersebut 

digunakan untuk membeli 4 pesawat 

jenis Fokker VIII Trimotor. KNILM 

diresmikan pada 1 November 1928 

oleh Gubernur Jenderal Belanda, 

De Graef yang disaksikan oleh 

H. Nieuwenhuis sebagai kepada 

KNILM, TH.J, De Bruyn (kepala 

administrasi keuangan), Behege 

(kepala dinas teknik) serta Meal 

De Jong yang menjabat sebagai 

handelszaken (kepala bagian niaga), 

bersama warga Batavia di Bandara 

Cililitan. Sayangnya, perjalanan 

maskapai ini tidak mulus. Maskapai 

terpaksa ditutup pada Maret 1942 

akibat meletusnya Perang Dunia II 

dan invansi yang dilakukan Jepang.

Lima tahun pasca bubarnya KNILM, 

belanda kembali  mendirikan 

maskapai yang diberi nama KLM 

Interinsulair Bedrijf pada tanggal 

1 Agustus 1947, atau setelah 

Jepang mengalah kepada sekutu 

dan Belanda kembali ke Hindia 

Belanda. Namun, tak laka kemudian 

pada tanggal 28 Desember 1949, 

sesuai dengan hasil perjanjian KMB 

di Den Haag, KLM IIB diserahkan 

kepada pihak Indonesia lalu diganti 

namanya menjadi Garuda Indonesia 

Airways (GIA). 

Pada 1950, Garuda Indonesia 

mendapat konsesi monopoli dari 

Pemerintan Repubulik Indonesia 

dan KLM. Hal ini karena Garuda 

Indonesia awalya adalah hasil 

join venture antara pemerintah 

Indonesia dengan KLM. Dimana 

saat itu pemerintah Indonesia 

memiliki 51% saham, dan selama 

sepuluh tahun perusahaan ini 

dikelola oleh KLM. Tetapi, karena 

desakan dari berbagai pihak, 

ahirnya KLM menjual sebagian 

sahamnya pada tahun 1954, ke 

pemerintah Indonesia. Ketika itu 

Garuda Indonesia sudah memiliki 

46 pesawat, termasuk 14 pesawat 

DeHavilland Heron yang dibeli 

Garuda antara tahun 1953-1954. 

Pada tahun berikutnya, yakni pada 

tahun 1955, Garuda Indonesia resmi 

melayani perjalanan haji menuju 

Jeddah dengan rute: Jakarta - 

Bangkok - Kolkata - Karachi - Sarjah 

- Jeddah menggunakan pesawat 

Convair CV-340.

Dekade 1960-1970 bisa dikatakan 

sebagai masa-masa awal Garuda 

I n d o n e s i a  m e n i t i  p u n c a k 

kejayaan. Pada tahun 1961 PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 
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mendatangkan tiga pesawat 

Turboprop Lockheed L-188C 

Electra. Ketiga pesawat tersebut 

kemudian diberi nama “Pulau Bali,” 

“Candi Borobudur,” dan “Danau 

Toba.” Nama-nama itu dipilih karena 

ketiga daerah tersebut merupakan 

destinasi wisata yang paling banyak 

dikenal di kancang Internasional.

Pada tahun 1963, Garuda Indonesia 

membuka rute penerbangan menuju 

Tokyo dengan pesawat L-188 dengan 

pemberhentian di Hongkong. Rute 

ini kemudian dikenal dengan sebutan 

“Emerald Route.” Pada tahun-tahun 

berikutnya, yakni pada tahun 1964 

garuda kembali mendatangkan tiga 

pesawat jet baru berjenis Convair 

990A yang kemudian diberi 

nama “Majapahit,” “Pajajaran,” 

dan “Sriwijaya.” Kedatangan tiga 

pesawat tersebut menjadikan 

Garuda Indonesia sebagai maskapai 

pertama di Asia Tenggara yang 

mengoperasikan jet subsonik. 

Dengan pesawat ini pula Garuda 

membuka penerbangan antar benua 

dari Jakarta ke Amsterdam dengan 

rute Jakarta - Bangkok - Mumbai - 

Karachi - Kairo - Roma - Frankfurt 

– Amsterdam.

Pada tahun 1966, Garuda kembali 

memperkuat armada jetnya 

dengan mendatangkan sebuah 

pesawat jet baru, yaitu Douglas 

DC-8. Sementara, pada akhir tahun 

1960-an, Garuda membeli sejumlah 

pesawat turboprop baru seperti, 

Fokker F27. Pesawat ini datang 

secara bertahap mulai tahun 1969 

hingga 1970 dari hasil penjualan 

beberapa pesawat berbadan lebar 

untuk memenuhi pasar domestik 

yang terus berkembang. Pada 1970, 

rute menuju Kairo diganti menuju 

Athena.

Menggapai Puncak Kejayaan

Dekade 1970-1980 bisa dikatakan 

s e b a g a i  m a s a - m a s a  G a r u d a 

Indonesia menuai  kejayaan. 

Ketika itu, Wiweko Soepono 

sebagai Dirut Garuda Indonesia 

melakukan revitalisasi besar-

besaran, dan hasilnya cukup efektif 

bagi perkembangan Garuda. Ia 

memperbaharui dan menambah 

armada serta menambah rute 

domestik dan internasional. 

Beberapa pesawat dijual untuk 

memenuhi kebutuhan penerbangan 

Domestik. 

Pada tahun 1970-an ketika jumlah 

penumpang semakin meningkat, ia 

tidak melewatkan kesempatan itu. 

Ia mendatangkan pesawat-pesawat 

berbadan lebar seperti Boeing 

B747-200 dan Douglas DC-10-30, 

untuk menggarap rute baru mereka 

di Benua Asia, Australia dan Eropa. 

Pada tahun 1982, Garuda Indonesia 

menjadi maskapai pengguna 

pertama Airbus A300B4-600 FFCC. 

Pada tahun 1855, Dirut Gadura di 

ganti oleh R.A.J. Lumenta. 

Pada masa kepemimpinannya, 

L u m e n t a  m e l a k u k a n  r e -

branding terhadap maskapai 

dengan mengubah nama dari 

Garuda Indonesian Airways 

menjadi Garuda Indonesia dan 

memindahkan pangkalan utama 

yang sebelumnya berada di Bandara 

Kemayoran dan Bandar Udara 

Halim Perdanakusuma ke Soekarno 

Hatta. Selain itu, ia juga melakukan 

perbaikan sistem manajemen dan 

penambahan rute. Pada tahun 1985, 

Garuda Indonesia berhasil merintis 

penerbangan menuju Amerika 

Serikat dengan Douglas DC-10-

30 bersama maskapai Continental 

Airlines dengan destinasi Los 

Angeles dan berhenti di Denpasar-

Biak-Hawaii.

Masa-Masa Sulit

Dekade 1990-2000 bisa dikatakan 

sebagai tahun-tahun yang sulit bagi 

Garuda Indonesia. Garuda Indonesia 

dan kegiatan operasionalnya 

mengalami revitalisasi besar-besara. 

Pada tahun 1990, Garuda Indonesia 

mulai melakukan peremajaan 

armada dengan membeli 9 uni 

pesawat McDonnell-Douglas MD-

11 yang datang pada tahun 1991, 

untuk menggantikan pesawat 
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Douglas DC-10. Garuda juga 

mendatangkan Boeing 737 Classic 

untuk mengganti DC-9, dan Boeing 

747-400 yang datang pada tahun 

1994. 

Pada tahun 1996 Garuda Indonesia 

mengalami dua musibah besar yang 

terjadi di dua tempat berbeda dan 

memakan korban cukup besar. 

Kecelakaan pertama terjadi pada 

tanggal 13 Juni 1996. Kecelakaan 

terjadi ketika pesawat Garuda 

Indonesia Nomor Penerbangan 

865 lepas landas di Bandara 

Fukuoka, Jepang. Kecelakaan 

kedua terjadi pada tanggal 26 

September 1997. Kecelakaan terjadi 

ketika pesawat Garuda Indonesia 

nomor Penerbangan 152, hendak 

mendarat, tetapi karena langit 

Sibolangit diselimuti kabut tebal, 

pesawat akhirnya menambrak 

tebing di Desa Buah Nabar, 

Kecamatan Sibolangit, Kabupaten 

Deli Serdang, Sumatera Utara.

Musibah yang kedua ini menewaskan 

seluruh penumpangnya. Selain 

kecelakaan naas tersebut, maskapai 

Garuda Indonesia juga terkena 

imbas Krisis Finansial Asia yang 

juga membuat keuangan Indonesia 

menjadi lesu. Hal ini membuat 

Garuda harus memotong semua 

rute yang tidak menguntungkan, 

terutama rute jarak jauh menuju ke 

Eropa maupun Amerika. Di samping 

menutup rute jarak jauh yang tidak 

menguntungkan, maskapai ini juga 

melakukan penyesuaian ulang 

terhadap rute domestik yang ada, 

serta mengganti jumlah pesawat 

yang sudah tua secara bertahap 

dengan menjual, mengalihkan dan 

memensiunkan armada Fokker F28 

dan Airbus A300 yang ada.

Tidak hanya itu, regulasi yang 

dilakukan pemerintah melalui 

peraturan perundangan-undangan 

UU No 5/1999 (membahas tentang 

pembatasan praktik monopoli 

usaha) dan SK Menteri Perhubungan 

No 11/2001 (membahas tentang 

tata operasional awal maskapai 

penerbangan dengan batasan 

armada minimal 2 pesawat), 

menyebabkan Garuda Indonesia 

kehilangan hegemoni besarnya 

d a l a m  p a s a r  p e n e r b a n g a n 

Indonesia. Menurunnya pangsa 

kemilikan pasar Garuda Indonesia 

ini kemudian dimanfaatkan oleh 

maskapai berbiaya rendah seperti, 

Pelita Air Service, Awair, Lion Air 

dan Jatayu Airlines. Hal ini makin 

memperparah dan menyudutkan 

posisi Garuda yang berada pada 

situasi yang sulit. 

Situasi Garuda semakin tidak 

menguntungkan tatkala berbagai 

peristiwa baik lokal maupun 

internasional terjadi, seperti 

Serangan 11 Septemper 2001, yang 

dilanjutkan dengan terjadinya Bom 

Bali I dan Bom Bali II, wabah SARS, 

dan meninggalnya aktivitas HAM, 

Munir Said Thalib, serta Bencana 

Tsunami Aceh 26 Desember 

2004. Garuda Indonesia ketika itu 

juga sedang mengalami masalah 

ke s e l a m a t a n  p e n e r b a n g a n , 

terutama pasca peristiwa Garuda 

Indonesia Nomor Penerbangan 

200 yang tergelincir dan terbakar 

di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, 

dengan 21 korban tewas. Akibatnya, 

Uni Eropa memberi surat larangan 

terbang ke Eropa bagi semua 

maskapai Indonesia. Namun, setelah 

perbaikan besar-besaran, tahun 

2010 maskapai ini diperbolehkan 

kembali terbang ke Eropa.

Pada tahun 2005 PT. Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk, memilih 

Emirsyah Satar sebagai direktur 

utama. Pada masa kepemimpinan 

Emirsyah Satar ini, maskapai 

melakukan berbagai restrukturisasi 

dan revitalisasi, di antaranya dengan 

melaksanakan program Quantum 

Leap  dan melakukan refresh 

corporation identity. Pada masa 

kepemimpinannya juga, pada tanggal 

29 Juli 2009 yang juga bersamaan 

dengan dibukanya kantor baru 

Garuda Indonesia dikawasan 

Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, 

melakukan perubahan seragam 

Garuda. Perubahan ini ditujukan 



FLASHNEWS

46 APG magazine VOL. XLIV, 2018

untuk memberikan konsep terbaru 

Garuda yang bernama Garuda 

Indonesia Experience yang terdiri 

dari 5 poin utama (Sight, Sound, Taste, 

Scent, Sound) yang mencerminkan hal 

terbaik dari Indonesia. Sementara 

itu, untuk logo yang didesain oleh 

Landor Associates, tidak terlalu 

banyak perubahan yang dibuat, 

tetapi justru gaya tulisan yang 

diubah sebgaai refleksi maskapai 

yang lebih modern, bersih dan 

bersinergi.

Pada tahun 2011, seiring dengan 

penyelesaian seluruh restrukturisasi 

utang Perusahaan mengantarkan 

Garuda Indonesia siap untuk 

m e n c a t a t k a n  s a h a m n y a  ke 

publik. Perusahaan resmi menjadi 

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

penawaran umum perdana atas 

6.335.738.000 saham Perusahaan 

kepada masyarakat. Saham tersebut 

telah dicatatkan pada Bursa Efek 

Indonesia pada tanggal 11 Februari 

2011 dengan kode GIAA. Salah 

satu tonggak sejarah penting ini 

dilakukan setelah Perusahaan 

menyelesaikan transformasi 

bisnisnya melalu kerja keras serta 

dedikasi berbagai pihak. Susunan 

kepemilikan Garuda secara rinci 

disajikan dengan struktur sebagai 

berikut: Pemerintah Republik 

Indonesia (69,14%), Investor 

Domestik (24,34%), Investor 

Internasional (6,12%), Karyawan 

(0,4%).

Masuk Aliansi Skyteam dan Ekspansi 
Internasional

Pada pertengahan tahun 2010, 

Garuda Indonesia berkeinginan 

masuk ke dalam salah satu dari 3 

aliansi besar dunia. Hal ini penting 

dilakukan jika Garuda Indonesia 

ingin menembus pasar internsional 

dan bisa menjangkau seluruh 

bagian dunia. Akhirnya mereka 

memutuskan untuk bergabung 

dengan Skyteam. Garuda Indonesia, 

secara resmi telah bergabung 

dengan Aliansi Skyteam pada 

tanggal 5 Maret 2014 di Bali.

Setelah berhasil bergabung dengan 

Aliansi Skyteam, Garuda Indonesia 

mulai merancang strategi untuk 

program ekspansi Internasional. 

Program itu kemudian diawali 

dengan pembukaan rute menuju 

Amsterdam dengan bermodalkan 

Airbus A330-200. Melihat jumlah 

peminat yang semakin tinggi 

di berbagai kawasan, maskapai 

akhirnya meningkatkan frekuensi 

terbang ke beberapa daerah, 

t e r u t a m a  J e p a n g ,  A u s t ra l i a 

dan Singapura. maskapai juga 

mendatangkan armada Boeing 777-

300ER terbaru untuk memenuhi 

keempat daerah pasar yang terus 

berkembang tersebut. Pada 12 

Desember 2016, Garuda membuka 

kembali rute ke Mumbai melalui 

Bangkok.

Saat ini melayani 83 destinasi di 

seluruh dunia dan berbagai lokasi 

eksotis di  Indonesia.Dengan 

jumlah penerbangan lebih dari 

600 penerbangan per hari dan 

jumlah armada 196 pesawat di 

Januari 2017, Garuda Indonesia 

memberikan pelayanan terbaik 

melalui konsep “Garuda Indonesia 

Experience” yang mengedepankan 

keramahtamahan dan kekayaan 

budaya Indonesia.

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

melaksanakan program transformasi 

secara berkelanjutan. Hasilnya, 

kini Garuda Indonesia merupakan 

maskapai bintang lima, dengan 

berbagai pengakuan dan apresiasi 

berskala internasional, diantaranya 

pencapaian ‘The World’s Best 

Cabin Crew” selama empat tahun 

berturut-turut, dari tahun 2014 

hingga 2017; "The World's Most 

Loved Airline 2016" dan “The 

World’s Best Economy Class 2013” 

dari Skytrax, lembaga pemeringkat 

penerbangan independen berbasis 

di London.
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Garuda di Puncak Seulawah

Ketika itu, nasib Republik 

Indonesia yang baru saja lahir 

benar-benar berada di ujung 

tanduk. Menyerahnya Jepang 

pada sekutu rupanya belum bisa 

mengakhiri perjuangan bangsa 

Indonesia. Belanda kembali ke 

Hindia Belanda. Kedatangannya 

kali ini lebih mengerikan, mereka 

m e m b l o k a d e  s e m u a  j a l u r 

perekonomian Indonesia, mulai dari 

menguasai pelabuhan, perkebunan, 

pertambangan dan mengusai 

kota-kota yang menjadi jantung 

perekonomian Indonesia.

Blokade yang dilakukan Belanda 

ini bertujuan agar perekonomian 

Indonesia lumpuh,  sehingga 

Indonesia terosolir, dan tidak 

bisa berhubungan dengan dunia 

luar. Melihat situasi yang semakin 

genting, pada tanggal 15 Juni 1948, 

Bung Karno dan Dr. Suiman yang 

ketika itu menjabat sebagai menteri 

dalam negeri memutuskan untuk 

pergi ke Aceh.

Di Aceh, Bung Karno menyampaikan 

pidato yang berapi-api, sehingga 

masyarakat Aceh yang sangat 

membenci  Belanda semakin 

t e r b a k a r  s e m a n g a t  u n t u k 

memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia. Mereka bersumpah 

setia di hadapan Bung Karno bahwa 

mereka siap mengorbankan jiwa 

dan raga mereka untuk mengusir 

Berlanda dari bumi Nusantara.

Pa d a  ke s e m p a t a n  i t u  j u g a , 

B u n g  K a r n o  m e ny a m p a i k a n 

bahwa Bangsa Indonesia sedang 

membutuhkan pesawat, karena 

Belanda sedang menguasai pos-pos 

penting, sehingga Indonesia tidak 

bisa menjalin komunikasi dengan 

dunia luar, dan juga dengan daerah-

daerah yang ada di Indonesia. 

 i Monumen pesawat Dakota Seulawah 001 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh 
[image via https://id.wikipedia.org/wiki/Dakota_RI-001_Seulawah]
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Usulan tersebut ditanggapi positif 

oleh masyarakat Aceh. Diinisiasi 

oleh seorang saudagar kaya 

bernama M. Djuned Joesoef, dana 

sumbangan dari masyarakat Aceh 

terkumpul cukup besar. Ketika Bung 

Karno kembali ke Yogyakarta, ia 

mangantongi dana sebesar 140.000 

dolar Singapura atau seharga 

pesawat Dakota C-47 plus mesin 

cadangannya. Selanjutnya, Residen 

Aceh kembali memberikan dana 

sumbangan yang telah berhasil 

dikumpulkan dari masyarakat 

sebesar 120.000 dolar Singapura 

dan 10 kilogram emas murni. Dana 

tersebut kemudian digunakan untuk 

membeli pesawat DC-3 Dakota.

Dakota C-47 kemudian diberi nama 

Seulawah RI-002 dan DC-3 diberi 

nama RI-001. Kedua pesawat ini 

memegang peran penting dalam 

proses perjuangan melawan agresi 

Belanda, serta dalam menjalin 

hubungan pemerintah pusat yang 

ketika itu ada di Yogyakarta dengan 

daera-daerah yang ada di Indonesia, 

serta dalam menjalin hubungan 

internasional. Kedua pesawat 

sumbangan rakyat aceh tersebut 

juga menjadi perintis terbelinya 

dua pesawat Dakota yaitu RI-007 

dan RI-009.  

D a l a m  p e r j a l a n n y a ,  u n t u k 

mengelabui Belanda, Seulawah 

RI-001 beralih tugas dari pesawat 

militer menjadi pesawat komersil 

yang kemudian disewa oleh Union 

of Burma Airways. Keuntungan dari 

penyewaan pesawat tersebut cukup 

besar sehingga sangat membantu 

keuangan Indonesia pada masa-

masa perang, dan juga membantu 

keuangan staf-staf RI di Burma, India 

dan Pakistan, serta bisa membiayai 

siswa-siswa AURI yang sedang 

belajar ke luar negeri. Seulawah RI-

001 ini juga yang menjadi inisiator 

pertama dalam usaha merintis 

penerbangan sipil di Indonesia yaitu 

Indonesia Airways.

Untuk mengenang perjuangan dan 

jasa Seulawah RI-001 selama perang 

revolusi kemerdekaan, sebuah 

monumen gagah replika pesawat ini 

didirikan di Lapangan Blang Padang 

Banda Aceh. Monumen itu juga 

sebagai pengingat dan juga bukti 

rakyat Aceh dalam memperjuangkan 

Kemerdekaan Indonesia.

 i Replika Dakota RI-001 Seulawah [image via https://id.wikipedia.org/wiki/Dakota_
RI-001_Seulawah]
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Perjuangan Nyak Sandang Demi 
Pesawat Pertama RI

Pe r j u a n g a n  ke m e r d e k a a n 

Indonesia tidak bisa dilepaskan 

dari peran rakyat Indonesia. 

Salah satu bukti nyata perjuangan 

rakyat Indonesia lahir dari jiwa 

masyarakat Aceh yang turut serta 

menyumbangkan harta kekayaanya 

demi membeli pesawat terbang 

pertama untuk Indonesia. Melalui 

hasil sumbangan masyarakat Aceh, 

Bung Karno mendapat dana sebesar 

120.000 dolar Singapura dan juga 10 

kilogram emas murni. Dana tersebut 

digunakan untuk membeli dua 

pesawat yang kemudian diberi nama 

Seulawah RI-001 dan Seulawah 

RI-002. Kedua pesawat ini jugalah 

yang menjadi cikal bakal maskapai 

penerbangan Garuda Indonesia 

Airwasy.

Di antara sekian banyak masyarakat 

yang ikut menyumbangkan hartanya 

untuk membeli pesawat tersebut 

adalah Nyak Sandang. Nyak Sandang 

adalah saksi sejarah dan juga orang 

yang turut serta menyumbangkan 

harta kekayaanya sebanyak 100 

perak dari hasil menjual sepetak 

tanah seluas 40 tanaman pohon 

kelapa.

Sebagaimana berita yang termuat 

dalam laman kumparan.com, Nyak 

Sandang yang saat ini tinggal 

di Gemping Lhuet, Kecamatan 

Jaya,  Kabupaten Aceh Jaya 

adalah salah seorang di antara 

sekian banyak masyarakat aceh 

yang menyumbangkan hartanya 

untuk membeli pesawat. Bahkan, 

sampai saat ini Nyak Sandang 

masih menyimpan rapi bukti 

dokumen berupa obligasi yang 

merupakan surat pernyataan 

utang dari pemerintah Indonesia 

terhadap dirinya. Sumbangan 

modal pembelian pesawat itu 

akan dikembalikan beserta dengan 

pemberian hadiah dalam kurun 

waktu 40 tahun.
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Semua keterangan dalam surat 

itu bertuliskan dengan ejaan 

lama seperti Tanda Penerimaan 

Pendaftaran, Matjam Hutang, 

Djumlah Hutang, dan Wedana 

Kewadanan atau Bupati Kabupaten. 

Serta memuat jenis utang, jumlah, 

nama yang mendaftarkan, tahun 

dan tanda tangan penerima. 

Bagian isinya ditulis dengan pensil, 

sementara pada bagian tanda tangan 

menggunakan pulpen.

Nyak Sandang berkisah, ketika itu 

tahun 1948, ia baru berusia 23 tahun. 

Ia bersama orantuanya dan seluruh 

warga berkumpul di Masjid Lamno. 

Pada saat itu kira-kira pukul 11.00 

WIB, masyarakat Lamno tumpah 

ruah di halaman Masjid. Tidak hanya 

masyarakat biasa, acara tersebut 

juga dihadiri ulama yang menjadi 

panutan masyarakat di Lamno, yaitu 

Teuku Muhammad Idarus atau Abu 

di Sabang. Mereka berkumpul untuk 

menyambut kedatangan Gubernur 

Aceh Teungku Muhammad Daud 

Beureueh yang akrab dipanggil Ayah 

Daud. Kedatangannya ke Lamno 

tak lain untuk menyampaikan hasil 

musyawarah bersama Bung Karno 

dan para pejuang yang diadakan di 

Aceh Hotel.

Kata Ayah Daud, kedatangan Bung 

Karno dari Yogyakarta ke Aceh 

untuk meminta bantuan rakyat 

dan menantang jiwa patriotisme 

masyarakat Aceh untuk meneruskan 

dan melestarikan perjuagan 

kemerdekaan. Dalam musyawarah 

itu, Bung Karno mengharapkan 

terkumpulnya sejumlah dana 

p e r j u a n g a n  u n t u k  m e m b e l i 

sebuah pesawat terbang yang 

sangat dibutuhkan. Masyarakat 

menyambut baik pesan yang 

disampaikan oleh Ayah Daud.

“Setelah Daud Bereueh kembali ke 

Banda Aceh, masyarakat sepakat 

menyumbangkan uang membeli 

pesawat dengan kemampuan 

masing-masing. Kemudian Abu 

di Sabang juga merespons seruan 

tersebut dan turut mengajak 

s e l u r u h  m a s y a ra k a t  L a m n o 

untuk saling menyisihkan uang 

seikhlasnya. Ulama Lamno itu 

menyampaikan bahwa masyarakat 

janganlah bersedih karena ikut 

menyumbangkan uangnya,” kata 

Nyak Sandang.

“Orang tua saya waktu itu memiliki 

luas tanah ukuran 40 batang pohon 

kelapa. Tanah dijual seharga Rp 100. 

Uang hasil penjualan itu semuanya 

kita serahkan. Karena kami gembira 

sekali  bisa ikut membantu,” 

tambahnya.  

Sistem pengumpulannya, kata Nyak 

Sandang, tergantung pada kampung 

masing-masing. Setelah terkumpul 

diserahkan ke Bupati, uang itu tidak 

ada paksaan, seikhlasnya warga. 

“Semua masyarakat waktu itu 

sangat senang dan terharu bisa 

ikut menyumbang,” kenang Nyak 

Sandang.

Bagi setiap warga yang telah ikut 

menyumbang, perjanjian yang 

disampaikan Ayah Daud dalam 

jangka 40 tahun sumbangan 

modal pembelian pesawat akan 

dikembalikan beserta dengan 

p e m b e r i a n  h a d i a h .  Ke n d a t i 

demikian,  setelah 72 tahun 

I n d o n e s i a  m e r d e k a ,  n e g a ra 

belum membayar utang pada 

Nyak Sandang. Bahkan, sebagai 

penyumbang modal pembelian 

pesawat, Nyak Sandang belum 

pernah sekalipun merasakan naik 

burung besi tersebut.

“Tidak mengharapkan jika suatu 

hari Indonesia akan membayar. 

Kami tidak mengharapkan balasan 

karena membantu dengan ikhlas 

dan memiliki kebanggaan tersendiri 

bisa ikut membantu negeri. Saya 

ikhlas tidak menuntut apa-apa, 

karena saya memiliki cucu dan anak. 

Kebaikan yang telah saya berikan 

dulu semoga bisa terbalaskan di 

masa anak dan cucu saya,” sebut 

Nyak Sandang.
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Perjuangan “Indonesian 
Airways” di Burma

Indonesia Airwasy yang didirikan 

pada tahun 1949 merupakan 

hasil perjuangan perwira-perwira 

AURI (Angkatan Udara Republik 

Indonesia) yang ada di India dan 

dibantu Kedutaan RI di India, serta 

perwakilan RI di Rangoon, Burma. 

Dilihat dari kilas balik sejarahnya, 

penerbangan Indonesia Airways 

di Burma, merupakan sejarah 

panjang perjuangan perwira-perwira 

AURI yang pada saat itu hanya 

bermodalkan pesawat DC-3 Dakota 

atau RI-001 Seulawah, yakni pesawat 

hasil sumbangan rakyat Aceh.

Berkat kerja keras dan usaha yang 

gigih, armada Indonesia Airways 

b i s a  b e r ke m b a n g  p e s a t  d a n 

mampu membeli pesawat baru 

yang kemudian diberi nama RI-007 

dan RI-009. Pada 1948 untuk kali 

pertama RI-001 Seulawah terbang 

ke India. Penerbangan ini bertujuan 

m e ny i a p k a n  p e s a w a t  u n t u k 

mengevakuasi pejabat pemerintah 

RI (presiden dan wakil presiden) ke 

India jika diperlukan. Pada saat itu 

pesawat diawaki oleh J.H.Maupin, 

J. Tate, Opsir Udara III Soetardjo 

Sigit, Wollinsky dan Letnan Muda 

Udara Soemarno serta Caesselberry 

sebagai ahli teknik. 

Perjalanan itu dilakukan pada 

tanggal 1 Desember 1948 dengan 

rute Maguwo menuju Jambi lalu 

diteruskan menuju ke Gadut. Namun, 

karena landasan Gadut rusak, maka 

pesawat terpaksa mendarat di 

Payakumbuh. Perjalanan kemudian 



FLASHNEWS

52 APG magazine VOL. XLIV, 2018

dilanjutkan pada 4 Desember dengan 

tujuan Lhoknga (Aceh). Dari Aceh, 

pada tanggal 6 Desember pesawat 

menuju ke Rangoon, Burma, dan 

berakhir pada tanggal 7 Desember 

dengan rute Ranggon ke Calcuta 

(India). Sesampai di Calcuta pesawat 

mengalami overhaul mesin. Di 

tempat ini juga dilakukan pengecatan 

kamuflase serta pemasangan long 

range tanks (tangki jarak jauh) yang 

memakan waktu kurang lebih tiga 

minggu.

Setelah semua pekerjaan overhaul 

selesai, pada tanggal 26 Januari 1949, 

pesawat diterbangkan ke Ranggon, 

Burman. Sesampainya di Burma, 

atas bantuan dari Marjuni (Kepala 

Perwakilan RI di Burma), pada 

tanggal 1 Februari 1949, pesawat 

mulai melayani penerbangan carter 

atau sewa dari pemerintah Burma. 

Selama di Burma, RI-001 Seulawah 

melayani dua tipe penerbangan. 

Pe r t a m a ,  g o ve r n m e n t  c h a r t e r 

flight. Penerbangan ini umumnya 

digunakan untuk keperluan angkatan 

senjata Burma. Dalam hal ini RI-001 

biasanya dicarter untuk mengangkut 

kebutuhan logistik, pengedropan 

barang dari udara maupun untuk 

mengevakuasi korban yang terluka 

dalam pertempuran. 

Kedua, charter flight commercial. 

Karena pemerintah Burma ketika 

itu hanya menguasai kota-kota di 

Pantai Selatan, beberapa kota di 

daerah tengah serta kota-kota bagian 

Utara yang berbatasan dengan India 

dan Cina, maka satu-satunya alat 

transportasi yang bisa digunakan 

untuk menjangkau daerah tersebut 

adalah pesawat. Maka untuk 

menyuplai kebutuhan penduduk 

pemerintah Burma menyewa RI-001. 

Wal hasil, hampir setiap hari RI-001 

selalu mengangkut dua jenis barang, 

seperti pakaian, alat rumah tangga, 

obat-obatan, produk pertanian dan 

peternakan. 

Keberhasilan RI-001 dalam berbagai 

operasi penerbangan menjadikan 

Indonesia Airwasy kebanjiran 

permintaan sewa pesawat. Maka 

u n t u k  m e m e n u h i  ke b u t u h a n 

tersebut, pihak Indonesia Airways 

memutuskan untuk membeli pesawat 

baru jenis DC-3 yang kemudian 

diberi nama RI-007. Dengan adanya 

dua pesawat maka awak pesawat 

bertambah jam kerjanya, yang 

sebelumnya terbang setiap dua hari 

sekali menjadi setiap hari.

U n t u k  m e n g a t a s i  ke l e l a h a n 

awak pesawat maka dilakukan 

penambahan jumlah awak, yaitu dua 

orang captain pilot dua orang first 

officers dan dua orang radio operator. 

Dengan dua pesawat tersebut 

ternyata Indonesian Airways masih 

kewalahan menerima penerbangan 

carter, maka untuk mengatasinya di 

lakukan penambahan satu pesawat 

lagi yang diberi registrasi RI-009.

Untuk pengoperasiannya dilakukan 

penambahan awak lagi. Mereka 

adalah dua orang captain pilot, 

dua orang officers dan dua radio 

operator. Berhubung anggota AURI 

yang bergabung dalam Indonesian 

Airways sudah mencapai 12 orang 

maka diputuskan untuk menyewa 

rumah sendiri sebagai asrama. Selain 

itu, dengan kedatangan tambahan 4 

orang captain pilot, maka Indonesian 

Airways melaksanakan rencana 

pendidikan enam orang first officers 

menjadi captain pilots dengan tipe 

rating C-47, DC-3, serta memperoleh 

pilots licence dari Civil Aviation, 

Burma. .

Setelah perjuangan yang cukup 

berat 6 orang yang ikut pendidikan 

dinyatakan lulus dan memperoleh 

pilots licence, Burma dengan rating 

C-47 dan DC-3. Pada bulan Juni 

1950, Indonesian Airways di Burma 

dilikuidasi dan diperintahkan 

kembali pada induknya yaitu AURI. 

Sebagai konsekuensinya pesawat 

RI-001 diserahkan kepada AURI, 

Pesawat RI-007 disumbangkan ke 

pemerintah Burma, dan Pesawat 

RI- 009 yang disewa dikembalikan 

pada pemiliknya di Hongkong. 

Sebagian dari captain pilot asing 

diajak ke Indonesia untuk membantu 

menyiapkan Dinas Angkutan Udara 

Militer (DAUM) yang beroperasi di 

Lanud Andir, Bandung.



Wisata 
Pulau Lombok, 
kenapa tidak ?

Semua di Lombok sudah berubah selama 
15 tahun terakhir namun menurut 
saya masyarakat local masih kuat 

mempertahankan tradisi local di tengah 
gempuran budaya import wisatawan yang 

datang.
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Saya sendiri  sudah 4kali 

berkesempatan ke pulau 

Lombok mulai dari masuk 

masihlanding di banadara Lama 

di Selaparang tahun 2000an 

sampai dengan yang terbaru saya 

melakukan undangan forum IHTF 

International Halal Tourism Faair 

tahun 2017 .

Semua di Lombok sudah berubah 

selama 15 tahun terakhir namun 

menurut saya masyarakat local 

masih kuat mempertahankan tradisi 

local di tengah gempuran budaya 

import wisatawan yang datang. 

Akses udara ke pulau Lombok sangat 

mudah , semua pesawat dari kota 

kota besar di Indonesia msudah 

membuka rute termasuk dari Kuala 

lummpur dan singapura. Jadi mau 

tunggu apa lagi , ayo berlibur ke 

Lombok. Garuda Indonesia dan 

Citilink pun sudah menapaki terbang 

ke pulau Lombok ini , tinggal anda 

pilih.  

“Sekilas Tujuan Wisata di Pulau 
Lombok”

Berlibur ke Lombok bisa jadi 

merupakan salah satu liburan 

terbaik di dunia.  Banyak wisatawan 

yang merasa lebih senang saat 

mengunjungi   Lombok daripada   

berlibur ke Bali. Bali memang 

terkenal sebagai surga dunia. Tapi 

tunggu dulu, katakan hal tersebut 

setelah Anda mengeksplorasi 

Lombok. Jika dibandingkan dengan 

Bali, Lombok memiliki spot-spot 

terbaik untuk surfing seperti Pantai 

Bangko-bangko, Pantai Mawi, 

Pantai Selong, Pantai Belanak, dan 

beberapa lainnya. Mayoritas pantai-

pantai di Lombok juga masih belum 

terjamah, sehingga nuansa alamnya 

masih sangat terasa. Lombok adalah 

surga untuk para peselancar.

Bali dan Lombok memang tujuan 

wisata yang terbaik di Indonesia. 

Akan tetapi Lombok menyuguhkan 

ke p a d a  A n d a  l e b i h  b a ny a k 

petualangan. Salah satu tempat yang 

direkomendasikan adalah daerah 

Pasing. Perjuangan Anda untuk 

mencapai daerah ini akan sepadan 

dengan surga yang menanti, yaitu 

Pantai Eka. Lombok juga merupakan 

tempat yang sangat sempurna untuk 

berbulan madu. Untuk pilihan 

tempat romantis nan eksotis yang 

lain, Anda bisa mengunjungi Gili 

Nanggu. Eksotisme Pulau Lombok 

takkan pernah habis. Sehingga Anda 

akan tetap terpesona meskipun 

berkali-kali mengunjungi tempat ini.

Salah satu hal yang menarik lainnya 

adalah mengunjungi pedesaan Suku 

Sasak. Sekitar 85% dari populasi 

penduduk Pulau Lombok berasal 

dari Suku Sasak. Sehingga Anda bisa 
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mengunjungi pedesaan-pedesaan 

mereka dan melihat kehidupan 

kesehariannya. Masyarakat Suku 

Sasak masih memegang tradisi 

dan adat mereka dalam kehidupan 

kesehariannya sampai saat ini. 

Anda akan menemukan banyak 

kebiasaan-kebiasaan mereka yang 

akan mengejutkan Anda.

Ketika Anda mengunjungi Lombok, 

pastikan bahwa pantai-pantai 

Lombok berada di urutan pertama 

dari daftar kunjungan Anda. 

Pantai-pantai Lombok memiliki 

ketenangan suasana serta keasrian 

alam yang akan membuat Anda 

betah. Suasana alamnya masih 

sangat alami, belum terjamah 

oleh hiruk pikuk dunia. Sehingga 

Anda berasa seperti mengunjungi 

pantai Anda sendiri. Tujuan yang 

paling popular di Lombok adalah 

Gili Trawangan. Sedangkan untuk 

tujuan wisata pantai adalah Pantai 

Senggigi di Lombok Barat. Pantai 

ini memiliki jajaran terumbu karang 

yang masih dalam keadaan sehat, 

sehingga pantai ini sangat tepat 

untuk aktivitas bawah air.

Jika Pantai Kuta di Bali memang 

i n d a h  t e t a p i  s a n g a t  p a d a t 

pengunjung, di Lombok Anda 

juga akan menemui Pantai Kuta. 

Namun Pantai Kuta Lombok ini 

menyuguhkan pemandangan yang 

lebih alami, yang keindahannya 

akan membuat Anda menahan 

nafas. Untuk mencapai pantai 

i n i  m e m a n g  t i d a k  s e m u d a h 

mencapai Pantai Kuta Bali. Namun 

pemandangan seperti surga akan 

menanti Anda. Pasir Pantai Kuta 

Lombok bagaikan selembar kertas, 

putih dan membentang luas. Airnya 

sangat jernih, sehingga Anda akan 

melihat gradasi warna biru laut yang 

menakjubkan. Pantai ini sangat 

tenang, merupakan tempat yang 

tepat bagi Anda yang jenuh dengan 

hiruk pikuk dunia. Masih banyak 

tempat-tempat di Pulau Lombok 

ini, yang sangat direkomendasikan 

menjadi tujuan wisata Anda, 

misalnya Pulau Komodo.

Untuk informasi yang lebih detai 

tentang tempat-tempat wisata di 

Pulau Lombok.

Lombok Barat, sebuah kabupaten 

di Propinsi Nusa Tenggara Barat, 

menjadi pilihan para wisatawan 

yang ingin menikmati suasana pantai 

dan namun tetap sarat sejarah 

dan budaya. Begitu lengkapnya 

hingga beredar anekdot bahwa 

wisatawan dapat menemukan 

budaya Bali di Lombok, namun tidak 

sebaliknya. Suku asli yang hidup di 

Lombok adalah Sasak, yang hampir 

seluruhnya beragama Islam.

Umumnya wisatawan datang ke 

Lombok untuk menikmati Pantai 

Senggigi dan beberapa empat 

pulau kecil (Gili) yang berada di 

barat laut Pulau Lombok, yakni Gili 

Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. 

Namun ada pula yang lebih memilih 

untuk mendaki Gunung Rinjani di 

Lombok Utara, menikmati pesisir 

Kuta, Sekotong, dan Tanjung Aan 

di Lombok Selatan.

Berhubung mayoritas kegiatan 

yang dilakukan adalah aktivitas 

air, wisatawan dianjurkan untuk 

mengunjungi Lombok Barat saat 

Masyarakat Suku Sasak masih memegang 
tradisi dan adat mereka dalam kehidupan 
kesehariannya sampai saat ini. Anda akan 
menemukan banyak kebiasaan-kebiasaan 
mereka yang akan mengejutkan Anda.
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musim kemarau, yakni semester 

pertama, sekitar Januari â€“ Juni. 

Namun mengingat beberapa tahun 

belakangan Indonesia seperti 

mengalami anomali iklim, maka 

ada baiknya untuk mengecek ke 

beberapa situs penyedia paket 

wisata lokal perihal rencana wisata.

penerbangan ke lombok yang 

disediakan oleh Garuda Indonesia, 

Lion Air, dan Merpati menuju 

Lombok dari kota-kota besar di 

Indonesia, antara lain Jakarta, 

Makassar, Medan, Pontianak, 

Sorong, dan lain-lain.

Februari – Maret, kamu bisa 

menyaksikan perayaan Bau Nyale 

di Pantai Kuta. Untuk yang hobi 

berselancar, bisa menjajal ombak 

di Pantai Batu Bolong.

Kalau senang mengejar sunset,Â Gili 

Trawangan bisa dijadikan pilihan. 

Namun kalauÂ  kamu senang 

menyelami bawah laut Lombok 

atau sekadar snorkeling, Sekotong 

adalah pilihan yang tepat. Sambangi 

juga Klui dan Pandanan juga ingin 

mencari pantai dengan suasana yang 

lebih tenang.

Bagi yang senang wisata sejarah dan 

budaya, bisa menyambangi Istana 

Air Maruya di pusat kota Mataram 

 i Sunset di dermaga Gili Trawangan. 
(FOTO: Wego Indonesia Photo 
Contest/Alex Irawan)

Transportasi menuju Lombok

Bandara Internasional Lombok 

resmi beroperasi sejak Oktober 

2011 menggantikan Bandara 

Selaparang. Saat ini sudah banyak 

Aktivitas di Lombok

Banyak aktivitas yang bisa dilakukan 

di Lombok. Atraksi utama di Pulau 

ini adalah koleksi pantainya. Jika 

kebetulan berkunjung antara  i Danau Segara Anak dari Puncak Plawangan 
Senaru. (FOTO: Wego Indonesia Photo Contest/
Wawan Darmawan)
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atau Pura Meru yang masih berada 

di satu kawasan. Kamu bisa juga 

mengunjungi Desa Batu Kumbung 

untuk melihat proses pembuatan 

kain tenun yang dilakukan secara 

tradisional oleh kaum perempuan 

di desa ini.

TEMPAT WISATA DI LOMBOK

Pantai Senggigi

Terletak di barat pulau Lombok, 

Pantai Senggigi menawarkan 

pemandangan matahari yang 

memukau. Pantai berpasir putih ini 

menjadi salah satu primadona wisata 

pesisir di Lombok.Â   Ukurannya 

memang tidak seluas Pantai Kuta 

di Bali, namun kondisinya masih 

lebih asri jika dibandingkan dengan 

pantai tersebut. Pantai ini cocok 

untuk snorkeling karena ombaknya 

tidak terlalu besar akibat pecah di 

tengah akibat terumbu karang.

Gunung Rinjani

Rinjani adalah gunung berapi megah 

yang berada dalam jalur Ring of 

Fire di Indonesia. Gunung setinggi 

3.726 meter ini merupakan gunung 

tertingi kedua di Indonesia setelah 

Jayawijaya di Papua. Butuh waktu 

minimal 5 hari agar bisa menikmati 

pendakian Rinjani. Pemandangan 

dari puncak Rinjani disebut-sebut 

sebagai salah satu pemandangan 

terindah di Indonesia.

Gunung Rinjani berada di kawasan 

taman nasional seluas 41.330 hektar 

sebagai habitat flora dan fauna 

Australasia. Jalur pendakian Rinjani 

yang melalui rute Senaru hingga ke 

Sembalun Lawang dianggap sebagai 

 i Desa Tetebatu

Gunung Rinjani berada di 
kawasan taman nasional seluas 
41.330 hektar sebagai habitat 
flora dan fauna Australasia.
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salah satu trek terbaik di Asia 

Tenggara. Total durasi pendakian 

selama 3 hari, atau mencapai 4 hari 

jika meneruskan hingga ke kawah 

gunung berapi. Setiap pengunjung 

yang akan melakukan pendakian 

akan dikenakan tarif yang digunakan 

untuk biaya pemeliharaan dan 

konservasi kawasan taman nasional. 

Setidaknya ada tiga alasan untuk 

mendaki Rinjani, yakni untuk 

menikmati panorama dari puncak 

Anjani, eksplorasi Danau Segara 

Anak, dan menjajal mandi sauna di 

Gua Susu.

Pura Batu Bolong

Masih di kawasan Pantai Senggigi, 

sekitar setengah jam berjalan kaki, 

wisatawan dapat menyambangi pura 

Batu Bolong. Banayak cerita yang 

beredar tentang pura ini menurut 

legenda setempat. Diantaranya, 

pura ini pernah menjadi tempat 

pengorbanan gadis/perawan untukÂ  

menjadi makanan ikan hiu, dan 

sering dijadikan tempat bunuh diri 

para gadis akibat patah hati.

Desa Wisata Tetebatu. 

Tetebatu adalah desa wisata yang 

terletak di kaki Gunung Rinjani di 

kawasan timur Lombok. Desa ini 

cocok disambangi bagi mereka yang 

menyukai suasana pedesaan dengan 

area persawahan yang menghampar. 

Di sekitarnya terdapat banyak 

kampung tradisional penghasil 

kerajinan ikat dan tembikar.

Tetebatu juga memiliki tempat 

wisata alam yang bisa dinikmati, 

seperti Air Terjun Juku, Taman 

Wisata Tetebatu, dan Air Terjun 

Jeruk Manis. Jalan-jalan di sekitar 

s a w a h  u n t u k  m e n d a p a t k a n 

p e m a n d a n g a n  t e r b a i k  s a a t 

berwisata di desa ini.

Pantai Klui

Ingin mencari pantai yang tidak 

terlalu mainstream seperti Senggigi 

atau Gili Trawangan? 20 menit 

berkendara ke utara, ada sebuah 

pantai bernama Klui yang belum 

banyak dikunjungi wisatawan.  i Pantai Pandanan, masih bersih dan bebas pungli. (FOTO: Rinaldi Maulana)

Ke Lombok utuk 
menyepi? Pantai 

Pandanan bisa 
dijadikan pilihan. Pantai 

yang tergolong masih 
sepi ini menawarkan 

pemandangan yang tak 
kalah indahnya.
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Pantai berpasir hitam dan berbatu ini 

juga bisa dijadikan alternatif untuk 

menyaksikan sunset. Di kawasan 

ini hanya ada satu penginapan. 

Jika budget terbatas, atau justru 

ingin mendapatkan sensai berbeda, 

kamu bisa membangun kemah di 

tepi pantai. Namun ingat, pastikan 

untuk tidak meninggalkan sampah 

di lokasi.

Pantai Pandanan

Ke Lombok utuk menyepi? Pantai 

Pandanan bisa dijadikan pilihan. 

Pantai yang tergolong masih sepi 

ini menawarkan pemandangan yang 

tak kalah indahnya. Bentangan pasir 

putihnya berpadu dengan biru laut 

yang relatif tenang. Mau berenang 

atau sekadar tidur-tiduran di bawah 

pohon sembari menikmati kelapa 

muda saat menungguÂ  sunsetÂ  , 

bebas saja.

Tanjung Aan

Satu lagi pantai menawan yang 

dimiliki Lombok. Tanjung Aan 

terletak di Desa Kuta, Kecamatan 

Pujut, Praya. Seperti pantai-pantai 

lain di Lombok, air Pantai Tanjung 

Aan jernih kebiruan dengan pasir 

putih menyerupai merica, sehingga 

pantai ini juga kerap disebut Pantai 

Tanjung Merica.

 i Biru laut Gili Trawangan yang menggoda. (FOTO: Wego 
Indonesia Photo Contest/Fatchur Rizal)

Gili Trawangan 
menawarkan 
suasana 
meriah dengan 
pengunjungnya 
mayoritas berusia 
muda
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Berjalan ke ujung kiri pantai, 

terdapat sebuah batu berbentuk 

unik bernama batu Payung. Batunya 

tegak menjulang dan bisa menjadi 

tempat berteduh saat matari sedang 

bersinar terik.

Tak seperti Gili Trawangan yang 

ramai, Tanjung Aan cenderung 

hening dan jauh dari keramaian. 

Tidak ada penginapan di kawasan 

ini. Penginapan terdekat ada di 

sekitar Pantai Kuta yang lokasinya 

tak jauh dari sini.

Tebing Pengsong

Penyuka aktivitas menantang? Tak 

ada salahnya mencoba menjajal 

ketingian Tebing Pengsong yang 

berlokasi di selatan kota Mataram 

ini. Beragam jenis jalur panjat ada 

di sini, mulai dari jalur sport, boulder, 

sampai artifisial. Tebing Pengsong 

sebenarnya masih bagian dari 

daerah wisata Gunung Pengsong. 

Panjang jalur panjatnya bervariasi, 

yakni antara 7 – 15 meter dengan 

tingkat kesulitan berkisar antara 

5,9 – 5,11. Usai lelah memanjat, kita 

bisa beristirahat di bale-bale Pura 

Pengsong, yang berada di atas tebing 

sambil menikmati pemandangan 

sawah yang menghampar.

Cobalah anda melarikan dirikepulao 

Lombok , pasti anda tidak menyesal, 

selamat berlibur. 

 i Pengrajin tenun di Desa Sade. (FOTO: Wego Indonesia Photo Contest/Wahju 
Aduhai)

Gili (Trawangan, Meno, dan Air)

Istilah â€œgiliâ€� dalam bahasa 

lokal memiliki arti â€œpulauâ€�. 

Ketiga pulau ini tak bisa dipisahkan 

dari destinasi wisata di Lombok 

Barat, yang menjual keindahan 

pesona pesisir pantai. Ketiganya 

juga menawarkan pantai pasir putih 

yang alamnya masih terjaga dengan 

baik. Jarak tempuh dari Pantai 

Senggigi ke ketiga pulau ini sekitar 

30 menit.

Sebagai pulau terbesar,  Gili 

Trawangan menawarkan suasana 

meriah dengan pengunjungnya 

mayoritas berusia muda. Di pulau ini, 

wisatawanÂ  juga dapat menikmati 

sunset sambil menatap keindahan 

Gunung Agung dari kejauhan.

Gili Meno hadir untuk memanjakan 

wisatawan yang mengidamkan 

relaksasi dalam suasana yang 

cenderung sunyi. Lain lagi dengan 

Gili Air, pulau yang jaraknya paling 

dekat dengan Pulau Lombok ini bisa 

dibilang merupakan perpaduan 

kedua pulau sebelumnya. Selain 

islands hopping, kita juga bisa diving, 

snorkeling, atau sekadar berenang 

santai di ketiga gili ini. Agar lebih 

leluasa mengeksplorasi pulau, 

banyak penyewaan sepeda yang 

bisa kita temukan.
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 i Ayam Taliwang asli Lombok yang biasa dimakan dengan Pelecing Kangkung. 
(FOTO: Ayam Taliwang H. Moerad)

Batu Layar

Makam keramat Batu Layar bisa 

dijadikan opsi bagi wisatawan 

yang ingin merasakan suasana lain 

saat berlibur ke Lombok Barat. Ini 

adalah makam seorang ulama yang 

sekaligus menjadi tempat suci para 

penganutÂ Wetu Telu,Â salah satu 

praktik keagamaan masyarakat 

Lombok. Tempat ini ramai dikunjungi 

saat Lebaran Topat, lebaran kecil 

yang dirayakan masyarakat Sasak 

satu minggu setelah Idul Fitri. 

Batu Layar menjadi lokasi awal 

perayaan ini dengan digelarnya 

upacaraÂ Nyangkar.

Desa Sade

Sadei adalah desa wisata di Lombok 

tengah tempat bermukimnya 

masyarakat Sasak yang merupakan 

suku asli Lombok. Sebagian besar 

warga di sini berporfesi sebagai 

pengrajin kain tenun. Konon salah 

satu syarat seorang perempuan agar 

bisa dilamar adalah ia bisa menenun.

Setelah mengisi buku tamu di 

area gapura desa, kita akan 

menyusuri lorong desa yangÂ   

dipenuhi para pengrajin kain tenun. 

Arsitektur rumah-rumah di desa 

ini mengadaptasi gaya lumbung 

khas Lombok yang dibangun 

menggunakan campuran kotoran 

ternak dan tanah.Â  Semua kain 

tenun yang dihasilkan dibuat secara 

tradisional menggunakan alat-alat 

sederhana. Jika mencari oleh-oleh 

tenun khas Lombok, desa adat ini 

adalah tempatnya.

Pantai Selong Belanak

P a n t a i  i n i  m e n y u g u h k a n 

pemandangan yang tak kalah 

indah. Hamparan pasir putih 

berapdu kontras dengan air laut 

yang berwarna biru kehijauan. Pasir 

putihnya lebih halus dari pantai-

pantai lain di Lombok. Rasakan 

sensasi berjalan di atas halusnya 

pasir Pantai Selong Belanak tanpa 

alas kaki.

Mendaki sedikit ke atas bukit maka 

kita bisa menyaksikan pemandangan 

sekitar secara lebih menyeluruh. 

Perjalan menuju lokasi pantai ini 

membuat kita ekstra hati-hati, sebab 

jalan yang naik turun dan berliku-

liku.

Wisata kuliner Lombok

Kuliner khas Lombok yang kerap 

menjadi incaran para wisatawan 

selain aneka ragam makanan laut, 

adalahÂ Ayam Taliwang.Â resep yang 

berasal dari sebuah desa bernama 

Karang Taliwang di kawasan 

Cakranaegara iniÂ  awalnya dibuat 

oleh seorang warga bernama H. 

Moerad. Hingga kini, restoran Ayam 
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Taliwang H. Moerad masih menjadi 

favorit. Ayam yang digunakan untuk 

menu ini biasanya ayam kampung 

berusia tiga hingga lima bulan, agar 

dagingnya terasa empuk.

Menu pendamping yang biasa 

dipesan adalahÂ Plecing Kangkung. 

Yang membedakan menu ini dengan 

tumis kangkung pada umumnya 

terletak pada parutan kelapa yang 

disangrai, lalu ditaburi di atasnya 

bersama sambal. Kuliner khas 

Lombok lain yang bisa dicoba 

adalahÂ  Beberuk, Bebalung, Sate 

Bulayak,Â dan masih banyak lagi. 

Sebagai penutup, Es Kelapa Muda 

Madu adalah minuman yang cocok 

dinikmati ketika berlibur ke daerah 

pantai. Madu yang digunakan asli 

Sumbawa, sehingga rasanya lebih 

orisinil. Tidak terlalu manis.

Ada pula Sate Bulayak yang bisa 

terbuat dari daging sapi yang 

dilumuti bumbu khas Sasak. Cara 

makannya dengan mencocol 

bulayak ke bumbu sate yang sudah 

disediakan. Pedang sate ini banyak 

ditemui di beberapa objek wisata, 

misalnya Taman Suranadi, Pura 

Lingsar, dan Taman Narmada.Â Jika 

mengidam masakan internasional, 

deretan restoran di sepanjang 

Senggigi bisa dicoba. Beberapa 

diantaranya Square, dan Papa Besar 

Cafe. Sementara di kawasan Gili 

Trawangan, Scallywags Bar & Grill 

dan restoran Villa Ombak juga bisa 

dicoba.

Belanja oleh-oleh Lombok

Selain wisata bahari dan kuliner, para 

wisatawan juga dapat menikmati 

Lombok dengan berwisata belanja. 

 i Kerajinan tembikar khas Banyumulek, Lombok. [foto by: justgoindonesia.com]
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Banyak kerajinan daerah untuk oleh-

oleh yang bisa diperoleh dengan 

harga yang relatif murah. Kerajinan 

mutiara dan emas dapat diperoleh 

di Desa Sekarbela. Lokasinya mudah 

dijangkau kendaraan.

Jika tertarik dengan kain tenun, 

Sukarara dan Desa Sade layak dicoba 

karena menjual tenun tradisional 

yang masih menggunakan bahan 

pewarna dari akar dan dedaunan. 

Ada pula Pasar Cakranegara yang 

menjual suvenir berupa kaos wisata 

yang dijual dengan harga grosir. Bila 

berminat belanja kerajinan tembikar, 

mampir saja ke Banyumulek.

Penginapan di Lombok

Ada sekitar  73 penginapan 

di lombok dengan kelas yang 

berbeda-beda, mulai dari pondok 

wisata, hotel melati, hingga hotel 

berbintang, dengan jumlah kamar 

yang tersedia sekitar 1734 kamar. 

Untuk mendapatkan nuansa 

tradisional Indonesia, Alang-Alang 

Boutique Beach Hotel bisa dicoba. 

Dengan kapasitas kamar yang hanya 

berjumlah 19 buah, penginapan ini 

menawarkan suasana ketenangan 

nan intim. Cocok dipilih oleh 

wisatawan yang sedang berlibur 

berdua pasangan.

Salah satu hotel berbintang lima 

yang ada di kawasan ini adalah Hotel 

Tugu Lombok yang berlokasi di 

Pantai Sire. Hotel yang merupakan 

bagian dari grup Tugu Hotel ini 

hanya menyediakan 19 kamar, 

dengan fasilitas hotel berupa pusat 

kebugaran, dua buah kolam renang, 

dan Wi-Fi gratis. Ada pula Hotel Kuta 

Indah yang berkapasitas 35 kamar 

tidur, dengan fasilitas restoran yang 

menyediakan makanan tradisional 

Indonesi dan Eropa. Penginapan 

ini bisa dijadikan opsi bagi para 

wisatawan yang berada di Pantai 

Kuta Lombok, dan memiliki budget 

terbatas.

Penginapan lain yang bisa dicoba 

antara lain Hotel Villa Ombak, 

Villa Gili Eco, dan Hotel Gili Air 

yang masing-masing berada di Gili 

Meno, Gili, Trawangan dan Gili Air. 

Namun karena jarak antara Lombok 

dan ketiga Gili tergolong dekat, 

menginap di Senggigi dan island 

hopping ke ketiga gili tersebut bisa 

dijadikan alternatif.

 i Gili Eco Villas salah satu pilihan penginapan di Lombok [foto by: 
lomboktourplus.com]



AIRBUS A220 FAMILY

S
etelah melalui konsep dan perencanaan yang memakan 
waktu cukup lama, Airbus kembali meluncurkan produk 
terbarunya untuk melengkapi jajaran produk single-

aislenya. Dalam sebuah perayaan di Henri-Ziegler Delivery 
Centre, dekat Toulouse, Perancis, Airbus mempertontonkan 
kepada publik produk anyar tersebut lengkap dengan livery 
biru khas Airbus. Armada anyar tersebut diberikan nama 
Airbus A220 Family. Hadirnya Airbus A220 guna melengkapi 
saudaranya, Airbus A320 series yang sudah diproduksi ribuan 
unit.
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Menilik proses pengembangannya, 

Airbus A220 sebelumnya adalah 

murni di desain dan di kembangkan 

oleh Bombardier dengan nama 

C-series yang terdiri dari CS100 

dan CS300. Airbus berminat dengan 

proyek C-series tersebut, akhirnya 

terjalinlah kerjasama Bombardier 

dan Airbus yang menghasilkan 

versi pengembangan dari C-series 

yakni A220 Family yang bermain 

di segmen 100-150 kursi single 

aisle. Airbus memprediksi dalam 

20 tahun ke depan, jumlah pesawat 

yang dibutuhkan untuk kapasitas 

100-150 kursi mencapai 6.000 unit.

Airbus A220 Family diklaim 

sebagai pesawat yang sangat 

efisien biaya operasionalnya sebab 

antara A220-100 dan A220-300 

memiliki 99% kesamaan baik dari 

segi desain kokpit, desain kabin, 

penggunaan mesin dan komponen 

yang digunakan. Perbedaan diantara 

keduanya hanya sebatas kapasitas 

bahan bakar, penumpang, dan 

bagasi.

D i b a n d i n g  k o m p e t i t o r n y a , 

bobot Airbus A220 Family lebih 

ringan mencapai 5,44 ton karena 

penggunaan bahan material 

terbaru dan ditenagai dengan 

mesin teknologi terbaik dari 

Pratt and Whitney PurePower 

PW1500G. Airbus A220 Family 

mampu menempuh jarak mencapai 

5.920 kilometer dan mampu lepas 

landas dengan bobot maksimal 67,6 

ton tergantung konfigurasi yang 

digunakan masing-masing maskapai 

penggunanya.

Dibanding kompetitornya, bobot Airbus 
A220 Family lebih ringan mencapai 5,44 ton 
karena penggunaan bahan material terbaru 

dan ditenagai dengan mesin teknologi 
terbaik dari Pratt and Whitney PurePower 

PW1500G. 
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Airbus sangat optimis meraih 

angka penjualan yang tinggi untuk 

Airbus A220 Family karena seabrek 

teknologi mutakhir disematkan 

kepada Airbus A220. Selain 

menguntungkan penggunanya, 

Airbus A220 juga diklaim akan sangat 

memanjakan penumpang. Fasilitas 

yang dapat dinikmati penumpang 

di armada pelengkap Airbus A320 

series ini adalah jendela pesawat 

yang lebih lebar, suara mesin yang 

sangat halus, in-flight entertainment, 

legroom yang luas, kursi yang lebih 

lebar, dan lainnya. "Saya telah 

menerima banyak tanggapan 

positif dari pelanggan tentang apa 

yang ditawarkan oleh pesawat ini. 

Mulai dari pengalaman penumpang 

yang luar biasa, penggunaan bahan 

bakar yang lebih efisien, bobot 

pesawat yang lebih ringan, hingga 

suara mesin yang lebih senyap. 

Semuanya berkontribusi terhadap 

optimisme saya bahwa Airbus dapat 

memberikan dukungan terbaiknya 

untuk menyukseskan penjualan 

A220," ungkap Eric Schulz, Airbus 

Chief Commercial Officer.

Maskapai pertama yang beruntung 

mengoperasikan Airbus A220 untuk 

pertama kalinya adalah maskapai 

asal Amerika Serikat, JetBlue. 

Jumlah yang dipesan JetBlue cukup 

banyak; mencapai 60 unit untuk 

mengganti pesanan sebelumnya 

yaitu Embraer 190. JetBlue akan 

menerima pesanan pertamanya 

di tahun 2020. Selain JetBlue, 

maskapai yang menaruh minat 

serius akan mengoperasikannya 

adalah Air Baltic dan Delta Airlines.

Apakah eksistensi Airbus A220 

Family mampu menyaingi supremasi 

Airbus A320 series yang merupakan 

kakaknya sendiri dan Boeing 737 

series? Atau mungkinkah akan 

m e n u m b a n g k a n  ke b e ra d a a n 

ke d u a n y a ?  M e n a r i k  u n t u k 

disaksikan persaingan penjualan 

pesawat single-aisle di kelas ini sebab 

penjualan Airbus A320 series dan 

Boeing 737 series belum pernah ada 

yang mampu menggoyahkannya.

Maskapai pertama yang beruntung mengoperasikan Airbus 
A220 untuk pertama kalinya adalah maskapai asal Amerika 
Serikat, JetBlue. Jumlah yang dipesan JetBlue cukup banyak; 
mencapai 60 unit untuk mengganti pesanan sebelumnya yaitu 
Embraer 190. JetBlue akan menerima pesanan pertamanya di 
tahun 2020.
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Mi c r o s l e e p  a d a l a h  s u a t u 

kondisi tidur sementara 

yang terjadi tanpa disadari, 

dimana seseorang menjadi tidak 

responsif  terhadap keadaan 

Retno Wibawanti

Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan
Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

sekitarnya dan tertidur. Periode 

microsleep ini biasanya berlangsung 

selama beberapa detik atau 

maksimal sampai dengan 30 detik. 

Microsleep dapat terjadi pada 

setiap orang dewasa. Microsleep 

lebih beresiko terjadi pada mereka 

yang memerlukan alertness dan 

awareness tinggi serta monoton 

dalam melakukan pekerjaannya, 

 i  gambar ilustrasi, sumber: eurocockpit.be

MICROSLEEP:
30 SECONDS THAT COUNT
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seperti penerbang atau petugas 

Air Traffic Control (ATC). Periode 

microsleep tentu menimbulkan 

kondisi  yang berbahaya dan 

m e n g a n c a m  k e s e l a m a t a n 

penerbangan.

Microsleep terjadi saat seseorang 

merasa lelah dan mengantuk. Saat 

seseorang merasa mengantuk, 

bagian tertentu dari otak kita 

akan masuk dalam keadaan tidur, 

meskipun kita masih bangun atau 

terjaga. Fenomena ini disebut 

sebagai local sleep, dimana kita 

masih terjaga, namun otak kita tidak 

sepenuhnya berfungsi atau terjaga. 

Microsleep ini terjadi karena local 

sleep yang sedikit memanjang, 

hingga tubuh kita menyadarinya 

dan terjaga kembali.

Microsleep yang berlangsung 

singkat ini dapat memberikan 

dampak sangat serius. Beberapa 

tragedi kemanusiaan disebabkan 

microsleep, antara lain ledakan 

nuklir Chernobyl dan  pesawat ulang 

alik antariksa Challenger.

Gejala dari microsleep ini antara 

lain, tanpa sadar mata menutup, 

tidak mengetahui keadaan sekitar, 

dan kemudian terbangun karena 

sentakan kepala. Microsleep dapat 

terjadi karena beberapa hal, yaitu 

gangguan tidur, kelelahan (fatigue), 

bekerja dalam shift malam dan jenis 

pekerjaan yang monoton. Dalam 

dunia penerbangan, penerbang 

memiliki karakteristik pekerjaan 

antara lain bekerja dalam shift / kerja 

bergilir (baik shift malam atau pagi), 

mengalami jetlag, pekerjaan yang 

monoton sekaligus memerlukan 

alerteness dan awareness tinggi, 

kurang tidur, dan beban pekerjaan 

yang tinggi. Penerbangan jarak jauh 

(long-haul flight), jadwal stand by dan 

jadwal kerja yang panjang, juga 

meningkatkan resiko penerbang 

untuk mengalami fatigue. Kondisi 

ini dapat menimbulkan microsleep 

saat bekerja.

M i c r o s l e e p  t i d a k  s e l a l u 

menimbulkan incidence atau 

a c c i d e n t  p e s a w a t  t e r b a n g , 

namun sangat beresiko terhadap 

keselamatan penerbangan. Pilot 

Microsleep terjadi saat seseorang merasa lelah dan 
mengantuk. Saat seseorang merasa mengantuk, bagian 
tertentu dari otak kita akan masuk dalam keadaan tidur, 
meskipun kita masih bangun atau terjaga. Fenomena ini 
disebut sebagai local sleep, dimana kita masih terjaga, 
namun otak kita tidak sepenuhnya berfungsi atau terjaga.

Microsleep yang berlangsung singkat 
ini dapat memberikan dampak sangat 

serius. Beberapa tragedi kemanusiaan 
disebabkan microsleep, antara lain 

ledakan nuklir Chernobyl dan  pesawat 
ulang alik antariksa Challenger.
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Fatigue Barometer pada tahun 2013 

melaporkan kejadian microsleep 

p a d a  p e n e r b a n g  d i  c o c k p i t 

sebagai berikut: Austria (85%), 

Swedia (89%), Jerman (92%) dan 

Denmark (93%). Laporan ini disusun 

berdasarkan survey terhadap 

penerbang-penerbang di negara 

tersebut. Survey ini mengungkapkan 

bahwa microsleep yang dialami 

penerbang saat bekerja di cockpit 

adalah indicator dari suatu kondisi, 

yaitu kelelahan (fatigue). Bila 

seorang penerbang mengalami 

microsleep, maka ia tidak dapat 

berespon bila terjadi suatu keadaan 

emergensi dalam penerbangannya. 

Dalam hal lain, seorang penerbang 

dapat memberikan respon dan 

mengambil tindakan pada saat 

mengalami microsleep, namun tidak 

sesuai dengan keadaan emergensi 

yang terjadi.

Kelelahan,  yang merupakan 

kondisi yang mendasari terjadinya 

microsleep, merupakan suatu 

Kelelahan, yang merupakan kondisi yang mendasari terjadinya 
microsleep, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 
diperhatikan serta memerlukan masukan dan upaya penanganan, tidak 
hanya dari penerbang, namun juga dari pihak lain yang terkait seperti 
maskapai, kementerian terkait dan pihak akademisi.

Kelelahan merupakan kondisi yang memacu 
terjadinya microsleep (gambar ilustrasi via bioedge.
org)
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hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan serta memerlukan 

masukan dan upaya penanganan, 

tidak hanya dari penerbang, namun 

juga dari pihak lain yang terkait 

seperti maskapai, kementerian 

terkait dan pihak akademisi. 

Diperlukan lebih banyak penelitian 

dan data terkait kelelahan pada 

penerbang, yang dapat dijadikan 

rekomendasi untuk peninjauan 

kembali pengaturan jadwal terbang 

dan kebijakan terkait lainnya dari 

maskapai dan regulator. Dokter 

spesialis kedokteran penerbangan 

dapat dioptimalkan oleh maskapai 

untuk dapat mengidentifikasi 

dan mengelola berbagai faktor 

resiko yang dapat menyebabkan 

kelelahan pada penerbang, dengan 

tujuan meningkatkan keselamatan 

penerbangan.

Untuk mencegah agar tidak 

terjadi microsleep adalah dengan 

menyadari seberapa terganggunya 

pola tidur. Semakin lama kita terjaga, 

maka semakin lama juga tidur 

yang kita butuhkan. Tidur yang 

dibutuhkan adalah tidur malam 

yang berkualitas. Kopi juga dapat 

membantu terjaga selama bekerja, 

namun perlu diketahui bahwa kopi 

membutuhkan waktu kurang lebih 

30 menit untuk merasakan efek dari 

kafein. 

Melakukan tidur sebentar (short 

nap) tidak lebih dari 20 menit, 

sering dikenal sebagai Power Nap, 

juga efektif untuk menyegarkan 

tubuh. Tidur singkat lebih dari 20-

30 menit akan menyebabkan masuk 

ke dalam fase tidur yang lebih dalam, 

sehingga akan lebih sulit untuk 

dibangunkan atau terjaga, dan akan 

lebih mengantuk saat kita bangun.

Upaya yang dapat dilakukan 

penerbang antara lain menjaga 

kebugaran dan kesehatan serta 

memanfaatkan waktu beristirahat 

dengan baik. Selain itu, penerbang 

sebaiknya berinisiatif  untuk 

berkonsultasi dengan dokter jika 

mengalami gangguan kesehatan, 

sehingga kondisi  kesehatan 

penerbang dapat terjaga dan tidak 

jatuh ke dalam kondisi fatigue.

Untuk mencegah agar tidak terjadi 
microsleep adalah dengan menyadari 

seberapa terganggunya pola tidur. 
Semakin lama kita terjaga, maka 

semakin lama juga tidur yang kita 
butuhkan.
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