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Dear member,

Dalam rangka menyongsong Tahun 
Baru 2019, saya selaku pimpinan 
asosiasi, Presiden APG yang mendapat 
mandat perpanjangan setahun oleh 
Musyawarah Anggota Luar Biasa pada 
tanggal 13 Desember 2018 lalu, ingin 
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada awal tahun 2018 kita semua tahu 
bahwa kita mengalami kekacauan yang 
luar biasa karena kebijakan Direksi yang 
melakukan penggantian software sistim 
penjadwalan crew dari CrewLink ke 
Sabre diwaktu yang tidak tepat (jelang 
peak season Natal 2017 dan Tahun 
Baru2018) dan dengan cara yang 
tidak tepat pula (hanya dengan paralel 
operation yang sangat singkat). Namun 
berkat kesabaran dan ketangguhan kita 
semua, maka akhirnya kendala tersebut 
bisa berangsur pulih. 

Pa d a  A p r i l  2 0 1 8  k i t a  s a n g a t 
dikecewakan oleh hasil dari RUPS 
perusahaan yang sama sekal i 
mengabaikan masukan dan usul yang 
semula seolah sudah ditampung dan 
akan diperhatikan. Maka pada awal 

Mei 2018 bersama Sekarga, kita APG 
terpaksa melakukan ultimatum akan 
melakukan industrial action (mogok 
kerja) bila semua penyimpangan PKB 
dan PKP dalam bentuk beberapa 
WI tidak segera dikoreksi. Namun 
demi kepentingan masyarakat maka 
rencana tersebut dua kali mengalami 
penundaan. Setelah tarik ulur dan 
lobi-lobi yang melelahkan, maka 
terjadilah kesepakatan dimana kita 
telah membatalkan rencana mogok 
tersebut dengan kesepakatan bahwa 
koreksi PKB dan PKP harus selesai 
dalam sebulan dan perombakan Direksi 
selesai paling lambat sebelum Oktober 
2018. 

Hasil RUPS-LB pertengahan bulan 
September 2018 telah mengakomodir 
masukan dari APG dan Sekarga dengan 
susunan Direksi yang memberi 
harapan dimana Capt Bambang 
Adisurya (andalan APG) sebagai 
DO sehingga pergantian beberapa 
pejabat ditingkat pelaksanapun telah 
dapat dilakukan dengan baik. Adapun 
koreksi penyimpangan PKB dan PKP 
sudah sekaligus dilakukan perundingan 
perubahan PKB dan PKP untuk periode 
2 tahun kedepan yang juga telah 
berlangsung dengan sangat lancar. 
Dalam dua bulan saja kita juga sudah 
melihat tanda-tanda positif kinerja 
perusahaan dan harga saham Garuda 
dibursa telah menunjukkan rebound.

Oleh karena itu marilah kita kawal dan 
dukung program perusahaan untuk 
segera membalikkan kinerja keuangan 
perusahaan menjadi positif di akhir 
tahun 2019. 

Kita juga harus terus menjaga 
profesionalisme pilot dan mampu 
mempertahankan reputasi tingkat 
keselamatan penerbangan kita menjadi 
yang terbaik, melalui 9 (sembilan) 
Kompetensi yaitu:

1 Application of Procedures yang 
tepat dengan disiplin yang tinggi.

2 Flight path management yang 
baik dengan penggunaan level of 
automation yang appropriate.

3 Flight path management yang 
akurat juga pada saat terbang 
secara manual.

4 Technical knowledge yang terus 
menerus dimutahirkan(up to date).

5 Kemampuan berkomunikasi secara 
mumpuni.

6 Leadership and Teamwork yang 
terbaik.

7 Situational Awareness yang tinggi 
dan konsisten.

8 Problem Solving and Decision 
M a k i n g  y a n g  t e r b a i k  b u a t 
keselamatan dan citra perusahaan.

9 Workload management yang 
antisipatif.

Dan hal terpenting lainnya adalah mari 
kita pertahankan corporate culture kita 
dengan semangat ‘One Family, One 
Nation, One Garuda Indonesia’.

Atas nama BP APG kami mengucapkan 
‘Selamat Natal 2018 dan Tahun Baru 
2019’.

Terimakasih dan Salam kompak!

Capt Bintang Hardiono
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Bambang Adi Surya dan Direktur 

Human Capital, Heri Achyar. 

Diantara undangan juga hadir dari 

berbagai organisasi dan instansi 

penerbangan. Hadir pula Ketua 

Umum Ikatan Pilot Indonesia (IPI), 

Capt. Rama Noya, Ketua Sekarga 

MUSANG APG 
KE-XIX PERKUAT SINERGI

Musyawarah Anggota dibuka 

oleh Direktur Utama PT. Garuda 

Indonesia, Ari Askhara yang 

didampingi Direktur Operasi Capt. 

Asosiasi Pilot Garuda (APG) sukses menyelenggarakan 
Musyawarah Anggota (Musang) yang ke-XIX bertempat di 
Auditorium Garuda City Center, Kawasan Bandar Udara 

Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (13/12/2018).

� Musyawarah anggota asosiasi pilot garuda ke-XIX
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Irfan Nasution, Direktur Safety dan 

Security Airnav, Yurlis Hasibuan.

Adapun Agenda Musang APG tahun 

ini adalah sebagai berikut :

1  M e l a k s a n a k a n  a m a n a h 

Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga (AD/ART) 

Asosiasi Pilot Garuda.

2 Menerima dan Mengesahkan 

Laporan Kegiatan Asosiasi Pilot 

Garuda Periode 2017-2018.

3 Melaksanakan Rapat Anggota 

Tahunan bersamaan dengan 

M u s y a w a r a h  A n g g o t a 

Asosiasi Pilot Garuda untuk 

Mengesahkan Laporan Kegiatan 

Badan Pengurus Koperasi 

‘Andalan’ Penerbang Garuda.

4 Menerima dan Mengesahkan 

Laporan Kegiatan dan Laporan 

Keuangan Badan Pengurus 

Asosiasi Pilot Garuda Periode 

2017-2018.

kita bersama-sama mendukung jajaran 
manajemen Garuda, supaya Garuda dapat 

berkembang kedepannya dan jangan lupa untuk 
memperkuat komunikasi dengan baik

Tema yang diusung dalam Musang 

APG kali ini adalah ‘Synergy’. 

Sinergi yang dimaksud tentunya 

membangun secara bersama-

sama hubungan kerjasama yang 

produktif baik antar sesama 

anggota, maupun antarorganisasi 

APG dengan perusahaan dalam 

hal ini manajemen Garuda, untuk 

menghasilkan hal yang bermanfaat 

dan berkualitas.

Dalam pidato pembukaannya, 

Presiden APG, Capt. Bintang 

Hardiono menyampaikan harapan 

dan dukungannya kepada jajaran 

direksi dan manajemen Garuda 

dan agar seluruh anggota dan pihak 

terkait untuk saling memperkuat 

komunikasi .

“Saya ucapkan terima kasih kepada 

jajaran direksi dan manajemen 

Garuda yang telah menyediakan 

tempat untuk sarana Musang pada 

hari ini. Harapan kedepannya ayolah 

kita bersama-sama mendukung 

jajaran manajemen Garuda, 

Di tahun 2019 maskapai pelat merah ini 
akan memiliki 146 pesawat. Untuk itu, 
perusahaan merencanakan merekrut pilot 
baru dari sekolah penerbang dan melakukan 
kerjasama dengan Sekolah Tinggi 
Penerbangan Indonesia (STPI) Curug
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supaya Garuda dapat berkembang 

kedepannya dan jangan lupa untuk 

memperkuat komunikasi dengan 

baik”, ujar Capt. Bintang Hardiono.

Selanjutnya usai sidang pleno yang 

menghasilkan kesepakatan untuk 

memperpanjang masa jabatan 

Presiden APG untuk periode 

2018-2019, serta penerimaan dan 

pengesahan Laporan Kegiatan dan 

Laporan Keuangan Badan Pengurus 

APG, akhirnya pelaksanaan Musang 

di tutup oleh VP Flight Operation 

Garuda Indonesia, Capt. Tumpal 

Hutapea. 

Dalam pesannya, Capt. Tumpal 

mengharapkan agar para penerbang 

untuk meningkatkan profesionalisme, 

lebih inovatif dan kreatif. Di tahun 

2019 maskapai pelat merah ini akan 

memiliki 146 pesawat. Untuk itu, 

perusahaan merencanakan merekrut 

pilot baru dari sekolah penerbang dan 

melakukan kerjasama dengan Sekolah 

Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) 

Curug untuk memenuhi kebutuhan 

pilot. (*)

Penyerahan hadiah utama pemenang undian door prize  
oleh Capt. Bintang Hardiono kepada Capt. Martein Malik
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MANAJEMEN 
BARU DENGAN 
SEMANGAT 
DAN IDE BARU

PT Garuda Indonesia melakukan 

perubahan direksi. Posisi Direktur 

Utama yang semula diduduki oleh 

Pahala Mansury, berganti posisi ke mantan 

Dirut Pelindo III, yakni I Gustri Ngurah 

Askhara Danadiputra. Pergantian ini adalah 

untuk meredam berbagai gejolak yang 

terjadi di tubuh Garuda Indonesia. 

Hal ini karena, sejak Januari 2018, Karyawan 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang 

tergabung di Serikat Bersama Karyawan 

Garuda atau Sekarga mengancam melakukan 

aksi mogok kerja. Pada Jumat 6 Juli 2018, 

misalnya, ribuan karyawan dan pilot Garuda 

Indonesia mengancam akan melakukan aksi 

mogok. 

Ancaman itu timbul lantaran terdapat beberapa 

aturan yang mengalami perubahan. Salah satu 

aturan yang mendapat kecaman keras dari 

para karyawan ialah pelayanan terhadap 

penumpang hanya mendapat jatah 5 awak 

cabin, bahkan beberapa flight pada pesawat 

737-800 hanya diberikan 4 awak cabin.

Setelah melakukan mediasi dan koordinasi 

dengan kementerian BUMN, PT Garuda 

I n d o n e s i a  ( P e r s e r o)  T b k ,  a k h i r ny a 

melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa (RUPSLB) di Auditorium Gedung 
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Manajemen Garuda City Center, 

Cengkareng.

RUPSLB ini diwakili oleh pemegang 

223.202.122.369 lembar saham 

atau 89,6 persen dari keseluruhan 

pemegang saham Garuda Indonesia. 

RUPSLB selain menunjuk I Gusti 

Ngurah Askhara Danadiputra 

sebagai Direktur Utama Garuda 

Indonesia, juga telah menunjuk 

jajaran Direksi baru Garuda 

Indonesia pada beberapa posisi.

1 Pergantian direksi dimana 

RUPSLB 2018 telah menyetujui 

penunjukan I Gusti Ngurah 

A s k h a r a  D a n a d i p u t r a 

sebagai  Direktur Utama 

Garuda Indonesia yang baru 

menggantikan Pahala N. 

Mansury yang menjabat sejak 

April 2017. 

2 Memberhentikan dengan 

hormat Jusman Sfafii Djamal 

sebagai Komisaris Utama dan 

menunjuk Agus Santoso sebagai 

obligasi global dan pendanaan 

perseroan tahun 2018. 

Berikut susunan Direksi dan Dewan 

Komisaris Garuda Indonesia yang 

baru: 

 � 	Direksi Direktur Utama: I Gusti 

Ngurah Askhara Danadiputra 

 � 	Direktur Niaga: Pikri Ilham 

Kurniansyah 

 � 	D i r e k t u r  K a r g o  & 

P e n g e m b a n g a n  U s a h a : 

Muhammad Iqbal 

 � 	D i r e k t u r  K e u a n g a n  & 

Manajemen Resiko: Fuad Rizal 

 � 	Direktur Human Capital: Heri 

Akhyar 

 � 	Direktur Operasi: Bambang 

Adisurya Angkasa 

 � 	Direktur Teknik: I Wayan 

Susena 

 � 	Direktur Layanan: Nicodemus 

Panarung Lampe 

Komisaris: 

 � 	Komisaris Utama / Independen: 

Agus Santoso 

 � 	Komisaris Independen: Ismerda 

Lebang 

 � 	Komisaris Independen : Herbert 

Timbo P. Siahaan 

 � 	Komisaris: Muzaffar Ismail 

 � 	Komisaris: Doni Oskaria 

 � 	Komisaris: Chairal Tanjung 

Komisaris: Luky Alfirman

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

(GIAA) pada Rabu (12/9/2018) 

menghasilkan keputusan-keputusan 

sebagai berikut :

Komisaris Utama/ Independen 

Garuda Indonesia yang baru. 

3 Paparan kinerja semester 

I/2018 perseroan

4 L a p o ra n  p e r ke m b a n g a m 

rencana transaksi penerbitan 



I Gusti Ngurah Askhara 
Danadiputra

Direktur Utama

Fuad Rizal

Direktur Keuangan & 
Manajemen Resiko

Ilham Kurniansyah

Direktur Niaga

Heri Akhyar

Direktur Human Capital

Mohammad Iqbal

Direktur Kargo dan 
Pengembangan Usaha

I Wayan Susena

Direktur Teknik

Bambang Adisurya 
Angkasa

Direktur Operasi

Nicodemus Panarung 
Lampe

Direktur Layanan
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DEWAN DIREKSI
GARUDA INDONESIA
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CEO QUOTE: 
ONE FAMILY, 
ONE NATION, 

ONE 
GARUDA INDONESIA

DARE TO 
CHANGE!
DARE TO 

CHANGE!
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"If you’re not asking 
questions about what is 

different today, you’re on 
a path of complacency,”

Dear Flytizen,

Era baru dari dunia kerja sudah terjadi 

sekarang. Perubahan ekonomi dan 

teknologi sekarang tidak bisa ditahan lagi. 

Pekerjaan yang dulu dianggap bagus bisa tiba-

tiba dirombak atau bahkan dibubarkan oleh satu 

divisi karena dianggap sudah ‘basi’ dan 

ketinggalan jaman. 

Saat kita menatap masa depan, 

kita bisa jadi bertanya, siapa 

yang membentuk masa depan? 

Ada yang mengatakan bahwa 

dunia akan ditentukan oleh 

“generasi milenial” yang hidup 

di alam digital. Namun, pada 

kenyataan bahwa mayoritas 

p e n g g u n a f a c e b o o k  d a n 

produk ‘smartphone’ lainnya 

adalah orang-orang berusia 

50 tahun! Jadi, dunia digital 

"If you’re not asking 
questions about what is 

different today, you’re on 
a path of complacency,”
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dan masa depan kita bukan pula 

monopoli anak-anak muda yang 

belum berpengalaman. 

Baik individu yang menemui 

wirausaha ataupun tergabung 

dalam organisasi, sukses karir kita 

bergantung pada sejauh mana kita 

bisa menawarkan sesuatu yang 

baru: produk baru, ide baru atau 

solusi baru. Semua yang tidak baru 

itu usang, dan kalau kita tetap 

bertahan pada yang lama, maka bisa 

dikatakan kita hidup di masa lalu. 

"If you’re not asking questions about 

what is different today, you’re on a 

path of complacency,” Ini saat di 

mana ‘harga’ kita tergantung pada 

kemampuan kita untuk berbeda 

dan berubah. Talenta yang ‘laku’ di 

pasaran sekarang adalah talenta 

individu yang sanggup berperan 

sebagai  ‘change agent’  dan 

‘innovator’.

Seberapa sering kita mendengar 

ungkapan: “Innovate or die”? Kita 

pun tahu bahwa orang-orang seperti 

Steve Jobs dan Bill Gates memang 

disegani karena inovasinya. Meski 

kita meyakini inovasi itu positif, 

bukankah kita masih sering terlena 

dan berendam dalam status quo, 

menikmati kondisi nyaman yang ada 

saat ini? Pernahkah kita menghitung 

seberapa kita mengalami gejala 

‘ketinggalan kereta’ di mana ide-

ide dan produk-produk baru 

yang kita pikirkan ternyata lebih 

dulu dilakukan oleh kompetitor? 

Kita sering mendengar, bahkan 

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

perubahan kerap tidak terjadi karena 

ide-ide yang pernah kita pikirkan 

tidak kita teruskan sampai menjadi 

produk baru, sistem baru dan cara 

baru yang membawa kemajuan dan 

bisa membuat orang tertarik. Siapa 

yang sebetulnya bertanggung jawab 

terhadap situasi ini?

Pe m i m p i n  y a n g  b a i k  p e r l u 

menekankan agar setiap individu 

dalam organisasinya merasa bahwa 

kalau ia tidak berinovasi, ia akan 

menjadi beban dan penghambat. 

Mentalitas ini harus ada untuk 

memutar roda organisasi. Inovasi 

harus diprioritaskan. Orang yang 

mengungkapkan ide baru harus 

didengar. Setiap ide, yang sukses 

maupun yang tidak sukses, perlu 

dihargai .  Ini  akan membuat 

semua orang percaya diri untuk 

mengeluarkan ide dan solusinya, 

serta tidak ragu dengan solusi-solusi 

kecil, yang mungkin dirasa tidak 

terlalu ber’impact’. Ide-ide tersebut 

pun perlu disambut dan diladeni 

oleh sebuah sistem, sehingga tidak 

melempem di tengah jalan. Rasa 

percaya pada atasan, teman, dan 

lembaga perlu kita jaga betul, karena 

mau tidak mau dalam mencoba hal 

baru pasti ada risiko. Risiko inilah 

yang perlu ditanggung bersama. 

Atasan atau pemimpin pun perlu 

berlatih untuk mengakui kehebatan 

orang yang jauh lebih junior atau 

rendah pangkatnya, karena seperti 

kita sadari, pemimpin juga perlu 

sekali sekali menyatakan: ”Saya 

tidak tahu” atau “Saya sedang 

belajar”. Hanya lingkungan atau 

atmosfir yang kondusif terhadap 

inovasilah yang bisa menyuburkan 

inovasi. Inovasi sering muncul dari 

hal-hal simple yang kita jalankan 

setiap hari bukan melulu datang dari 

invention dan rocket science. Think 

simple and simplify things...

Selain ide dari dalam, pelanggan 

dan ‘orang luar’ pun perlu dijadikan 

sumber inspirasi. Kita tidak lagi 

sekedar menyajikan bentuk-bentuk 

layanan baru bagi pelanggan, 

namun kita pun perlu menggali 

apa yang belum disadari pelanggan. 

Mendapat informasi terkini dari 

pasarlah yang sekarang perlu kita 

upayakan. 

Penggalian dari pelanggan pun 

sebetulnya tidak bisa diserahkan 

ke bagian atau divisi tersendiri. 

Kita semualah yang perlu lebih 

“broadminded”, lebih aktif melakukan 

benchmark, juga berpartisipasi 
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dalam berbagai event, mengikuti 

diskusi-diskusi penilaian terhadap 

jasa dan produk kita, dan membuka 

diri untuk memahami pendapat 

mengenai diri kita melalui kacamata 

orang lain.

Dalam kesempatan ini juga saya 

sampaikan program Quick Wins 

Garuda Indonesia untuk 2 tahun 

ke depan, yaitu :

1 Corporate culture transformation 

melalui pengembangan People, 

Process and Technology. 

Board of Directors akan fokus kepada 

peningkatancapability dan capacity 

pegawai, membuat pegawai Happy, 

karena pegawai adalah customer 

dan assetyang harus di utamakan. 

Dengan pegawai yang happy maka 

dengan sendirinya pegawai akan 

memberikan pelayanan terbaik 

kepada customer. 

Perputaran lintas divisi pun akan 

dilakukan, untuk menciptakan rasa 

care dan mengerti akan business 

process  secara keseluruhan. 

Pegawai di sini adalah keluarga 

besar termasuk pegawai tetap dan 

paruh waktu, karena kita adalah One 

Family One Nation and One Garuda 

Indonesia. 

Aviation Safety sebagai basis 

perubahan businessprocess di segala 

lini harus segera dilakukan. Tentu 

people/pegawai yang baik dan Happy 

akan membuat business process yang 

baik juga. Dan dengan business 

process yang baik tentunya bisa 

membuat suatu standardisasi dan 

menghindari penurunan kualitas 

kerja people/pegawai.

Kedua hal di atas (people  & process) 

erat hubungan nya dan interaksi 

keduanya harus cepat dan akurat, 

maka dari itu diperlukan bantuan 

technology. 

2 Enhancement Revenue melalui 

perluasan pasar, memperbaiki 

p r o d u k ,  m e r u b a h  c a ra  k i t a 

berjualan, menutup kebocoran-

kebocoran dan ketidakefisienan, 

menjalankan Business Integrated 

Logistic (bukan hanya Cargo), dan 

New Businessyang berhubungan 

dengan dunia transportasi udara. 

Yang paling penting untuk kita 

sebagai insan Garuda adalah 

bagaimana kita merubah mind set 

lama dan execute! Jangan takut 

salah namun harus cepat bisa 

memperbaiki, hal itu lebih baik 

daripada tidak melakukan apa-

apa dan tetap melakukan hal yang 

lama tapi kemudian kita mati. Dare 

to change to innitiate new things !

3 Redefine cost structure based 

on shared service organisation, 

termasuk sentralisasi pengadaan, 

sehingga dapat meningkatkan 

kepuasan internal customer yang 

akhirnya berujung peningkatan 

external customer.

Mulai hari ini, mulailah melakukan 

perubahan, apapun bentuknya, 

mulailah dari diri kita sendiri. 

Tentukan personal branding kita, 

competitive advantage kita sehingga 

kita bisa memberikan nilai tambah 

bagi perubahan itu. 

Percayalah atas perubahan, 

perubahan menanti sentuhan 

tangan Anda semua...jadilah pegawai 

yang kreatif, berinovasi dan selalu 

bersyukur atas rahmat Tuhan yang 

telah diberikan kepada kita.Amin.

Ari Askhara

CEO

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
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Strategi Quick Wins dan Upaya 
Pengembangan Kedepan
Bisnis dan industri penerbangan dewasa ini sedang mengalami “turbulensi”. Melemahnya nilai 
tukar rupiah terhadap US Dollar, serta volatilitas harga avtur telah memberikan dampak yang 
sangat luar biasa terhadap kinerja maskapai penerbangan, termasuk Garuda Indonesia.

D a l a m  r a n g k a  m e n g a t a s i 

berbagai kondisi yang kurang 

menggembirakan tersebut dan 

upaya untuk terus menjaga 

e k s i s t e n s i  d a n  m a s a  d e p a n 

perusahaan, mau nggak manajemen 

maskapai harus mampu melakukan 

berbagai manuver agar tetap eksis. 

Sebagai upaya untuk mengatasi 

berbagai tantangan tersebut, 

manajemen Garuda Indonesia 

telah mencanangkan strategi 

‘Quick Wins’ agar perusahaan 

lebih mampu berkembang kedepan. 

Strategi tersebut mencakup tiga 

hal utama yaitu, Corporate Culture 

Transformation Through the 

Development of People , Revenue 

Enhancement dan Redefine Cost 

Structure based on Share Service 

Organization.

Strategi ini disampaikan oleh 

manajemen Garuda Indonesia saat 

Paparn Publik Kinerja Perseroan 

Q3/2018, bertempat di Atjeh 

Connection, Gedung Sarinah Jl. 

MH. Thamrin Jakarta Pusat, Jumat 

(21/12/2018).
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Dalam acara public expose tersebut, manajemen Garuda 

juga menyampaikan capaian hasil kinerja hingga Q3 

2018 dimana telah terjadi peningkatan dibandingkan 

periode yang sama tahun lalu antara lain, jumlah 

penumpang meningkat 7,9 persen, OTP naik 2,4 persen 

poin, SLF naik 0,6 persen poin, Utilisasi meningkat 0,08 

jam, serta peningkatan Pax Yield IDR 2,7 persen.

Sejalan dengan pencapaian tersebut, Garuda Indonesia 

akan terus melanjutkan pengembangan perusahaan 

kedepan melalui beberapa program inti antara lain:

 � Mendorong kinerja group melalui kerjasama 

strategis

 � Mengembangkan bisnis GMF

 � Peningkatan pendapatan melalui ekspansi pasar 

dan optimalisasi produk

 � Pendekatan strategi marketing melalui sentuhan 

personal

 �  Mengembangkan pusat logistik berikat dan layanan 

berbasis teknologi

 � New-inflight experience

 � Mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan.



FLASHNEWS

18 VOL. XLV, 2018APG magazine



FLASHNEWS

19VOL. XLV, 2018 APG magazine



FLASHNEWS

20 VOL. XLV, 2018APG magazine



FLASHNEWS

21VOL. XLV, 2018 APG magazine

Manajemen Garuda Indonesia 

sejak akhir 2018 sudah 

melakukan restrukturisasi 

rute baik domestik maupun 

internasional. Manajemen juga akan 

meninjau kembali rute-rute yang 

kurang maksimal. 

Berikut adalah catatan ekspansi 

rute domestik yang telah dilakukan 

oleh maskapai Garuda Indonesia di 

penghujung 2018:

 � Sejak 2 Desember 2018 telah 

melayani rute penerbangan 

B a n d u n g - S i n g a p u r a  p p 

dengan frekuensi penerbangan 

sebanyak 4 kali seminggu (Senin, 

2018-2019, Garuda Membuka Banyak 
Rute Baru Domestik dan Internasional

Rabu, Jumat, dan Minggu). Rute 

penerbangan tersebut dilayani 

dengan menggunakan armada 

B737-800NG yang berkapasitas 

150 kursi economy class dan 12 

kursi business class di setiap 

penerbangannya.

“Dibukanya layanan penerbangan 

Bandung-Singapura pp tersebut 

merupakan bagian dari komitmen 

Garuda Indonesia dalam mendukung 

pengembangan perekonomian 

kota Bandung, khususnya dalam 

menggerakkan sektor pariwisata, 

perdagangan dan investasi”, kata 

Direktur Niaga Garuda Indonesia 

Pikri Ilham Kurniansyah.

 � Maskapai nasional Garuda 

I n d o n e s i a  m e l a y a n i 

penerbangan baru dari Bandara 

Internasional Kertajati dengan 

rute penerbangan Kertajati – 

Lampung – Palembang pp, yang 

peresmiannya dilakukan Selasa 

(18/12/2018). Selanjutnya 

Garuda juga menerbangi rute 

Kertajati – Balikpapan – Tarakan 

pp mulai 21 Desember 2018.

 � Untuk rute internasional, 

Garuda Indonesia sejak Kamis 

(13/12/2018) telah membuka 

kembali layanan penerbangan 

langsung Jakarta – London pp, 

menggunakan armada Boeing 

777-300 ER dengan konfigurasi 

dual class,  terdiri dari kelas 

penerbangan ekonomi dan 

bisnis. Layanan penerbangan 

Garuda  ke London ini akan 

dilakukan sebanyak 3 (tiga) 

kali seminggu (Selasa, Kamis, 

Sabtu) .

Direktur Utama Garuda Indonesia, 

Ari Askhara mengungkapkan, 

“ D i b u k a n y a  k e m b a l i  r u t e 

penerbangan langsung Jakarta – 

London pp tersebut merupakan 

bagian dari komitmen berkelanjutan 

 � Foto: harianterbit.com
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perusahaan dalam peningkatan 

kualitas layanan kepada pengguna 

jasa melalui penyediaan pilihan 

ragam jaringan penerbangan 

Internasional, khususnya dengan 

menyediakan akses konektivitas 

langsung dari Jakarta ke Bandar 

Udara Internasional London 

H e a t h r o w  ( L H R )  m a u p u n 

sebaliknya”.

R u t e  J a k a r t a  –  Lo n d o n  p p 

diberangkatan dari  Bandara 

Internasional Soekarno Hatta, 

Tangerang, melalui penerbangan 

GA 086 pada pukul 12.05 Local 

Time dan akan tiba di Bandara 

Internasional London Heathrow 

(LHR) pada pukul 20.00 Local Time. 

Sementara itu, penerbangan London 

– Jakarta pp diberangkatan dari 

Bandar Udara Internasional London 

Heathrow (LHR) pada pukul 21.55 

Local Time dan tiba di Bandar Udara 

Internasional Soekarno Hatta pada 

pukul 19.10 Local Time.

Sedangkan pada 2019 mendatang, 

untuk sektor domestik, Garuda 

berencana akan melirik ke 10 

destinasi yang menjadi tujuan wisata 

(10 Bali Baru). 

Untuk rute internasional Garuda 

akan mengkaji penerbangan ke 

Turki, Paris, Seoul, San Francisco 

serta rute lainnya yang dinilai 

potensial.

Semua rute-rute baru tersebut 

diharapkan dapat terealisasi pada 

triwulan pertama tahun 2019 

mendatang. (*)

 � Foto: pikiran-rakyat.com
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Se j a l a n  d e n g a n  u p a y a 

berkelanjutan perusahaan 

d a l a m  m e n i n g k a t k a n 

layanan, khususnya pengalaman 

penerbangan pengguna jasa, 

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

Indonesia kembali melaksanakan 

t e r o b o s a n  t e r b a r u  d e n g a n 

menghadirkan nuansa “Vintage” 

pada layanan penerbangan bertajuk 

“Garuda Indonesia Vintage Flight 

Experience”.

Adapun layanan penerbangan “Garuda 

Indonesia Vintage Flight Experience” 

tersebut telah dilaksanakan pada 7 

– 17 Desember 2018 pada sejumlah 

rute seperti, Jakarta – Balikpapan pp I 

(GA566 & GA569), Jakarta – Surabaya 

pp I (GA304 & GA309) dan Jakarta – 

Singapura pp I (GA846 & GA847)

Pengguna jasa merasakan pengalaman 

penerbangan yang berbeda melalui 

kehadiran atribut seperti seragam 

pramugari jadul dan brand livery yang 

mengadaptasi tema “Garuda Indonesia 

Classic Brand”.

“ H a d i r n y a  k o n s e p  l a y a n a n 

penerbangan Garuda Indonesia 

Vintage Flight Experience tentunya kami 

harapkan dapat memberikan nuansa 

berbeda seperti penerbangan di tahun 

1970-1980an melalui kehadiran awak 

kabin dengan seragam klasik ciptaan 

perancang terkenal dari Jepang – 

Hanae Mori – yang digunakan pada era 

tersebut. Tidak hanya itu, atribut klasik 

diterjemahkan melalui pengoperasian 

armada Boeing 737-800NG yang 

menggunakan classic livery”, ujar 

Direktur Layanan Garuda Indonesia 

Nicodemus P. Lampe

Hal senada juga disampaikan oleh 

Direktur Operasi Garuda Capt 

GARUDA INDONESIA 
VINTAGE FLIGHT 

EXPERIENCE
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Adisurya yang mengatakan, dengan 

tingkat isian 100% penumpang 

menandakan respon saat baik dari 

masyarakat penggunaan jasa atas 

konsep "New Flight Experience" yang 

dulu berupa "Roti Bluder Cokro" yang 

telah dikenal sebagai kudapan khas 

Madiun dari tahun 1980an", ujar Capt 

Adisurya. (*)

saat ini diperkenalkan Garuda.

“Kami juga menghadirkan nuansa 

vintage pada Flight meals dengan 

menghadirkan pilihan snack tempo 
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Sejak 12 september 2018 lalu, 

Garuda Indonesia memiliki 

Dirut baru yaitu I Gusti Ngurah 

Ashkara Danadiputra. Sebenarnya 

beliau pernah 2 tahunan menjabat 

sebagai CFO Direktur Keuangan 

Garuda Indonesia. Dan kali ini Ari 

Askhara masuk sebagai Direktur 

Utama Garuda Indonesia dengan 

kondisi dan kinerja perusahaan yang 

tidak baik. 

Tahun 2017 lalu, rugi perusahaan 

Garuda Indonesia mencapai diatas 

2,7 Trilyun dan Semester I-2018 

turun menjadi 1,67 Trilyun. Masih 

cukup besar dan diharapkan 

rugi akhir tahun akan kembali 

menyusut mengingat harapan 

akan ada revenue yang besar dari 

penerbangan haji, dimana Garuda 

Indonesia ikut menerbangkan 

jamaah haji sekitar 110.000 jamaah 

haji regular.

Sebuah pemasukan revenue yang 

selalu diharapkan oleh Garuda 

Indonesia pada Semester II, selalu 

berulang-ulang. sebuah previlage 

sebagai maskapai yang selama 

puluhan tahun sudah mempunyai 

pengalaman untuk penerbangan 

haji.

Namun yang menarik kita analisa 

adalah fenomena kepemimpinan 

Direksi dan Dirut Garuda Indonesia 

selepas era CEO Emirsyah yang 

hampir 9 tahun menjadi Dirut, 

dari tahun 2005 sampai dengan 

2014 hampir utuh 2 periode. CEO 

Emirsyah Satar digantikan oleh 

CEO  Arief Wibowo ( 2014 s/d 

april 2017 selama 2 tahun 3 bulan) 

dan dilanjutkan oleh CEO Pahala 

Manshuri (April 2017 s/d September 

2018 selama hanya 1 tahun 5 bulan). 

Ini adalah sebuah rekor terpendek 

CEO Garuda Indonesia yang pernah 

ada di era manajeman modern saat 

ini.

Lalu apakah meraka CEO Arief dan 

Pahala dikatakan mereka memang 

kurang mampu dalam kapasitasnya 

sebagai CEO ? menurut saya sih tidak 

juga. Pemilihan direksi perusahaan 

(maskapai ) BUMN tentu sudah 

melalui serangkaian proses fit 
and proper test dari Kementrian 

BUMN selaku pemegang kuasa dari 

pemerintah dan pemegang saham 

dwi warna 51%. 

Seperti diketahui Garuda Indonesia 

melenggang ke pasar bursa saham 

pada Februari 2011. Lalu mengapa 

era CEO Arief Wibowo dan Pahala 

begitu singkat memegang tampuk 

pimpinan di maskapai BUMN 

Garuda Indonesia? Perlu kita ketahui 

bahwa sejak 10 tahun belakangan ini 

banyak sekali perubahan geopolitik 

dan bisnis global yang berdampak 

pada tidak beresnya fluktuasi harga 

minyak dunia (35% cost maskapai 

dihabiskan untuk membeli avtur) 

dan 70% komponen cost maskapai 

masih memakai dan ekual dengan 

US Dollar untuk pengeluaran biaya 

maskapai, biaya training pilot, untuk 

simulator ke luar negeri dan kursus 

lainnya, leasing pesawat, asuransi 

untuk provider luar negeri. Harga 

avtur disetarakan dengan naik 

turunnya US Dollar, pembelian 

spare parts, pembelian komponan 

in flight entertaintaint Audio Video 

On Demand (AVOD), catering untuk 

wine, salmon masih import dari luar. 

Kerja Keras Direksi Baru 
Garuda Indonesia

Arista Atmadjati, SE., MM.
Praktisi dan Analis Penerbangan, 
Anggota ASPPI Jakarta, Pengajar Mata 
Kuliah Aviasi dan CEO AIAC



FLASHNEWS

26 VOL. XLV, 2018APG magazine

Itu adalah gambaran biaya biaya 

dalam bentuk US Dollar, yang 

bisa jadi akan berlanjut terus di 

tahun 2019 .Momok pembiayaan 

maskapai dua tahun belakangan 

ini adalah kurs US Dollar dan harga 

minyak dunia. Nampaknya 2 CEO 

sebelumnya kurang bisa mengatasi 

hal tersebut. 

Dan sekarang saat CEO baru Ari 

Ashkara yang mempunyai track 
record sebelumnya di Garuda, 

pernah di ANZ bank dan CFO/CEO 

dua perusahaan BUMN, Waskita 

Karya dan Pelindo 3, serta pernah 

2 tahun sebagai CFO di Garuda 

tahun 2014 s/d 2016 seharusnya 

memiliki pengalaman yang cukup 

untuk menyusun strategi Garuda 

Indonesia dalam mengatasi faktor 

eksternal maskapai. Juga bisa 

mengantispasi situasi gejolak geo 

politik internasional dengan latar 

belakang pengalamannya. 

Kedekatan Ari Askhara dengan 

Sekber, Serikat Karyawan dan 

Asosiasi pilot diharapkan bisa 

meredam gejolak pilot Garuda dan 

keinginan karyawan untuk mogok. 

Kondisi mogok pilot dan tenaga 

teknisi biasanya terjadi mengingat 

bargaining posisi mereka kuat. Dan 

itu telah terjadi tahun ini pada 

maskapai Lufthansa Jerman dan 

Air French Perancis, sehingga dua 

maskapai itu membatalkan ribuan 

penerbangannya akibat mogok 

karyawan selama dua minggu. 

Nah, disini kelebihan Ari Askhara 

CEO baru Garuda Indonesia, dimana 

dia sudah bergaul dekat dengan 

serikat pekerja Garuda Indonesia 

hingga saat ini. Paling tidak BOD 

Garuda Indonesia yang baru ini bisa 

bekerja lebih fokus, tidak dihantui 

oleh demo, mogok seperti maskapai 

Air French, Lufthansa dan Qantas 

yang teknisi nya paling getol mogok 

minta kenaikkan gaji.

Namun kondisi saat ini team BOD 

ini masih menghadapi kendala yang 

cukup berat, yakni susunan direktur 

masih terlalu tambun. Organisasi 

dengan 7 direksi dan 6 direktorat 

yakni Direktorat Marketing , 

Keuangan, HRD, Operation, Teknik 

dan Cargo adalah cukup tambun. 

Kelemahan semua perusahaan 

adalah koordinasi antar unit sangat 

lemah, paling merasa penting 

sehingga muncul ego sektoral 

yang bisa menghambat kecepatan 

mengambil keputusan.

Semoga BOD yang baru relative 

mempunyai visi yang sudah satu 

chemistry dimana kebanyakan dari 

team Pelindo 3 bisa meminimalisi 

h a m b a t a n  e g o  s e k t o ra l  i n i . 

Hambatan operational cost di 

lapangan yang masih timbul adalah 

dengan masih dioperasikannya 15 

pesawat Garuda Indonesia buatan 

Canada CRJ 1000 Bombardier. 

Pesawat ini sepertinya kurang 

cocok untuk di operasikan di negara 

tropis dan kurang disukai oleh 

customer di Indonesia, mengingat 

cabin baggage yang terbatas dan 

tingkat cargo space yang hanya 

mampu mengangkut 500 kg diluar 

bagasi. Pendapatan kargo CRJ 1000 

Bombardier menjadi limited dan 

tidak maksimal. Ada baiknya opsi 

lease back ke maskapai lain perlu 

dilakukan, sehingga keberadaan 

Bombardier CRJ 1000 ini tidak 

membebani biaya Garuda Indonesia. 

Namun dengan menyandang 

maskapai bintang 5, mempunyai 

kerjasama aliansi dengan 25 

maskapai dunia dalam wadah 

aliansi Skyteam, serta 4 kali meraih 

Best Cabin Crew dari lembaga 

pemeringkat Skytrax, adalah 

branding yang kuat bagi Garuda 

Indonesia untuk menumbuhkan 

kepercayaan pada pelanggan 

loyalnya. Apakah itu market 

korporasi maupun pelanggan setia 

yang tergabung dalam program 

loyalty Garuda Miles. Dan 70 persen 
penumpang Garuda Indonesia 

adalah repeater pemegang Loyalti 

Mileages Program. 

Intinya jangan kecewakan pelanggan 

setianya. Mereka adalah tulang 

punggung pelanggan Garuda 

Indonesia. Selamat bekerja untuk 

Direksi Garuda Indonesia yang 

baru. Saya berharap BOD yang baru 

minimal sukses rampung bertugas 

1 periode normal  untuk 5 tahun 

kedepan. 



FLASHNEWS

27VOL. XLV, 2018 APG magazine

Pahala Nugraha Mansury dicopot 

dari jabatannya sebagai Direktur 

Utama Garuda Indonesia. 

Posisi Pahala digantikan oleh I Gusti 

Ngurah Ashkara Danadiputra, akrab 

disapa Ari Ashkara yang sebelumnya 

menjabat sebagai Direktur Utama PT 

Pelindo III.

Sebetulnya, Ari Ashkara bukan orang 

baru di lingkungan Garuda Indonesia. 

Ia pernah menjabat sebagai direktur 

keuangan perusahaan pelat merah 

tersebut pada 2014 lalu. Setelah itu, 

Ari Ashkara juga sempat menjadi 

dewan direksi  di  perusahaan 

konstruksi PT Wijaya Karya Tbk 

(WIKA) pada 2016 lalu, dan kemudian 

diangkat sebagai Direktur Utama PT 

Pelindo III (Persero).

Penunjukan I Gusti Ngurah Askhara, 

membuat saham GIAA naik 8,91% 

atau 18 poin menjadi Rp 220. Meski 

begitu, prospek ke depan masih 

sulit. Tingginya harga bahan bakar 

mendorong meningkatnya beban 

operasional GIAA. Sekitar 35% dari 

beban operasional merupakan beban 

bahan bakar. Selain itu, melemahnya 

nilai tukar rupiah terhadap US D 

juga semakin meningkatkan beban 

operasional dari GIAA.

Memang banyak yang diharapkan dari 

pergantian kepemimpinan di tubuh 

GIAA. Tapi tidak banyak yang bisa 

dilakukan perusahaan. Mengingat 

harga saham GIAA saat ini sangat 

murah. Untuk itu, dalam rangka 

mengembalikan kinerja perseroan, 

Ari mengaku telah menyiapkan tiga 

fokus utama. Adapun ketiga fokus 

utama tersebut adalah melakukan 

transformasi pada sumber daya 

manusia, meningkatkan pendapatan, 

serta mengevaluasi struktur biaya.

“Garuda Indonesia kan pelanggannya 

cukup tersegmentasi, tapi produk kita 

cuma satu. Kita harus mengubah dan 

memperbaiki itu, sehingga struktur 

biaya bisa menekan hal-hal, seperti 

depresiasi rupiah dan harga minyak 

yang naik,” kata Ari. (*)

Direktur Utama Garuda 
Indonesia Ganti, Harga 
Sahamnya Masih Rendah
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 � Foto: kompas.com

Pasca Garuda Indonesia 

m e n g g e l a r  R a p a t 

Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa (RUPSLB), 

Rabu (12/9/2018) dimana 

salah satu agenda dalam 

RUPSLB tersebut adalah 

pergantian direksi, saham 

GIAA mulai rebound dan 

mulai merambat naik 

6,93% ke level Rp 216.

Pasar terus berharap 

adanya perubahan dalam 

tubuh perusahaan dengan 

kinerja yang lebih baik. 

Pasca Garuda Indonesia 

Group mengambilalih 

pengelolaan operasional 

PT Sriwijaya Air dan NAM 

Air, saham PT Garuda 

I n d o n e s i a  ( P e r s e r o ) 

Tbk kembali menguat di 

perdagangan bursa saham, 

Kamis (15/11/2018). 

Seperti diketahui, saham 

GIAA sejak Maret 2018 

terus merosot sejalan 

dengan kinerja Garuda 

yang sebelumnya sempat 

membukukan kerugian. 

Meski sempat turun naik, 

hingga 10 September 

2018 saham GIAA turun 

ke level harga Rp 202.

A d a n y a  s e n t i m e n 

p e r g a n t i a n  D i r e k s i 

dan kerjasama operasi 

Citilink dengan Sriwijaya 

Air Group menunjukkan 

respon positif pada saham 

milik Garuda Indonesia 

Group, induk Citilink. 

Saham berkode GIAA 

kembali melejit naik 15 

persen atau naik ke level 

Rp 238 dan bertahan 

dikisaran tersebut hingga 

18 Desember 2018.

Pada 21 Desember 2018, 

Manajemen PT Garuda 

Indonesia memberikan 

Paparan Publik Kinerja 

Perseroan Q3/2018, 

b e r t e m p a t  d i  A t j e h 

Connection,  Gedung 

Sarinah Jl. MH. Thamrin 

Jakarta Pusat. Dalam acara 

public expose tersebut, 

manajemen Garuda juga 

m e ny a m p a i k a n  h a s i l 

capaian kinerja hingga 

Q3 2018 yang cukup 

menggembirakan dimana 

telah terjadi peningkatan 

pada jumlah penumpang, 

Trend Harga Saham 
Garuda Mulai Membaik

OTP, SLF, Utilisasi, serta 

Pax Yield dibandingkan 

periode yang sama tahun 

lalu.

M a n a j e m e n  j u g a 

m e n y a m p a i k a n 

s t ra t e g i  d a n  u p ay a -

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

mendorong perbaikan 

perusahaan kedepan 

s e p e r t i ,  m e n d o r o n g 

kinerja group melalui 

ke r j a s a m a  s t ra t e g i s , 

mengembangkan bisnis 

G M F,  p e n i n g k a t a n 

p e n d a p a t a n  m e l a l u i 

e k s p a n s i  p a s a r  d a n 

optimalisasi  produk, 

p e n d e k a t a n  s t ra t e g i 

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

s e n t u h a n  p e r s o n a l , 

m e n g e m b a n g k a n 

pusat logistik berikat 

dan layanan berbasis 

teknologi, New inflight 

e x p e r i e n c e ,  s e r t a 

mendukung upaya-upaya 

pelestarian lingkungan.

S e h a r u s n y a  t e r k a i t 

capaian-capaian positif 
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Garuda tersebut akan 

langsung berimplikasi 

pada meningkatnya harga 

saham, karena Garuda 

m a m p u  m e y a k i n k a n 

publik bahwa Garuda ke 

depan akan menjadi lebih 

baik. Namun kenapa yang 

terjadi justru anomali, 

dimana saham GIAA 

malah menurun pasca 

public expose? 

Jika dicermati, sebenarnya 

ada satu hal yang mungkin 

menjadi sentimen yang 

kurang menguntungkan, 

dimana dalam acara 

tersebut Direktur Utama 

Garuda Indonesia Ari 

Askhara mengatakan 

bahwa mendapat tawaran 

d a r i  A i r A s i a  u n t u k 

membentuk perjanjian 

kerja sama operasional 

(KSO).  Meski  belum 

mengiyakan, tapi terkesan 

Direksi terbuka dengan 

t a w a r a n  k e r j a s a m a 

tersebut. Harapannya, 

sama dengan sebelumnya 

dimana kerjasama KSO 

dengan Sriwijaya pada 

9 Nopember 2018 telah 

berdampak positif bagi 

Citilink dan Sriwijaya Air 

Group, terutama dalam 

memperluas pangsa pasar 

dan kapasitas maskapai.

A p a k a h  u s u l a n  K S O 

dengan Airasia kurang 

mendapat respon positif 

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

harga saham pasca public 

ekspose justru malah 

turun sebesar 1,68 persen 

ke level Rp 234. 

Te n t u ny a  k i t a  t i d a k 

bisa berandai-andai . 

Melihat fenomena ini, 

akan lebih baik apabila 

manajemen lebih fokus 

p a d a  u p a y a - u p a y a 

efisiensi internal dan 

peningkatan pendapatan, 

serta pengembangan rute 

domestik  khususnya 

1 0  B a l i  B a r u ,  g u n a 

mendukung pariwisata 

nasional. Jangan sampai 

masalah yang satu belum 

selesai, sudah timbul 

masalah baru. Justru 

yang terpenting adalah 

bagaimana manajemen 

b e r u p a y a  u n t u k 

m e l a k u k a n  l a n g k a h -

langkah perbaikan dan 

memperkuat fundamental 

p e r u s a h a a n  y a n g 

mampu mencerminkan 

pembalikan arah Garuda 

m e n j a d i  l e b i h  b a i k 

kedepan. (*)

 � Sumber: google

Saham berkode GIAA melesat 

naik 31,3% pasca pergantian 

Direksi baru dari Rp 224 (13/9) 

menjadi Rp 294 (28/12)
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“Target capaian profit perseroan 

tersebut akan kami akselerasikan 

melalui sejumlah langkah aksi perseroan 

dalam mengembangkan segmen bisnis 

pendukung bersama mitra kerja sama 

strategis dalam pengembangan sektor 

industri manufaktur, seperti ban 

vulkanisir pesawat pertama di Indonesia 

yang nanti akan dijajaki bersama anak 

usaha GMF Aero Asia,” ujar Ari di Jakarta, 

Jumat (21/12/2018).

Dia menjelaskan, perseroan juga 

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

integrated procurement pada tata 

kelola procurement Grup Garuda 

Indonesia yang diharapkan bisa semakin 

meningkatkan efisiensi dan memperkuat 

aspek tata kelola berorientasi Good 

Corporate Government (GCG) perseroan 

taat regulasi.

Ari juga menyatakan, perseroan 

secara berkelanjutan juga terus 

mentransformasikan human capital dari 

sisi sumber daya manusia (SDM) dalam 

meningkatkan pelayanan kepada para 

pelanggan.

“Fokus kami melalui transformasi 

human capital, bagaimana membuat 

para pegawai happy sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan kepada 

customer. Kami percaya pegawai 

yang happy dapat menunjang kualitas 

produktivitas perseroan,” ujarnya.

Dengan komitmen service excellence yang 

dihadirkan melalui strategi peningkatan 

layanan new flight experience, Garuda 

Indonesia melakukan sejumlah terobosan 

inovasi terbaru pada sejumlah lini 

layanan, seperti menghadirkan varian 

brand makanan populer di menu pesawat 

yang salah satunya bekerja sama dengan 

produk makanan Hokben. (*)

PT Garuda Indonesia (persero) Tbk 

(GIAA) tahun depan mengincar laba 

bersih sebesar Rp1 triliun melalui 

sejumlah strategi yang dipersiapkan 

perseroan pada 2019 mendatang.

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari 

Askhara mengatakan perseroan berharap 

dapat mencapai profit perseroan (di luar 

pajak) sebesar Rp1 triliun.

Hal itu sejalan dengan komitmen strategi 

bisnis berkelanjutan perseroan bertajuk 

Quick Wins Priorities yang memfokuskan 

pengembangan lini bisnis pada tiga hal, 

yaitu Corporate Culture Transformation, 

Enhancement Revenue, serta Redefine 

Cost Structure based on Shared Service 

Organization.

Tahun Depan Garuda Bidik 
Laba Bersih Rp 1 Triliun
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PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) 

akan meningkatkan pelayanan 

terbaik bagi penumpangnya di tahun 

2019 mendatang. Pihak Garuda 

Indonesia akan banyak menambahkan 

berbagai macam fitur layanan-

layanan terbarunya, salah satunya 

akan menghadirkan ‘Acoustic on 

Board’ di penerbangan tertentu dan 

menghadirkan beberapa bintang 

ternama Indonesia. Sebut saja, Band 

Gigi ataupun Ahmad Abdul mantan 

jebolan kompetisi Indonesia Idol yang 

rencana akan diuji coba pada Januari 

2019. 

Direktur Utama Garuda Indonesia, I 

Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra 

menjelaskan, tahun 2019 akan terus 

menambahkan pelayanannya melalui 

berbagai fitur seperti film-film Box 

Office dengan pengalaman wide-

angle screen dan layar 180/360, juga 

2019, Garuda Akan Semakin 
Memanjakan Penumpangnya

akan dilakukan uji coba pada layanan 

di lounge First Class dan Business 

Class. Kemudian menyediakan layanan 

berbayar berupa pengalaman hiburan 

menggunakan teknologi Virtual Reality. 

Untuk free trial akan dilakukan selama 

6 bulan pada rute-rute tertentu. 

“Garuda menambahkan pelayanannya 

seperti menghadirkan berbagai 

fitur seperti film-film Box Office, 

pengalaman hiburan menggunakan 

teknologi  Virtual  Reality,  dan 

menambahkan jumlah film dan serial 

terbaru yang ditayangkan di bioskop-

bioskop”, ujarnya.

Ashkara melanjutkan, semua pegawai 

Garuda juga akan sebagai penjual tiket 

pesawat keseluruh tujuan penerbangan 

di tahun 2019, jadi memudahkan untuk 

pembeliannya. Nantinya, pegawai akan 

mendapatkan komisi sebesar 2%.

Jadi para calon penumpang Garuda 

dapat  membeli  t iket  pesawat 

melalui rekan-rekan yang bekerja di 

bagian apapun di Garuda Indonesia. 

Hal  tersebut dilakukan untuk 

mempermudah para pengguna jasa 

penerbangan Garuda Indonesia. (*)
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Maskapai penerbangan nasional 

Garuda Indonesia menyalip dua 

maskapai asal Jepang yaitu All 

Nippon Airways dan Japan Airlines 

soal ketepatan waktu penerbangan. 

Garuda saat ini menjadi maskapai 

terbaik se-Asia Pasifik dalam hal 

ketepatan waktu penerbangan atau 

on time performance (OTP).

“Itu dari OAG, dia yang mencatat 

time performance maskapai-

maskapai di Asia Pasifik, dia 

mencatatkan Garuda sebagai 

yang terbaik,” jelas VP Corporate 

Communcation Garuda Indonesia 

OTP Garuda Terbaik se-Asia Pasifik
Ikhsan Rosan sesuai lansiran 

detikFinance, Kamis (20/12/2018).

OAG merupakan institusi asal 

Inggris yang mencatat data-data 

penerbangan maskapai yang ada 

di dunia. OAG dikenal sebagai yang 

terbaik soal pencatatan jadwal 

penerbangan maskapai.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa 

faktor yang membuat Garuda bisa 

menjadi yang terbaik di Asia Pasifik.

“Sistem kita cukup baik untuk dapat 

mengelola operasional kita, mulai 

dari manajemen kru, manajemen 

pesawat, kita semuanya sudah 

by sistem termasuk juga kita 

menyiapkan orang-orang kita untuk 

menjaga on time performance,” 

terangnya.

Selain itu, yang terpenting adalah 

kordinasi dengan pihak-pihak terkait 

seperti groundhandling bandara 

hingga manajemen boarding.

“Kordinasi juga sangat penting, 

koordinasi antara Garuda dengan 

groundhandling, sama Airnav, 

sama angkasa pura dan manajemen 

boarding kita juga sudah cukup baik,” 

tutupnya. (*)

OAG merupakan institusi asal Inggris 
yang mencatat data-data penerbangan 
maskapai yang ada di dunia. OAG dikenal 
sebagai yang terbaik soal pencatatan 
jadwal penerbangan maskapai.

AIRLINE MONTHLY OTP - ASPAC AIRLINE 2018 AIRLINE MONTHLY OTP - INDONESIA 2017
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Direktur Utama Pelindo III, I Gusti 

Ngurah Askhara Danadiputra 

terpilih menjadi Direktur Utama 

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa (RUPSLB). 

R U P S L B  2 0 1 8  i n i  j u g a 

memberhentikan dengan hormat 

Pahala N. Mansury sebagai Direktur 

Utama dan juga memberhentikan 

dengan hormat Jusman Sfafi’i 

Djamal sebagai Komisaris Utama 

dan menunjuk Agus Santoso sebagai 

Komisaris Utama/Independen 

Garuda Indonesia yang baru.

Adanya perubahan direksi pada 

jajaran petinggi PT Garuda Indonesia 

ini disambut baik oleh Asosiasi Pilot 

Garuda (APG). Namun begitu, APG 

tetap akan memasang “mata elang” 

terhadap keberadaan direksi baru 

yang ada saat ini. 

Presiden APG, Kapten Bintang 

Hardiono mengatakan, pihaknya akan 

Direktur Baru Garuda Indonesia 
Turun Langsung Layani 
Penumpang

tetap mengkritisi bila terdapat aturan-

aturan yang tidak sesuai dengan 

standar pelayanan keselamatan dan 

kenyamanan penumpang.

Di sisi lain, untuk melihat karakteristik 

pelanggan yang semakin beragam dan 

tuntutan atas standarisasi kepuasan 

layanan yang terus meningkat, dalam 

program “CEO on Board” pada 

penerbangan GA 421 rute Denpasar-

Cengkareng dengan menggunakan 

pesawat B777-300ER, tampak 

Direktur baru Garuda Indonesia 

turun langsung mempersiapkan 

penerbangan.

“Pendekatan langsung yang kami 

lakukan ini tentunya diharapkan 

dapat mendukung perusahaan dalam 

meningkatkan loyalitas pelanggan.” 

Ujar Ari. (*)

 � gambar: marketeers.com

Adanya perubahan 
direksi pada jajaran 
petinggi PT Garuda 
Indonesia ini disambut 
baik oleh Asosiasi Pilot 
Garuda (APG).
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Perkuat Safety Culture Karyawan  
Melalui Program Safety Day

M
askapai nasional Garuda Indonesia 

beserta jajaran anak perusahaannya 

kembali sukses menggelar 

program “Safety Day” pada hari, 

Rabu (5/12/2018). Bertempat di 

Auditorium Kantor Pusat Garuda Indonesia, 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman karyawan akan pentingnya 

safety culture tersebut dibuka Direktur Utama 

Garuda Indonesia, Ari Askhara.  

 � Foto: tangerangonline

D a l a m  s a m b u t a n ny a 

A r i  m e n g u n g k a p k a n 

bahwa sebagai maskapai 

p e m b a w a  b e n d e r a 

negara, Garuda Indonesia 

t e r u s  m e l a k u k a n 

upaya berkelanjutan 

d a n  a n t i s i p a t i f 

d a l a m  m e m a s t i k a n 

komitmen “operational 

exc e l l e n c e”  l ay a n a n 

penerbangan khususnya 

dalam aspek safety dan 

maintenance tetap terjaga 

kualitasnya.

Dalam penyelenggaraan 

k e g i a t a n  t e r s e b u t , 

A r i  m e n e k a n k a n 

tingginya kualitas safety 

penerbangan berdampak 

besar bagi kepercayaan 
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pelaku industri penerbangan. 

Terdapat multiplier effect yang 

berkelanjutan dalam seluruh faktor 

penunjang operasional penerbangan 

yang berpusat pada aspek safety. 

Untuk itu upaya peningkatan daya 

saing usaha penerbangan tetap 

harus mengedepankan prinsip 

safety-centris.

“Penting bagi kita untuk selalu 

m e m a s t i k a n  a s p e k  s a f e t y 

tersebut selalu terjaga dengan 

mengedepankan 3S + 1C (safety, 

security, services, dan comply). 

Dengan komitmen keselamatan 

penerbangan yang terus terjaga, 

saya optimis Garuda Indonesia 

dapat memiliki bargaining point 

dan value services tersendiri di 

dalam peta persaingan industri 

penerbangan dunia”, lanjut Ari.

GA Safety Day 2018 diikuti oleh 

partisipan dari seluruh Direktorat 

Garuda Indonesia beserta jajaran 

anak perusahaanya yaitu Citilink 

Indonesia, Gapura Angkasa, Garuda 

Maintenance Facility (GMF) Aero 

Asia, Aerofood Indonesia, Aerotrans 

Services Indonesia, Aero Systems 

Indonesia dan Sabre Travel 
Network Indonesia. 

Melalui kegiatan Safety Day tersebut 

seluruh peserta mengintegrasikan 

program-program kerja di unit 

kerja masing-masing dengan aspek 

aviation safety serta kesehatan dan 

keselamatan kerja dan lingkungan. 

Program-program kerja tersebut 

kemudian ditampilkan dalam 

Safety Expo dan Safety Show yang 

dikemas secara menarik sehingga 

para peserta lebih dapat memahami 

aspek safety yang terintegrasi 

dengan business process perusahaan.

Garuda Indonesia Safety Day 

m e r u p a k a n  p r o g r a m  r u t i n 

tahunan bertujuan untuk terus 

meningkatkan safety awareness 

dan safety engagement dari seluruh 

jajaran Garuda Indonesia Group. 

Komitmen dan keterl ibatan 

langsung dari karyawan dalam 

menerapkan safety di unit kerjanya 

masing-masing akan membentuk 

dan menguatkan safety culture 

perusahaan. Adapun kegiatan 

edukasi tersebut dilaksanakan 

melalui serangkaian program safety 

show dan safety expo, safety talk, 

safety motivation, safety fun games, 

dan safety award dengan konsep 

yang fun dan interaktif. (*)

Dengan komitmen keselamatan 
penerbangan yang terus terjaga, saya 

optimis Garuda Indonesia dapat memiliki 
bargaining point dan value services 

tersendiri di dalam peta persaingan 
industri penerbangan dunia

Melalui kegiatan Safety Day tersebut 
seluruh peserta mengintegrasikan 

program-program kerja di unit kerja 
masing-masing dengan aspek aviation 

safety serta kesehatan dan keselamatan 
kerja dan lingkungan. 



Mohammad Iqbal
Direktur Kargo dan Pengembangan 

Usaha
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PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) 

b e r e n c a n a  m e n g o p e ra s i k a n 

pesawat kargo atau freighter 

aircraft pertamanya pada awal 

tahun 2019 ini.

2019 nanti. “Tadi rencana 26 Januari 

2019, kemungkinan maju malahan,” 

jelasnya pada Jumat (21/12).

Iqbal menjelaskan, rute pesawat 

kargo ini akan melayani rute dari 

dan ke Jakarta, Timika, Makassar, 

Balikpapan, dan Singapura.

Sementara pada bulan Maret 2019 

nanti, Garuda Indonesia juga akan 

mengoperasikan satu pesawat kargo 

untuk kebutuhan internasional. “Ke 

Hongkong dan Guangzhou,” tambah 

Iqbal. Rencananya untuk pesawat 

tujuan Hongkong dan Guangzhou itu 

akan mengangkut produk perikanan 

laut. Sementara ketika kembali ke 

Indonesia, kata Iqbal, pesawat 

kargo itu akan mengangkut produk 

e-commerce.

 � prosedur pengiriman kargo melalui Garuda Indonesia (sumber: cargo1.garuda-indonesia.com)

Direktur Kargo dan Pengembangan 

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

Mohammad Iqbal mengkonfirmasi 

pihaknya bakal menerbangkan 

pesawat kargo pada 21 Januar 
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Te r i r i n g  s a l a m ,  d o a  d a n 

harapan untuk kita semua 

semoga senantiasa diberikan 

kesehatan sehingga kita mampu 

untuk memberikan kontribusi 

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

Perusahaan. Tidak lupa juga 

kejujuran serta profesionalisme 

s e l a l u  d i ke d e p a n k a n  u n t u k 

mencapai hasil kerja yang maksimal. 

Sebagaimana kita ketahui bersama 

bahwa Perusahaan yang kita cintai 

saat ini tengah memasuki era 

kepemimpinan yang baru dan tentu 

kita semua penuh harapan tinggi dari 

seluruh pegawai Garuda Indonesia 

kepada jajaran direksi yang baru 

agar dapat membawa perusahaan 

ini keluar dari keterpurukan yang 

sudah dialami sejak beberapa waktu 

belakangan ini. 

Tentu kita sadari bersama bahwa 

kemajuan Perusahaan tidak 

semata-mata menjadi tanggung 

jawab mutlak dari jajaran Pimpinan 

tetapi harus didukung oleh seluruh 

pegawai. Bahwa keberhasilan hanya 

dapat dicapai melalui jerih payah 

seluruh elemen pegawai tanpa 

terkecuali. 

Jika melihat sedikit ke belakang 

ketika SEKBER GA berhasil untuk 

menyuarakan tuntutan pergantian 

pucuk pimpinan Perusahaan yang 

dinilai tidak mampu membawa 

Garuda bangkit dari keterpurukan, 

tentu keberhasilan tersebut juga 

Konsistensi SEKBER dalam Menjaga dan 
Mengawal Perusahaan

Cengkareng, 21 November 2018 

Kepada Yth.  
Seluruh Member SEKARGA dan APG (SEKBER)  
Di Tempat

Perusahaan yang kita cintai saat ini tengah 
memasuki era kepemimpinan yang baru dan tentu 

kita semua penuh harapan tinggi dari seluruh 
pegawai Garuda Indonesia kepada jajaran direksi 

yang baru agar dapat membawa perusahaan ini 
keluar dari keterpurukan



SEKBER tetap menjujung tinggi komitmen dalam 
mengawal Perusahaan tercinta ini untuk menuju 

perbaikan kita semua, juga SEKBER tidak akan 
ragu dan sungkan untuk mengambil berbagai 

tindakan yang dianggap perlu untuk mengeliminasi 
seluruh ancaman yang dapat mengganggu stabilitas 

Perusahaan
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merupakan keberhasilan bersama 

seluruh pegawai Garuda Indonesia. 

Bahwa sampai detik ini, SEKBER 

tetap konsisten untuk menjaga dan 

mengawal kelangsungan Perusahaan 

Garuda Indonesia. Komitmen 

tersebut dilakukan semata-mata 

untuk memastikan bahwa cita-cita 

seluruh pegawai Garuda untuk 

membawa Perusahaan tercinta 

ini keluar dari keterpurukan dan 

tercipta lingkungan kerja yang 

kondusif dan menyenangkan dapat 

segera terwujud. 

Menyikapi tahun musim politik di 

negara kita menjelang pemilihan 

P r e s i d e n  t a h u n  2 0 1 9  y a n g 

berpotensi dipenuhi dengan berita 

hoax dan juga fitnah, mudah-

mudahan kondisi ini tidak menjadi 

inspirasi tersendiri bagi sebagian 

oknum di perusahaan ini yang 

kurang senang dengan adanya 

perubahan dan juga oknum yang 

hanya berjuang untuk kepentingan 

pribadi atau golongannya saja dalam 

hal ikut juga menyebarluaskan 

berbagai berita hoax yang tidak 

bisa dipertanggungjawabkan 

kebenarannya didalam lingkungan 

Garuda Indonesia. Jika hal ini terjadi 

tentu akan sangat memalukan dan 

mencoreng nama baik Perusahaan 

ini mengingat insan Garuda selalu 

dikenal sebagai individu yang 

memiliki integritas, semangat 

kejujuran yang tinggi dalam bekerja 

demi kemajuan Perusahaan. 

Pada kesempatan yang berbahagia 

ini kami ingin menegaskan kembali 

bahwa SEKBER tetap menjujung 

tinggi komitmen dalam mengawal 

Perusahaan tercinta ini untuk 

menuju perbaikan kita semua, 

juga SEKBER tidak akan ragu 

dan sungkan untuk mengambil 

berbagai tindakan yang dianggap 

perlu untuk mengeliminasi seluruh 

ancaman yang dapat mengganggu 

stabilitas Perusahaan, baik ancaman 

dari eksternal maupun ancaman 

dari internal Perusahaan. Bahwa 

ke m a j u a n  s e r t a  p e r b a i k a n 

perusahaan akan selalu menjadi 

fokus utama bagi perjuangan 

SEKBER. 

Semoga Perusahaan yang kita 

cintai ini tetap dalam Lindungan 

Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga 

kita semua menyadari bahwa 

perbaikan kinerja Perusahaan akan 

sulit dicapai tanpa ada dukungan 

penuh dari seluruh elemen insan 

Garuda Indonesia. SEKBER akan 

tetap sigap untuk mendengarkan 

berbagai keluhan pegawai dan tetap 

akan mengkritisi seluruh kebijakan 

yang tidak sesuai sesuai aturan yang 

ada. Kita harus menyadari bahwa 

hanya kekompakan dari kita semua 

yang bisa membawa perusahaan ini 

keluar dari keterpurukan. 

Hormat Kami, 
SEKRETARIAT BERSAMA 
SERIKAT KARYAWAN PT GARUDA 
INDONESIA (Persero) Tbk.
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Laporan Donasi Peduli Gempa dan 
Tsunami (Lombok dan Sulteng)

Sebelumnya kegiatan APG peduli korban bencana alam telah 

dibentuk untuk menggalang donasi gempa di Nusa Tenggara 

(Lombok), dimana donasi yang terkumpul telah di berikan kepada 

para warga Lombok dengan pengiriman dalam bentuk barang sebanyak 

empat kali pengiriman.

dari 500 lainnya luka berat. Hingga 

tanggal 2 Oktober 2018 sore telah 

tercatat terjadi 215 gempa zusulan 

dan hampir 15.000 lebih warga 

mengungsi. Jumlah ini akan terus 

bertambah seiring dengan proses 

evakuasi yang terus berlanjut.

Mengingat kondisi dan situasi 

gempa dan tsunami tersebut, maka 

kegiatan donasi yang APG galang 

hanya berupa donasi uang yang 

dibuka pada tanggal 29 September 

2018 s.d. 6 Oktober 2018. Akan 

tetapi rekening donasi ini akan tetap 

terbuka apabila masih ada pribadi 

atau instansi yang akan memberikan 

donasi.

Jumlah donasi peduli Sulawesi 

Tengah yang telah terkumpul sejak 

tanggal 29 September 2018 sampai 

dengan tanggal lL Oktober 2018 

adalah sebesar Rp. 139.833.150,-

Penyaluran donasi untuk Sulawesi 

Tengah ini, APG juga bekerjasama 

dengan lkatan Pilot lndonesia (lPl), 

TNI AU serta Kepolisian Republik 

lndonesia. Adapun bentuk donasi 

akan di koordinasikan lebih lanjut 

secara bersama berupa pemberian 

barang (sandang, pangan dan papan) 

serta pembangunan fasilitas gedung.

Demikian laporan ini kami buat 

untuk diketahui terkumpul dapat 

terdistribusikan dengan baik dan 

bersama dan semoga donasi yang 

sudah lancar kepada para korban.

D a l a m  m e m a n t a u  a k t i f i t a s 

p e n y a l u r a n  b a r a n g - b a r a n g 

(sandang, pangan dan papan) 

tersebut di Lombok, APG diwakili 

oleh Capt. Rendy Saputra W (Fleet B 

737lldan FO. Agan Kurnianto (Fleet 

B CRJ1000) yang juga bekerjasama 

dengan TNI AU, Cargo Garuda 

lndonesia, Tim SAR dan lOF. Dana 

yang terkumpul dari peduli Lombok 

adalah sebesar Rp. 220.05L.17O,- 

yang digunakan dalam bentuk 

barang sebesar Rp. 154.716.800,- 

dan sisa sebesar Rp. 65.344.370 

dialokasikan untuk pembangunan 

fasilitas di Lombok.

Seperti yang telah kita ketahui 

juga bahwa kabar duka kembali 

menghentak bumi pertiwi lndonesia. 

Gempa dengan kekuatan 7,4 SR yang 

diiringi dengan tsunami menerjang 

Sulawesi Selatan (kota Palu, Sigi, 

Donggala dan sekitarnya) yang 

merenggut ribuan jiwa dan lebih 

Cengkareng, 11 Oktober 2018

Hormat kami, 

Koordinator Bencana Alam 

Asosiasi Pilot Garuda 2018

Capt. Eric Ferdinand                                        Capt. Erick Jerry Iskandar

----------------------------                                        ---------------------------------

Corporate Affairs                                              Deputy Corporate Affairs
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Manado adalah ibukota provinsi 
Sulawesi Utara. Propinsi ini 
terletak pada posisi paling atas 
di pulau dengan bentuk “K” 
Indonesia. Kota pantai ini pada 
GPS memiliki koordinat pada titik 
1.4533387,125.0286446.
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Kota di Sulawesi Utara ini di sebelah 

utara, timur dan selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Minahasa Utara 

dan Selat Mantehage. Sedangkan di 

sebelah timur berbatasan dengan 

Teluk Manado.

Kota pantai Manado ini wajib anda 

masukkan pada daftar kota yang 

harus anda kunjungi. Baik itu pergi 

bersama keluarga, kolega, maupun 

sendirian.

Ada banyak obyek  wisata di 

Manado. Baik itu pemandangan 

di darat, maupun di laut. Seiring 

perkembangan ekonomi dan 

pembangunan infrastruktur yang 

semakin maju, merupakan kota 

kedua paling ramai di Sulawesi 

setelah Makassar.

Memang banyak tempat wisata 

di Wakatobi Sulawesi Tenggara 

yang wajib di kunjungi. Meskipun 

begitu, kota ini juga memiliki banyak 

obyek wisata Manado yang tidak 

kalah indahnya.

Perekonomian kota Manado yang 

semakin bertumbuh, membuat 

perkembangan tempat wisata di 

kota ini juga semakin berkembang.

Yang mengesankan di kota Manado 

dan seluruh masyarakat sulawesi 

utara adalah tingkat toleransi 

yang sangat terjaga. Walaupun 

kota Manado dan sulawesi utara 

dikenal kota Manado sebagai kota 

seribu gereja , namun penduuduk 

muslim di manado dapat hidup 

terlindungi dengan nyaman dalam 

menjalankan ibadahnya. Maka saya 

pribadi 2 tahun ber turut turut ini 

selalu hadir dalam undangan festival 

pariwisata di kota menado. Keadaan 

kota yang aman dan makanan yang 

variatif aman membuat saya enjoy 

aja mengunjungi kota Manado. 

Berikut saya informasikan beberapa 

spot pariwisata yang ada di menado 

dan sekitarnya .Hebatnya berwisata 

di kota Menado , kita hari pertama 

pilih wisata pantai dan pulau pulau 

, hari ke dua kita bisa ganti spot 

wisata danau dan pegunungan yang 

berhawa sejuk , jarak tidak jauh dari 

kota manado , untuk mencapai hawa 

dingin Tondano dan tomohon , 2 jam 

erjalanan saja cukup sampai di kota 

Tomohon dan danau Tondano dan 

danau Linouw.
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Taman Laut Bunaken

Taman Laut Bunaken, Manado. 

Spot diving terkenal di Manado 

i n i  b e r a d a  p a d a  t i t i k  G P S   

1.6758484,124.753453. Inilah 

salah satu tempatliburan di Manado 

yang telah terkenal hingga ke manca 

negara.

Keindahan pemandangan bawah 

laut yang indah, lengkap, serta 

keaslian tempat wisata snorkeling. 

Sehingga   UNESCO menetapkan 

Taman Laut Bunaken menjadi 

warisan dunia.

Meski demikian, waktu yang paling 

baik untuk pergi ke Bunaken adalah 

pada bulan Maret–Agustus. Pulau 

lebih utara yang hanya nimbul 3 jam 

seperti lapangan sepakbola , ada juga 

yang wajib kita kunjungi , Pulau Nain. 

Pulau Nain bisa dikatakan pulau jadi 

jadian , karena setiap hari hanya 

kelihatan kurang lebih hanya 3 jam 

, mulau jam 10pagi sampai dengan 

jam 13 .Pulau Nain hanya berupa 

gerupa gundukan pasir putih saja 

seluas lapangan sepak bola.

Tempat wisata taman bawah laut 

Bunaken ini memiliki berbagai macam 

biota laut, terumbu karang, dan ikan 

berwarna-warni yang cantik. Ada 

lebih dari 30 titik penyelaman yang 

terdapat di Taman Laut Bunaken, 

manado ini.

Bagi anda yang masih belum terbiasa 

dengan kegiatan bawah air, anda 

tak perlu khawatir, berbagai fasilitas 

telah tersedia. Anda bisa datang 

mengunjungi taman indah di bawah 

laut inni kapan saja anda mau.

Gunung Tumpa

Gunung Tumpa, Manado.   Tempat 

w i s a t a  a l a m  g u n u n g  Tu m p a 

ini pada GPS berada di titik 

1.5658387,124.8425335.

Sedangkan secara geografis, terletak 

di Kel. Meras, Bunaken. Gunung ini 

bisa ditempuh dengan waktu sekitar 

satu jam dari kota Manado.

Tempat wisata alam gunung Tumpa ini 

adalah salah satu wisata alternative 

bagi anda yang hobi dengan kegiatan 

alam. Tempat wisata alam Gunung 

Tumpa ini menyajikan pemandangan 

yang menyegarkan dan membuat 

nyaman pada mata.

Bagi penggemar fotografi dan 

pecinta alam lainnya, momen sunset 

di pegunungan ini tak akan mungkin 

mereka lewatkan.
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Pulau Lembeh

Pulau lembeh, Manado. Tempat 

menarik di Manado Pulau Lembeh 

yang seindah taman bawah laut 

Bunaken ini berada pada titik 

1.4690925,125.1580593 GPS.

Di tempat wisata Manado murah 

ini terdapat lebih dari 88 titik 

penyelaman yang bagus. Secara 

geografis, Pulau indah ini berada 

tak jauh dari kota Manado.

Setelah menyeberang dengan perahu 

sewaan, kita harus membayar tiket 

masuk ke pulau Lembeh ini dulu 

sebesar Rp 8.000,00.

Selanjutnya, anda bebas untuk 

snorkeling, diving, maupun fotografi 

di pantai Pulau Lembeh ini. Pun, 

anda bisa berkeliling di tempat-

tempat wisata sekitar Manado ini 

dengan menyewa perahu sebesar 

Rp 300.000,00.

Taman Laut Tumbak

Taman Laut Tumbak, Manado.   

Tempat wisata kota Manado 

memeang identik dengan wisata 

lautnya. Tak jauh dari Bunaken, dan 

Pulau Lembeh, di kota ini terdapat 

pula tempat wisata Taman Laut 

Tumbak indah.

Tempat ini berjarak tempuh sekitar 

3 jam dari pusat kota Manado. 

Anda akan dibawa ke tempat yang 

membuat anda serasa tak ingin 

pulang.

Yup, Taman Laut Tumbak secara 

geografis berada di Kabupaten 

Minahasa Utara. Taman bawah 

laut di Minahasa Utara ini memiliki 

lebih dari 20 titik penyelaman yang 

mengasyikan. Ada Napo Kipas, 

Bohaga Kecil, Pintu Samudra, Taman 

Karang, dan Bohaga Mangrove.

Di tempat wisata bahari yang sepi 

ini anda bisa dengan lebih tenang 

mengasah skill diving anda. Termasuk 

mengeksplore tempat wisata bawah 

laut Minahasa Utara ini dengan lebih 

leluasa.

Jangan salah lho, keindahan taman 

bawah laut Tumbak ini boleh diadu 

dengan taman laut lainnya di 

Manado.
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 Danau Tondano Tempat wisata alam pantai ini 

memiliki hamparan pasir putih 

dan air yang berwarna biru jernih.  

Tempat wisata pantai di pulau Siladen 

ini memiliki dua titik penyelaman 

andalan yakni Siladen 1 dan Siladen 

2.

Banyak fasilitas umum di tempat 

wisata pulau Siladen ini, sehingga 

anda tidak akan kelimpungan mencari 

kebutuhan anda. Selain keindahan 

pemandangan, ketenangan dan 

keheningan pulau Siladen ini sangat 

dicari banyka wisatawan.

 Pantai Ratatotok

Pantai Ratatotok, Manado. Secara 

geografis,  keberadaan pantai 

Ratatotok ini berada di Kec. 

Minahasa Tenggara, sekitar 3 jam 

an dari pusat kota Manado.

Meskipun berada di bawah kelolaan 

PT Newmont, keadaan pantai ini jauh 

dari kesan rusak. Justru keadaan 

pantainya sangat indah dan sangat 

terawat.

Danau Tondano, Manado.   Satu 

lagi  tempat wisata air  yang 

ada di  Manado.  Ialah danau 

Tondano yang pada GPS berada 

di titik   1.2273132,124.8254006. 

Pemandangan di danau ini sangat 

indah hingga akan membuat anda 

menahan napas begitu lama.

Tempat wisata terkenal di Manado ini 

layak untuk anda kunjungi bersama 

orang-orang yang anda sayangi. 

Danau ini memiliki pulau kecil di 

tengahnya, mirip dengan danau Toba.

Uniknya, pulau di tengah danau 

ini memiliki luas area sekitar 4000 

hektar dan di kelilingi oleh tiga 

gunung. Yaitu gunung Tamousu, 

gunung Kaweng, dan gunung 

Masarang. Anda bisa berkeliling 

danau ini dengan menyewa perahu.

Pulau Siladen

Pulau Siladen, Manado. Berlokasi 

pada titik 1.6320119,124.7989783 

pada GPS. Spot indah tersembunyi 

di Manado ini memilii jarak tempuh 

sekitar 45menit dari kota Manado.
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Dalam GPS, tempat wisata Pantai 

Ratatotok ini berada pada titik 

0.8483088,124.7065548. Tempat 

wisata Pantai ratatotok, Manado ini 

memiliki sekitar 24 titik penyelaman.

Biota laut dan terumbu karangnya 

pun bervariasi. Kedalaman yang 

beragam smembuat jarak pandang 

dan suhu airnya pun juga bervariasi.

Pulau Lihaga

Pulau Lihaga, Manado. Tempat wisata 

Pulau Lihaga ini berada di Minahasa 

Utara, relative dekat dengan kota 

Manado.

Nuansa eksotis pasir putih dan 

air biru yang jernih di pantai 

Pulau Lihaga ini membuat banyak 

wisatawan mengunjunginya. Tempat 

wisata pantai Pulau Lihaga ini dalam 

GPS lokasi nya berada pada titik 

1.7624745,125.

Anda bisa berjemur, bersantai dan 

bermain ombak di tepian pantai. 

Pemandangan alam pantai di Pantai 

Pulau Lihaga ini setara dengan 

pemandangan alam di Maldives.

Terlebih, karena kondisi yang belum 

banyak terekspos, membuat keadaan 

pantai ini relatif lebih tenang.

 Festival Bunga Tomohon

Taman Bunga Tomohon, Manado. 

Mirip dengan Bandung, tempat 

wisata pemandangan di Manado juga 

memiliki taman bunga yang tertata 

rapi dan cantik.

Terletak di kota Tomohon, berbagai 

macam bunga cocok untuk ditanam 

di sini karena keadaan alamnya yang 

sejuk dan segar. Kota Tomohon ini 

berjarak sekitar 20 kilometer dari 

pusat kota Manado.

Untuk mengunjungi kota Tomohon 

ini, dianjurkan untuk datang pada 

bulan Juni –Agustus. Pada bulan-

bulan inilah bunga bermekaran serta 

adanya parade dan fetival bunga dari 

berbagai negara sebagai pesertanya. 

Termasukdan pertunjukan seni di 

kota Tomohon ini.

Arung Jeram Timbukar

Arung Jeram Timbukar, Manado. 

Untuk penggemar olah raga ekstrim, 

anda akan tertarik dengan tempat 

wisata wahana yang satu ini.
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Terletak sekitar 2 jam dari kota 

Manado, Sungai Nimanga di Desa 

Timbukar ini memiliki jeram yang 

sayang untuk dilewatkan. Jeram di 

sungai Niminga, Manado ini memiliki 

waktu yang lumayan panjang untuk 

berarung jeram.

Jeram sepanjang 9 kilometer ini 

membutuhkan sekitar dua jam dari 

start hingga finish.

 Pantai Malalayang

Pantai Malalayang, Manado. Tempat 

wisata pantai Malalayang ini berada 

sekitar 4 kilometer dari pusat kota 

Manado di Jln. Laut Sulawesi, 

Sulawesi Utara.

Dalam Gps, koordinat pantai di 

Manado ini berada pada titik 

1.4606938,124.7901764.   Pantai 

Malayang tak jauh dari pusat kota 

Manado. Pantai indah di Manado 

ini berjarak sekitar empat kilometer 

saja dari pusat kota.

Tempat wisata terkenal di Manado 

ini sangat banyak dikunjungi para 

wistawan. Selain karena wisata 

bawah air yang indah, terdapat juga 

wisata kuliner di pantia Malalayang 

ini.

Gunung Duasaudara

Gunung Duasaudara, Manado. 

Te m p a t  w i s a t a  g u n u n g  d i 

Manado ini berada pada titik 

1.4811557,125.159676  GPS.

Sedangkan secara tata negara, 

gunung ini berada di desa Kadoodan, 

Madidir, Kota Bitung. Berhadapan 

langsung dengan Cagar Alam 

Tangkoko, Guunung Duasaudara 

ini tampak begitu memikat dan 

menantang untuk didaki.

Berada sekitar 12 kilometer dari 

kota Bitung, tempat wisata gunung 

di kota Manado ini memiliki tinggi 

sekitar 1.351 dpl. Meskipun tidak 

seindah gunung lain di Indonesia, 

tempat wisata pemnandangan ini 

bisa anda jadikan alternative untuk 

dikunjungi.

 Air Terjun Kima Atas

Air Terjun Kina Atas, Manado. Salah 

satu tempat wisata alternative di 

Manado ini adalah Air terjun Kima 

Atas.

Meskipun bukan wisata pantai, 

air terjun di Manado ini menjadi 

salah satu tempat wisata favorit di 

Manado.   Air terjun Kima Atas ini 

memiliki jarak tempuh sekitar 20 

menit dari pusat kota Manado dan 

berjarak sekitar 15 km.

Layaknya air terjun yang lain, 

pemandangan alam di tempat 

wisat alam ini sangat indah. Penuh 

dengan pepohonan yang menghijau 

dan bebas polusi baik itu polusi 

udara, cahaya, maupun polusi 

pemandangan. Terlebih, terdapat 

tempat wisata kuliner di tempat ini.

Waruga Sawangan

Waruga Sawangan, Manado.  Manado 

adalah sebuah kota yang unik, yang 
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masih memegang teguh berbagai 

macam adat istiadat tradisional.

Terlebih para penduduk tuanya. 

Salah satunya adalah pemakaman 

tradisional menguburkan orang 

meninggal ke dalam sebuah tempat, 

atau wadah yang bernama “Waruga”. 

Waruga yang berada di Sawangan ini 

adalah yang terbanyak dalam satu 

kompleks.

Waruga sendiri terbuat dari batu 

alam utuh yang dipahat dalamnya 

sehingga berongga. Di dalam rongga 

inilah mayat orang yang sudah 

meninggal ditempatkan.

Tempat wisata Waruga Sawangan ini 

berada sekitar 45 menit perjalanan 

dari pusat kota Manado.

Gunung Mahawu

Gunung Mahawu, Manado. Tempat 

wisata gunung Mahwu ini berada di 

titik  1.354189,124.7939795 pada 

GPS. Sedangkan dalam tata negara 

posisi gunung Mahwu berada di Desa 

Kakaskasen Satu, Tomohon Utara.

Tempat wisata alam di Manado 

ini memiliki pemandangan kawah 

gunung Lokon, gunung Manado Tua, 

kota Tomohon, dan Kota Manado. 

Itu jika anda melihatnya dari bibir 

kawah di gunung Mahwu ini.

Akses ke kawah gunung Mahwu 

ini sekarang sudah dipermanen. 

Perjalanan anda tidak akan terlalu 

berat untuk menaikinya.

Manado Tua

Manado Tua, Manado. Hanya 

membutuhkan waktu sekitar 60 

menit saja dengan kapal bermotor 

untuk mencapai Pulau Manado Tua.

tempat wisata asyik di manado ini 

merupakan wajib kunjung dalam 

daftar selama liburan ke Manado. 

Pulau ini memiliki koordinat GPS 

pada titik 1.632955,124.6814794 

dan berjarak sekitar 16 kilometer 

dari pusat kota Manado.

Pulau cantik ini memiliki keunggulan 

panorama yang unik bahkan tak bisa 

dibandingkan dengan keindahan 

pulau lain di Manado.

 Air Terjun Ratahan Telu

Air Terjun Ratahan Telu, Manado. 

Manado kaya akan tempat wisata 

alam.

Salah satunya adalah air terjun 

Ratahan Telu yang berlokasi sekitar 

20 kilometer dari Manado. Kondisi 

alam yang masih asli dan sepi, 

menjadikan air terjun di Manado 

ini sangat disukai para pecinta alam.
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Bahkan ketika merek harus berjalan 

menembus hutan selama hampir 20 

menit. Air terjun di Manado ini sering 

disebut juga dengan nama air terjun 

desa Kali.

 Jembatan Soekarno

Jembatan Soekarno, Manado.   

Tempat wisata pemandangan di 

Manado yang lain adalah jembatan 

Soekarno yang pada GPS terletak 

pada titik 1.4966205,124.8375814.

Sedangkan alamat geografis nya 

berada di  Jln Boulevard 2, Manado. 

Tempat wisata terbaru di Manado ini 

baru diresmikan tahun 2015 yang 

lalu.

Jembatan Soekarno ini kelihatan 

bagus ketika kita melihatnya kala 

matahari mulai tenggelam. Apalagi 

dengan background Menara Lilin 

yang letaknya tak jauh dari jembatan 

Soekarno ini.

Tomohon

Tomohon, Manado. Kota Tomohon 

berada di tengah kungkungan 

gunung Lokon dan gunung Mahawu, 

oleh dari itulah pemandangan di 

kota ini sangat cantik.

Kota yang terletak di koordinat 

. 3 3 0 6 4 1 9 , 1 2 4 . 8 0 1 3 2 5 1  i n i 

merupakan salah satu tempat wisata 

terfavorit di kota Manado ini.

Anda mungkin akan membandingkan 

Tomohon ini dengan daerah lain 

seperti Bali. Meskipun demikian, 

atmosfer suasanya sangat jauh 

berbeda.

Selain pemandangan perbukitan 

yang indah, ada juga danau yang 

memilliki tiga warna, yaitu Danau 

Linow. Danau tiga warna di Manado 

ini berlokasi sekitar satu jam 

perjalanan dari Manado.
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Gunung Klabat

Gunung Klabat, Manado.  Tempat 

wisata alam di Manado ini berada di 

koordinat 1.4533387,125.0286446. 

secara geografis, berada di desa 

Lembean, Kauditan, Manado.

Mirip dengan pegunungan lain, 

kondisi  alam gunung Klabat 

ini masih relative alami. Meski 

tidak setenar gunung lain untuk 

pendakian, gunung ini cukup bagus. 

Apalagi bagi anda yang ingin sekedar 

menikmati indah dan segarnya 

suasana pegunungan.

Penulis   

ARISTA ATMADJATI

Anggota dewan pengawas ASPPI DKI 
Jakarta, asosiasi pelaku pariwisata 
Indonesia
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Dr o n e  t e r u s  m e m i c u 

k e k h a w a t i r a n  a k a n 

meningkatnya penggunaan 

pesawat tanpa awak yang dapat 

membahayakan penerbangan 

pesawat sipil.

K e j a d i a n  t e r b a r u  t e r k a i t 

bahaya drone terjadi pada Rabu 

(19/12/2018), dimana seluruh 

penerbangan dari dan menuju 

Bandar Udara Gatwick di London, 

Inggris dihentikan usai otoritas 

Bandar Udara menerima laporan 

kemunculan dua pesawat drone 

yang terbang di sekitar bandara. 

Helikopter polisi mengelilingi 

Bandar Udara untuk mencari 

pesawat tanpa awak tersebut.

Penumpang mendapat peringatan 

bahwa gangguan bisa berlanjut 

hingga Kamis (20/12/2018). Untuk 

sementara, penerbangan yang 

masuk ke Bandar Udara tersibuk 

kedua tersebut terpaksa harus 

dialihkan. Otoritas Bandar Udara 

D R O N E 
BAHAYAKAN 
PENERBANGAN SIPIL
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Gatwick akan mengoperasikan 

kembali landasan setelah dinyatakan 

aman.

Lalu pada Rabu (12/12/2018), 

pesawat komersial Boeing 737-800 

Aeromexico, Nomor penerbangan 

773 dari Guadalajara tujuanTijuana 

telah bertabrakan dengan drone 

saat akan mendarat di Tijuana-

Intl AP (MMTJ), Meksiko, Rabu 

(12/12/2018). 

Hidung jet penumpang Boeing 

737-800 penyok. Untungnya, 

jet penumpang Boing 737 bisa 

mendarat dengan selamat dan tidak 

ada korban jiwa.

Dalam rekaman kabin, anggota 

kru mengatakan bahwa mereka 

mendengar “dentuman keras” dan 

meminta menara kontrol untuk 

memeriksa apakah hidungnya rusak.

Peristiwa tabrakan pesawat drone 

dengan pesawat berawak kerap 

terjadi. Sebelumnya drone pernah 

menabrak helikopter militer dekat ke 

Staten Island, NY. Pada 12 Oktober 

2017, drone juga menabrak pesawat 

turboprop berpenumpang enam 

orang di dekat Quebec. Untungnya, 

kedua tabrakan tersebut tidak 

mengakibatkan korban jiwa atau 

cedera lainnya.

Berdasarkan studi 2017, FAA 

menyimpulkan bahwa pesawat 

tanpa awak akan menyebabkan 

kerusakan lebih besar pada pesawat 

dibandingkan burung dengan 

ukuran yang sama karena bagian 

logam berat seperti baterai dan 

motor.

Pada 17 Agustus 2018, sebuah drone 

yang diterbangkan 20 kali lebih 

tinggi dari batas yang diperbolehkan 

nyaris membuat celaka sebuah kapal 

terbang. Pesawat tanpa awak itu 

bahkan hanya berjarak 15 meter 

dari sebuah Boeing 737 yang sedang 

mendekat ke landasan di Bandara 

Stansted di Essex, Inggris.

Kala itu, pesawat tersebut terbang 

di ketinggian 10.000 kaki, saat 

menurun mendekati landasan 

kapten pilot melihat penampakan 

drone.  Sang kapten melihat 

pesawat drone berada di dekat 

area pesawatnya, melewati bagian 

kanan pesawat dengan jarak yang 

sangat dekat.

Dewan Airprox Inggris menilai, 

situasi ini sangat berisiko terjadinya 

tabrakan. Setelah insiden tersebut, 

dilakukan pengecekan terhadap 

ko n d i s i  p e s a w a t  d a n  t i d a k  � Foto: petapixel.com



TECHNOLOGY

61VOL. XLV, 2018 APG magazine

menemukan bukti adanya kontak 

atau kerusakan.

Operator drone telah melakukan 

pelanggaran terhadap Orde 

Navigasi Udara 2009. Peraturan 

tersebut menyebut bahwa drone 

tidak boleh diterbangkan di wilayah 

udara atau di atas 400 kaki (121 m) 

atau di sekitar bandara tanpa izin 

dari kontrol lalu lintas udara dan 

Otoritas Penerbangan Sipil (CAA). 

The Airprox Board mengatakan 

bahwa pesawat tak berawak itu 

telah membahayakan pesawat lain.

Administrasi Penerbangan Federal 

AS telah mencatat peningkatan 

dramatis dalam jumlah laporan 

keamanan yang melibatkan drone 

dalam beberapa tahun terakhir. 

Dilaporkan ada sekitar 6.000 

drone yang terlihat oleh pilot serta 

beberapa di antaranya dilihat oleh 

awak pesawat hingga Juni.

Seperti diketahui, sebagian besar 

negara melarang drone terbang 

di jalur yang dilewati pesawat, 

sebab drone tidak dapat dilacak 

radar. Menerbangkan drone di 

dekat bandara melanggar aturan 

dan dapat menghadapi hukuman 

berat termasuk penjara. Siapa pun 

yang mengoperasikan pesawat 

drone harus bertanggung jawab 

dan mematuhi semua peraturan 

yang relevan. 

Berikut adalah rangkuman larangan 

penggunaan drone di beberapa 

negara:

A f r i k a  S e l a t a n ,  m e l a r a n g 

penggunaan drone di seluruh 

wilayahnya. Ancaman hukumannya 

10 tahun penjara.

India, sejak April 2016 melarang 

p e n d u d u k  d a n  p e l a n c o n g 

menggunakan drone. Bagi para 

pelanggar, sanksinya drone akan 

disita dan pemiliknya juga dikenakan 

hukuman.

Kamboja, sejak Februari 2015 

melarang penggunaan drone untuk 

menghormati hak asasi manusia 

dan menjaga keamaan serta 

keselamatan publik.

Singapura, pengguna drone harus 

memiliki izin khusus. Radius sejauh 

lima kilometer dari bandara dan 

terbangnya tidak lebih dari 61 meter 

dari permukaan laut.

Amerika Serikat, setiap kepemilikan 

drone harus di daftarkan ke FAA 

(Federal Aviation Administration). 

Bagi yang melanggar akan dikenakan 

denda sekitar US$27 ribu atau 

Rp410 juta hingga US$250 ribu atau 

Rp3,7 miliar, atau kurungan penjara 

paling lama tiga tahun.

Uni Emirat Arab, pemerintah UAE 

melarang seluruh penjualan dan 

penggunaan drone.

Indonesia, penerbangan drone 

harus memperhatikan Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP) dengan radius sejauh 15 

kilometer. Bagi yang melanggar 

penggunaan drone di area KKOP 

tanpa lisensi akan menerima 

hukuman denda Rp 1,5 miliar atau 

dipenjara maksimal tiga tahun.

Di Indonesia penerbangan drone 

diatur oleh Undang-Undang yaitu 

Peraturan Kementrian Perhubungan 

No. 180/2015 yang merupakan 

pembaruan dari peraturan yang 

sudah ada sebelumnya yaitu 

peraturan Kementrian Perhubungan 

No. 90/2015. 

Aturan menerbangkan drone atau 

pesawat tanpa awak dimaksudkan 

untuk menjaga keamanan penguna 

ruang udara dan dalam rangka 

m e n i n g k a t k a n  ke s e l a m a t a n 

penerbangan sipil sesuai aturan 

Civil Air Safety Regulation (CASR) 

107. (*). 



Pembahasan tentang bahayanya kelelahan 
(fatique) pada pilot mengemuka saat pertemuan 
antara Ikatan Pilot Indonesia (IPI), Direktorat 

Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara 
(DKPPU) bekerjasama dengan Program Pendidikan 
Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Angkatan 
ke-6, Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, 
Fakultas Kedokteran, dan Universitas Indonesia di 
Gedung Serbaguna PT Angkasa Pura I, Kemayoran, 
Kamis (06/12/2018).

Pertemuan dalam rangka peningkatan keselamatan penerbangan ini mengusung 

tema “Fatigue in Aviation Safety: Beware of it!” Dipilihnya tema ini bertujuan 

meningkatkan kesehatan untuk para pilot di Indonesia dan membekali pengetahuan 

terkait kelelahan (fatique) yang mengakibatkan pilot kurang fit saat bertugas.

Fatigue in Aviation Safety: 

Danger!
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S e o ra n g  p i l o t  w a j i b 

m e l a k u k a n  m e d i c a l 

check up setiap 6 bulan 

sekali yang selama ini 

mereka lakukan untuk 

mendapatkan sertifikat 

kesehatan Namun 

d a l a m  k u r u n  w a k t u 

sebelum pemeriksaan 

di 6 bulan mendatang 

pilot juga membutuhkan 

maintenance kesehatan.

Dalam pertemuan yang 

b e r l a n g s u n g  s e h a r i 

tersebut dihadiri oleh 

p a k a r  p e n e r b a n g a n , 

instansi dan  maskapai, 

diantaranya Direktur 

DKPPU Capt Avirianto, 

Ketua Umum IPI Capt 

R a m a  N o y a ,  K e t u a 

Perhimpunan Dokter 

Spesialis Kedokteran 

Penerbangan Indonesia 

( P E R D O S P I )  D r 

Soemardoko.
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Beberapa poin penting hasil dari 

pertemuan tersebut, antara lain:

1 Pengembangan kerjasama 

antara IPI dan PERDOSPI 

sehingga tercapai safety dalam 

penerbangan dan mengurangi 

a n g k a  i n c i d e n t  a t a u p u n 

accident.

2 Sesuai UU no.1 thn 2009, 

diharapkan adanya pemisahan 

yang jelas antara regulator dan 

operator.

3 Diharapkan setiap operator 

memiliki spesialis dokter 

penerbangan.

4 Terkait overwork  dan self 

discipline  pada pilot,  j ika 

mengalami penurunan kondisi 

maka pilot diharuskan untuk 

lapor ke Balai Kesehatan 

Penerbangan (HATPEN) 

Overwork pilot sudah diatur 

oleh ICAO tetapi dikembalikan 

ke operator yang nantinya 

disampaikan ke DKPPU.

5 Diharapkan dokter pemberi fit 

fly duty memiliki background 

s p e s i a l i s  k e d o k t e r a n 

penerbangan, seperti dokter 

jantung yang harus pula 

memiliki background spesialis 

kedokteran.

6 Diharapkan Seminar Fatigue 

Risk Management System 

( F R M S )  l e b i h  s e d e r h a n a 

sehingga implementasinya 

dapat berjalan 

7 Schedule stability sudah diatur 

secara online tetapi tidak ada 

pelaporan dari para penerbang 

tentang flight duty times , 

sehingga diharapkan para 

penerbang dapat melakukan 

pelaporan jika ada keluhan 

sehingga schedule stability dapat 

berjalan dengan lancar.

8 Tekanan darah akan berbeda 

setiap waktu sehingga perlu 

pengecekan berkala J i k a 

mengalami tekanan yang tinggi 

maka diharuskan istirahat 

terlebih dahulu sehingga 

tekanan kembali optimal.

9 B o d y  m a s s  i n d ex  s a n g a t 

penting untuk penerbang 

karena akan berpengaruh 

kepada metabolisme tubuh 

yang nantinya bisa berpotensi 

pada terjadinya gangguan atau 

penyakit berkelanjutan.

10 Diharapkan Balai Kesehatan 

P e n e r b a n g a n  ( H AT P E N ) 

memiliki Balai Cabang sehingga 

dapat mempermudah akses 

(*)
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