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Salam sejahtera  untuk kita se-
mua, semoga rekan-rekan APG se-
lalu di berikan kesehatan dan per-
lindungan oleh Tuhan Yang Maha 
Esa.

Hari kemerdekaan Republik In-
donesia yang ke 69 telah kita lalui, 
peringatan itu bukan hanya seke-
dar merayakan kemerdekaan Ne-
gara kita dalam penjajahan, namun  
di era sekarang ini kita lebih kepada 
menikmati arti kemerdekaan yang 

saat ini kita rasakan.
Sejarah yang begitu panjang dalam menuju kemerdekaan bagi bangsa 

ini haruslah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya menuju bangsa yang 
sejahtera, bebas dari segala penjajahan, baik penjajahan ekonomi mau-
pun penjajahan atas hak-hak para pekerja. Kesejahteraan yang menjadi 
nilai pokok bagi pekerja adalah tujuan utama kita sebagai anggota APG.

Saat ini kita terus melakukan perundingan dengan pihak Manaje-
men Garuda Indonesia, dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan 
anggota APG. Kita sebagai pengurus  APG tentunya akan terus berjuang 
untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan tetap mengedepankan 
asas win-win solution. Untuk itu kami tak bosan-bosannya meminta doa 
dan dukungan seluruh anggota APG selama kami memperjuangkan hak 
bagi rekan-rekan semua.

APG saat ini masih menjadi barometer bagi organisasi penerbang di 
Indonesia, sehingga harus tetap dapat  menunjukkan sikap profesional-
isme, baik dalam bekerja maupun menjalin hubungan dengan organisasi 
penerbang lainnya. APG telah berhasil meluluskan sebanyak 20 siswa 
penerbang. Kelulusan tersebut  menjadi bukti  kepedulian APG terhadap 
dunia penerbangan. Bagi para siswa yang telah lulus, kami berharap un-
tuk dapat memberikan yang terbaik di perusahaan penerbangan yang 
akan menggunakan jasa para lulusan sekolah penerbangan APG.

Dengan ini kami selaku pengurus dan segenap keluarga besar Aso-
siasi Pilot Garuda Indonesia mengucapkan Dirgahayu Republik Indone-
sia yang ke-69. Semoga tetap jaya juga untuk para anggota APG dimana-
pun berada. Tetap jaga kekompakan, karena  tanpa kalian kami bukanlah 
apa-apa.

Terimakasih. 
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PT. Garuda Indonesia (Per-
sero) Tbk. mulai 8 September 
2014 ini, melayani penerbang-

an non-stop Jakarta – London via 
Amsterdam menggunakan pesawat 
terbaru Boeing 777-300ER. Pem-
bukaan rute ini merupakan bagian 
dari strategi pengembangan jaringan 
penerbang an internasional Garuda 
Indonesia, serta untuk memberikan 
lebih banyak pilihan bagi pengguna 
jasa untuk terbang ke Inggris.

Direktur Utama Garuda Indonesia 
Emirsyah Satar mengatakan, “bahwa 
pembukaan rute penerbangan Ja-
karta – London tersebut diharapkan 
juga akan mendorong aktivitas eko-
nomi antara Indonesia dan Inggris. 
Hal ini menyusul terus meningkatnya 
transaksi perdagangan antar kedua 
negara setiap tahunnya. Selain itu, 
pengoperasian rute ini diharapkan 
akan berdampak positif bagi sektor 
bisnis di Inggris” ungkap Emirsyah.

“Dibukanya rute penerbangan 
Jakarta – London tersebut sejalan 
dengan program pemerintah yang 
berkomitmen untuk meningkatkan 
nilai kerjasama antar kedua negara 
di sektor perdagangan (barang dan 
jasa), Seperti diketahui, komitmen 
pemerintah untuk total nilai kerjasa-
ma perdagangan antar kedua negara 
di tahun 2015 adalah sebesar USD 
7 miliar, atau setara Rp 80,4 triliun”, 
tambah Emirsyah.

Rute penerbangan Jakarta – Lon-
don via Amsterdam ini merupakan 
satu-satunya rute penerbangan lang-
sung (direct flight) dari Indonesia ke 
Eropa dan menjadi rute penerbang an 
tercepat, nyaman dan efisien. Rute 
ini akan terkoneksi dengan layan-
an penerbangan non-stop Jakarta – 
Amsterdam, sehingga ru te tersebut 
akan menjadi Jakarta – Ams  terdam 
– London pp.

Rute penerbangan ini juga akan 

memberikan kenyamanan lebih bagi 
para pengguna jasa yang berenca na 
untuk mengunjungi beberapa kota 
sekaligus di Eropa dalam satu per-
jalanan.

Garuda Indonesia akan melayani 
penerbangan dari dan menuju Lon-
don melalui Amsterdam sebanyak 
lima kali per minggu, setiap hari Se-
lasa, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ming-
gu. Penerbangan GA-088 berangkat 
dari Jakarta pada pukul 00.55 LT dan 
tiba di Amsterdam pukul 09.40 LT, 
serta melanjutkan penerbangannya 
dari Amsterdam pada pukul 11.55 
LT dan tiba di London Gatwick pukul 
12.00 LT. Sementara itu, penerbang-
an GA-089 berangkat dari London 
Gatwick pada pukul 13.10 LT dan 
tiba di Amsterdam pukul 15.15 LT 
untuk melanjutkan penerbangan ke 
Jakarta pukul 17.00 LT dan tiba di 
Jakarta pada 11.40 LT. (GI-Q)

Garuda Indonesia Layani Penerbangan 
Jakarta – London (Via Amsterdam)

FLASH NEWS 
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FLASH NEWS 

Masa jabatan Direktur Utama 
Garuda Indonesia Emirsyah 
Satar akan segera berakhir. 

Saat ini Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) sedang men-
cari pengganti yang tepat untuk me-
ngisi posisi Direktur Utama Garuda 
Indonesia.

Pengamat BUMN Said Sidu me-
nuturkan, seperti yang dilansir Sin-
donews.com bahwa pengganti 
Emirsyah Satar haruslah orang yang 
mampu menaikkan pendapatan pe-
rusahaan. Menurutnya, hal ini pen-
ting dilakukan untuk meningkatkan 
keuangan Garuda Indonesia. Apa-
lagi saat ini Garuda Indonesia sudah 
mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 
triliun sepanjang semester pertama 
tahun ini.

Said Sidu mengatakan, saat 
ini Garuda Indonesia melakukan 

ekspansi secara berlebihan sehing-
ga malah mengalami kerugian. Jika 
pengganti Emirsyah Satar tidak bisa 
menaikkan pendapatan, dikhawatir-
kan penyakit Garuda Indonesia akan 
kembali kambuh, ya itu over ekspan-
si. “Ini yang ganti Emir harus be-
tul-betul orang yang bisa menam-
bah revenue, kurangi cost, dan 
kurangi ekspansi. Kalau orangnya 

yang ganti Emir tidak kompeten dan 
lemah, takutnya penyakit Garuda 
akan kembali lagi yaitu terus melaku-
kan ekspansi,” katanya.

Seperti diketahui, jabatan 
Emirsyah Satar sebagai Direktur 
Utama Garuda Indonesia akan bera-
khir pada Oktober 2014 ini. Emirsyah 
Satar sendiri telah menjabat se bagai 
pimpinan tertinggi di dalam tubuh 
Garuda Indonesia selama dua peri-
ode, tepatnya sejak tahun 2005. 
Sebelum menjabat se bagai Direktur 
Utama, Emirsyah Satar juga per-
nah mengisi posisi sebagai Direktur 
Keuangan Garuda Indonesia. Se-
jumlah prestasi berhasil diraih oleh 
Garuda Indonesia selama dipimpin 
oleh Emirsyah Satar. Namun be-
lakangan perusahaan malah belum 
berhasil mendapatkan keuntungan. 
(IA-Q)

Kontrol Ekspansi Garuda Indonesia
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PT Garuda Indonesia Tbk 
(GIAA) kehilangan salah satu 
karyawan terbaiknya yang 

meninggal saat dalam tugas. Pilot 
Garuda Indonesia Kapten Rham-
danto Purnama meninggal dunia 
usai me nerbangkan GA-4032 dalam 
penerbangan dari Lombok ke Bima.

Pujobroto, VP Corporate Com-
munications Garuda Indonesia, me-
negaskan, “Kapten Rhamdanto di-
nyatakan meninggal di Rumah Sakit 
Sari Farma setelah menjalani peme-
riksaan dan perawatan,” ujarnya 
dalam keterangan tertulis, Minggu 
(31/8/2014) lalu.

Berikut kronologi meninggalnya 
Kapten Rhamdanto versi Garuda In-
donesia:
1. Kapten Rhamdanto bertugas 

menerbangkan pesawat GA-
4034 dari Lombok menuju Bima 
dalam dalam keadaan sehat (fit 
untuk terbang).

2. Pukul 14.00 WITA, pesawat GA-
4032 mendarat di Bima dalam 
keadaan normal.

3. Pukul 14.10 WITA setelah pe-
sawat parkir di bandara, pilot 
menyampaikan bahwa dia mera-

sa kurang sehat dan minta dian-
tar ke rumah sakit.

4. Pada pukul 14.15 WITA, pilot 
masih dapat berjalan dari pe-
sawat menuju mobil dan diantar 
oleh petugas ke bagian rawat 
inap Rumah Sakit Sari Farma.

5. Pukul 14.45 WITA, Kapten 
Rhamdanto tiba di rumah sakit.

6. Setelah menjalani pemeriksaan 
dan perawatan selama kurang 
lebih 45 menit, dokter yang 

merawat, dr Irma Spd, menyam-
paikan bahwa Kapten Rhamdan-
to tidak tertolong dan dinyatakan 
meninggal pada pukul 15.30 
WITA.

Sebelumnya sempat diberitakan, 
pilot pesawat Garuda Indonesia 
GA-4032, Kapten Rhamdanto, me-
ninggal dunia di pesawat sebelum 
melakukan pendaratan. Namun, ko-
pilot berhasil mendaratkan pesawat-
nya dengan selamat. Kabar inilah 
yang coba diklarifikasi oleh manaje-
men Garuda Indonesia.

Pesawat yang mengangkut 70 
penumpang itu terbang dari Bandar 
Udara Internasional Lombok menu-
ju Bandar Udara Sultan Salahudin, 
Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 
pukul 14.45 WITA, Minggu, 31 Agus-
tus 2014. Sekitar 15 menit sebelum 
mendarat, kopilot Stenly memberita-
hukan bahwa kapten pilot mengala-
mi sesak napas. Pemberitahuan itu 
sekaligus untuk meminta izin penda-
ratan dengan satu pilot. (Kcm/Q)

Pilot Garuda Meninggal Saat Bertugas

Menurut Humas GIA (sumber yang 
layak dipercaya) sang kapten tersebut me-
ninggal setelah mendarat. Kejadian serupa 
sudah beberapa kali terjadi. Inilah keung-
gulan sekaligus alasan mengapa pesawat 
terbang niaga diawaki lebih dari satu pilot. 
Di perusahaan berstandar internasional ter-
masuk Garuda Indonesia kualifikasi kedua 
pilot itu adalah sama dan dalam sillabus 
pelatihannya mereka telah disiapkan untuk 

menghadapi inkapasitasi salah satu pilot yang bisa terjadi kapan saja 
utamanya pada phase kritis seperti landing dan take-off.  Kedua pilot itu 
bekerjasama bahkan sinerginya ditingkatkan dengan penerapan CRM 
(crew resources management) yang digagas sejak awal tahun 1980-an 
dan di Indonesia sudah menjadi mandatory sejak akhir tahun 1990-an.
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Kementerian BUMN sedang 
menjaring calon pengganti 
Dirut PT Garuda Indone-

sia (Persero) Emirsyah Satar yang 
masa tugasnya akan berakhir pada 
Oktober 2014.

“Saat ini setidaknya ada empat 
nama calon yang bersaing dan dini-
lai layak untuk menjadi Dirut Garu-
da,” kata seorang sumber seperti di-
kutip Antara di Kementerian BUMN.

Empat calon tersebut yaitu Zulki-
fli Zaini (Komisaris PT PLN yang 
juga mantan Direktur Utama Bank 
Mandiri), Kartika Wirdjoatmojo (Di-
rektur Eksekutif Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS), Elisa Lumbantoru-

an (mantan Direktur Garuda Indone-
sia), dan Elia Massa Manik (Dirut PT 
Elnusa Tbk, anak usaha Pertamina). 

Sebelumnya, satu nama yang 
juga beredar di kalangan wartawan 
adalah mantan Direktur Utama PT 
Telkom Tbk, Rinaldi Firmansyah.

“Untuk proses seleksi, para 
calon tersebut harus melalui serang-
kaian fit and proper test (uji kelayak-
an dan kepatutan) oleh Kementerian 
BUMN,” katanya.

Menurut catatan, pada Oktober 
2014 Emirsyah Satar akan meng-
habiskan dua periode masa jabatan-
nya. 

Pria kelahiran Jakarta, 28 Juni 

1959 ini, menjabat Dirut Garuda se-
jak 2005, setelah pada 2003 juga 
pernah menjabat Direktur Keuangan 
Garuda.

Sebelumnya, Menteri BUMN 
Dahlan Iskan mengisyaratkan bah-
wa orang nomor satu di perusahaan 
penerbangan “plat merah” tersebut 
adalah yang memiliki integritas tinggi 
agar dapat membawa perusahaan 
ke arah yang lebih baik lagi.

“Harus berintegritas, tidak ko-
rupsi, tidak nepotisme dan bebas 
dari intervensi siapa pun, termasuk 
intervensi dari keluarga. Mengerti 
keuangan karena di dalam Garuda 
banyak masalah keuangannya,” te-
gas Dahlan.

Pada semester I 2014, Garuda 
membukukan rugi bersih 211,7 juta 
Dollar AS, atau setara dengan Rp 
2,3 triliun, membengkak dibanding-
kan rugi bersih periode sama 2013 
sebesar 10,7 juta dollar AS.

Sementara rugi komprehensif 
yang dapat diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk tercatat 200,38 
juta dollar AS, melonjak dibanding-
kan dengan sebelumnya 11,39 juta 
dollar AS.

Salah satu penyebab mem-
buruknya kinerja Garuda adalah 
rugi selisih kurs yang melonjak 
tajam menjadi 12,86 juta dollar AS 
dibanding kan dengan 1,41 juta dol-
lar AS pada semester I 2013. 

Sedangkan beban usaha per-
seroan melonjak menjadi 14,75 
persen atau menjadi 1,9 miliar dollar 
AS, dari sebelumnya 1,7 miliar dollar 
AS. (Kcm/Q)

Kementerian BUMN 
Jaring Calon Dirut Garuda
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Suasana persaudaraan dan 
akrab terasa saat halal bihalal 
antar karyawan PT Garuda In-

donesia di gelar di halaman Gedung 
Garuda City Center pada 13 Agustus 
2014 lalu yang dihadiri langsung oleh 
Direktur Utama PT  Garuda Indone-
sia Emirsyah Satar serta dihadiri oleh  
ratusan karyawan lainnya.

Diawali dengan sambutan 

Emirsyah Satar kemudian dilan-
jutkan dengan pemberian piagam 
penghargaan kepada perwakilan se-
jumlah awak cabin sebagai simbolik 
atas “The World’s Best Cabin Staff 
2014” yang di raih Garuda Indonesia.

Acara yang berlangsung dengan 
khidmat tersebut diteruskan dengan 
acara intinya yakni bersalam sala-
man antar karyawan tanpa ada ba-

Halal Bihalal APG dengan PT Garuda Indonesia

tasan, ratusan karyawan antri untuk 
dapat bersalaman langsung dengan 
Direktur Utama PT Garuda Indone-
sia Emirsyah Satar.

Dalam kesempatan tersebut, 
APG turut serta hadir, yang lang-
sung di hadiri oleh Presiden APG 
Capt. Bintang Hardiono, yang terlihat 
berada pada barisan utama untuk 
mengikuti jalannya acara halal biha-
lal tersebut.

“Sudah menjadi agenda rutin 
setiap tahunnya seusai lebaran kita 
menghadiri halal bihalal bersama ja-
jaran direksi PT Garuda Indonesia.  
Hal itu sebagai bentuk komitmen 
kami sebagai mitra kerja yang positif 
untuk mendukung perusahaan terus 
lebih baik dan maju bersama. Papar 
Capt. Bintang Hardiono di sela aca-
ra. (Eky Fajrin)

INFO APG
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Tim menembak senjata api 
(SENPI) Asosiasi Pilot Garuda 
Kembali eksis di dunia para 

pecinta menembak kalangan Pilot 
Garuda, debut awal yang dimulai 
dari kepemimpinan Capt. Ari  Sapari  
sebagai Presiden APG pada 2002. 
Terbentuknya tim menembak  APG 
(TIM SENPI APG) yang di awali dari 
kebutuhan para pengguna senjata 
api di kalangan para Pilot Garuda In-
donesia.

Bagi para pecinta menembak, un-
tuk dapat  memiliki senjata api di In-
donesia ada beberapa kriteria yang 
harus di penuhi, selain memiliki sen-
jata api juga harus dilengkapi den-
gan ijin kepemilikan senjata api resmi  
dari  Kepolisian .

“Pada awalnya saya hanya di-
percaya oleh perusahaan penjual 
senjata api untuk menawarkan sen-
jata api kepada para pilot yang hobi 
menembak”, tutur Capt. Jimmy Lau-

rentius saat ditemui di lokasi latihan 
menembak di Cijantung.

Dari situlah para pengurus APG 
di era kepemimpinan Capt. Ari Sapa-
ri mulai membentuk Tim Menembak 
bagi para Pilot Garuda Indonesia. 
Tim menembak APG yang berjumlah 
belasan orang ini kemudian menun-
juk Capt. Jimmy Laurentius untuk 
menjadi ketua organisasi menembak 
di APG.

Seiring dengan berjalannya, tim 
menembak APG sempat mengalami 
kefakuman kegiatan. ”Kami mulai 
jarang latihan lagi deng an alasan 
schedule terbang. Antusias temen-
temen begitu tinggi namun ken-
dala waktu yang tidak bisa mereka 
tinggalkan”, pungkasnya.

Kefakuman terjadi di era masa 
peralihan kepemimpinan dari Capt.
Ari Safari ke Capt. Stefanus. Kefaku-
man tersebut juga sempat menjadi 
tanda tanya bagi para anggota tim 

menembak  APG, namun para ang-
gota menyadari, disamping waktu 
juga menjadi kendalanya.

Semangat para pengurus dan 
anggota tim menembak APG tidak-
lah putus sampai disini saja. Mereka 
tetap menjalankan latihan walaupun 
hanya beberapa orang saja. ”Lati-
han tetap kita jalankan namun tidak 
ba nyak, hanya yang sempat saja 
tapi tetap terkoordinir.” katanya.

“Untuk kedepannya saya akan 
mereorganisasi Tim Menembak 
APG, untuk kembali meramaikan 
para penghobi menembak, namun 
itupun harus dibicarakan lagi antara 
pengurus organisasi dengan pengu-
rus APG”, harapnya.

Kembalinya tim menembak APG 
terlihat dari beberapa anggota yang 
mengajak untuk latihan kembali, juga 
mereka akan memperpanjang  surat 
ijin kepemilikan senjata api.

Reorganisasi di Tubuh Tim Menembak APG
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Dalam kejadian terbakarnya 
Kapal Motor (KM) Paus Satu 
di perairan Pulau Gosong 

Sekati  sebanyak 33 Penumpang 
mengalami luka bakar dari ringan 
sampai berat, Kelurah an Pulau 
Panggang, Kepulauan Seribu Utara 
pada (26/8) lalu. Dari 33 penum pang 
terdapat 1 pilot Garuda Indonesia 
yang juga anggota Asosiasi Pilot Ga-
ruda (APG) yakni Capt.Yunus Arifia-
nto.

Saat ini Capt. Yunus Arifianto 
mendapatkan perawatan intensif di 
Rumah Sakit Awal Bross di lantai 3 
kamar 311, Tangerang. Badan Pe-
ngurus APG beserta staff tak lama ke-
jadian langsung menjenguk beliau.

Capt. Jeffrey yang ikut serta men-
jenguk menuturkan kondisi kor ban 

belum bisa diajak komunikasi seperti 
biasa, karena memang masih dalam 
proses penyembuhan. “Dia terkena 
hawa panas, jadi sebagian wajah, tan-
gan dan kakinya memerah”, tuturnya.

Capt. Yunus Arifianto memang 
hobi memancing. Dia tertimpa 
musibah tersebut saat akan berang-
kat ke pulau seribu untuk meman-
cing. Capt. Yunus tak menduga akan 
mengalami kejadian tersebut karena 
semuanya terlihat aman-aman saja.

Presiden APG, Capt. Bintang Har-
diono ikut bersimpati atas musibah 
yang menimpa KM  Paus Satu terse-
but, terlebih kepada anggota APG 
yakni Capt. Yunus Arifianto. “ Kami 
seluruh jajaran pengurus APG dan 
anggota lain ikut bersimpati dan ber-
doa agar Capt. Yunus Arifianto lekas 

sembuh dan dapat berkumpul kem-
bali dengan kami.” terang Bintang 
Hardiono.

Menanggapi kejadian terse-
but, Bupati Kepulauan Seribu Asep 
Syarifudin, mengimbau kepada se-
luruh pihak terkait untuk melakukan 
pengecekan menyeluruh sebelum 
melakukan perjalanan ke Pulau Seri-
bu.

“Saya menghimbau baik Dinas 
Perhubungan maupun pemilik kapal 
untuk mengecek kapalnya. Jang an 
sampai kejadian ini terulang,” imbuh-
nya.

Selain itu Asep menjamin, kejadi-
an tersebut tidak mengganggu opera-
sional kapal-kapal lain yang hendak 
ke Pulau Seribu maupun sebaliknya. 
(Eky Fajrin)

Seorang anggota APG jadi korban 
terbakarnya KM Paus di Pulau Seribu
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Koperasi APG kembali mem-
berikan pelayanan yang men-
janjikan bagi para anggo-

tanya, yakni penurunan suku bunga 
untuk cicilan  tahun ke 6 dan 7. Hal 
ini merupakan bukti komitmen pela-
yanan Koperasi APG yang terus 
dimaksimalkan guna memenuhi 
kebutuhan dan kepuasan para ang-
gotanya.

Penurunan suku bunga tersebut 
sudah berlaku mulai awal Agustus 

2014 lalu. Nilai yang diturunkan, yak-
ni untuk cicilan tahun ke 6 dari 10,28 
persen menjadi 10,11 persen dan 
untuk cicilan tahun ke 7 dari 10,94 
persen menjadi 10,32 persen.

Penurunan bunga cicilan terse-
but memang sudah direncanakan 
dan telah dibicarakan sebelumnya 
deng an pihak Bank Danamon Sya-
riah yang sepenuhnya mendukung 
program angsuran pinjaman multi-
guna tersebut sebagai bentuk komit-

men sinergi antara Bank Danamon 
syariah dan Koperasi APG. 

“Kami sudah bicarakan penu-
runan bunga cicilan ini dengan pi-
hak Bank Danamon Syariah, meski 
baru di sepakati di cicilan tahun ke 
6 dan ke 7. Namun besar harapan 
kami selaku pengurus Koperasi 
APG, para anggota dapat meman-
faatkan dengan maksimal”, jelas 
Capt. Siregar selaku ketua Koper-
asi APG.

Selain itu, penurunan bunga 
cicilan tersebut juga menciptakan  
nilai kompetitif tersendiri bagi Kop-
erasi APG dibanding koperasi lain-
nya yang ada di PT Garuda Indone-
sia. Nilai positif lainnya adalah pada 
akhirnya, yang diuntungkan adalah 
para anggota koperasi pada umum-
nya dan Koperasi APG pada khu-
susnya. Maju terus Koperasi APG. 
(Eky Fajrin)

Cicilan Tahunan KopAPG Semakin Ringan

Atas Nama Keluarga Besar Pengurus dan Anggota APG 

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya
Ayahanda dari Suhaimi (Emmy) Staff APG

Alm. H. Sukri 
Dalam usia 74 tahun 

Pada hari Selasa, 26 Agustus 2014
Pukul 16.30 WIB

Semoga Allah memberikan tempat yang layak disisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan 
senantiasa diberi ketabahan dan kekuatan iman.
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Capt. Sutedi Yamin

APG sangat di perlukan untuk kepentingan pilot. APG berperan aktif untuk 
menjembatani antara pilot dengan manajemen dan pemerintah. Selain itu 
APG juga merupakan salah satu Asosiasi yang di segani di Indonesia dan 
sangat solid. Untuk itu APG diharapkan dapat mengakomodir suara anggota.
Sedangkan untuk KopAPG, harus dapat menjadi badan yang dapat membantu 
anggota dan memberikan kemudahan serta bunga yang kompetitif di banding 
koperasi lain yang ada.

Capt. Isays Sampesule

Top..... maju terus untuk APG dan semoga dapat membela profesi pilot dan 
kemajuan pilot Indonesia.
Untuk KopAPG, saran saya dapat lebih memfasilitasi keinginan anggota dan 
dapat memberikan bunga yang kompetitif, sehingga anggota lebih sejahtera 
dan merasakan manfaatnya. 

Kepada seluruh anggota APG, dapat men-
girimkan saran dan kritik yang

membangun tentang APG melalui hotline 
SMS 08121127343 / 08121065351.

Kami tunggu setiap bulannya mulai awal 
bulan hingga tanggal 20 setiap bulannya.

PILOT VOICE

12
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Seiring dengan pesatnya per-
tumbuhan operasional pe-
nerbangan di bandar udara 

internasional Soekarno Hatta, maka 
sebagai upaya untuk memberikan 
pelayanan terbaik kepada pengguna 
jasa maskapai dan bandar udara, 
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
bekerjasama dengan PT Angkasa 
Pura II, meresmikan layanan “Fast 
Track Security Check Point 2”  di ter-
minal keberangkatan domestic 2 F 
pada hari Minggu (17/8) lalu.

Layanan “Fast Track Security 
Check Point 2” itu merupakan jalur 
cepat (khusus) pemeriksaan barang 
dan penumpang di dalam terminal 
keberangkaran domestik dan inter-
nasional bandar udara Soekarno 
Hatta. Jalur khusus pemeriksaan ini 
diperuntukkan bagi penumpang prio-

ritas yang terdiri dari kaum difabel, 
penumpang berkebutuhan khusus, 
penumpang first class dan business 
class, serta anggota Skyteam dan 
Eliteplus dan Garuda Miles Platinum.

Direktur utama Garuda Indonesia, 
Emirsyah Satar menuturkan bahwa 
layanan tersebut merupakan komit-
men Garuda Indonesia untuk terus 
memberikan kenyamanan kepada 
para penumpang dalam melakukan 
perjalanan penerbangan dengan 
Garuda Indonesia. “Saat ini, jum-
lah penerbangan Garuda Indonesia 
yang dilayani di terminal 2 bandar 
udara internasional Soekarno Hatta 
mencapai 179 penerbangan setiap 
harinya, sehingga perlu disiapkan 
layanan terbaru untuk mempercepat 
layanan kepada penum pang dengan 
aman dan nyaman” jelas Emirsyah 

Satar.
Hal senada juga disampaikan oleh  

Direktur Angkasa Pura II Tri Sunoko, 
bahwa layanan “Fast Track Security 
Check Point 2” itu merupa kan bagian 
dari peningkatan layanan terintegrasi 
yang dilakukan Angkasa Pura II ber-
sama Garuda Indonesia.  “Kami me-
nyadari bahwa layanan bagi penum-
pang harus selalu menjadi hal uta-
ma, baik ketika penumpang di dalam 
pesawat, maupun ketika penumpang 
akan berangkat atau baru tiba di tu-
juan” papar Tri.

Sudah selayaknya sinergi terse-
but  kita berikan acungan jempol dan 
menjadi contoh bagi yang lain untuk 
dapat memberikan layanan yang 
terbaik bagi konsumen, baik saat ini 
maupun di masa yang akan datang. 
(Eky Fajrin)

Sinergi Garuda Indonesia Dengan APII

HEAD LINE 
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Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Kemenaker-
trans) melakukan penanda-

tanganan Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) yang keempat dengan PT Ga-
ruda Indonesia (persero) Tbk, Serikat 
Karyawan Garuda Indonesia (Sek-
arga), Asosiasi Pilot Garuda (APG), 
Ikatan Awak Kabin Garuda Indone-
sia (IKAGI) periode 2014-2016.

Menakertrans Muhaimin Iskandar 
mengatakan, dinamika permasalah-
an hubungan industrial akhir-akhir ini 
sangat dinamis, seperti isu kehidu-
pan yang layak, penerapan BPJS 
Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, 

kebebasan berserikat, dan penera-
pan upah minimum.

Untuk menyikapi kondisi hubun-
gan industrial tersebut, pemerintah 
dalam hal ini Kemenakertrans telah 
melakukan berbagai upaya antara 
lain perbaikan regulasi, penguatan 
kelembagaan dewan pengupahan 
baik nasional maupun daerah, dialog 
sosial dengan Serikat Pekerja / Seri-
kat Buruh, Asosiasi Pengusaha dan 
koordinasi secara terpadu dengan 
Pemerintah Provinsi dan Daerah.

“Saya sangat mengapresiasi 
bahwa di Garuda Indonesia tidak 
ada permasalahan hubungan indus-

APG Sepakati PKB dengan 
Manajemen Garuda Indonesia
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trial yang cukup serius. Hal ini tentu 
karena nilai-nilai dan prinsip-prinsip 
keterbukaan dan saling menghor-
mati telah membudaya antara mana-
jemen, serikat pekerja dan seluruh 
pekerja” kata Muhaimin saat acara 
Penandatanganan Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) Garuda Indonesia 
periode 2014-2016 di Auditorium 
Garuda City Center Tangerang, Se-
lasa (2/9/2014) lalu.

Menurut Muhaimin, prinsip-prin-
sip keterbukaan dan niat baik terse-
but telah diimplementasikan dalam 
pelaksanaan perundingan PKB PT 
Garuda Indonesia Tbk (GIAA) den-
gan mengedepankan dialog atau 
musyawarah untuk mencapai mu-
fakat.

Selanjutnya, Presiden APG, 

Capt. Bintang Hardiono menjelas-
kan, ”Secara keseluruhan PKB 
dapat diterima oleh seluruh anggota 
APG, karena memang sudah sesuai 
deng an kesepakatan sebelumnya. 

Namun demikian, ada tiga hal 
yang tertunda, yakni Remunera-
si, Kesehatan dan Honor serta 
Tunjang an instruktur. Akan tetapi 
hal tersebut sudah kami komunika-
sikan dan akan dituntaskan bersama 
deng an membentuk tim Pokja antara 
tim Serikat Pekerja dengan manaje-
men”  jelasnya.

Bintang Hardiono menambah-
kan, ketiga hal tersebut, optimis 
akan dapat berjalan lancar, meski 
tertunda. Hal itu dapat dipahami 
karena hal tersebut memang mem-
butuhkan waktu dan proses terkait 

pendanaan dan pihak ketiga.
“Yang lebih penting adalah ada-

nya komitmen dari Sekarga dan 
manajemen dalam mengimplemen-
tasikan PKB dan tidak lupa menso-
sialisasikan materi PKB yang telah 
di sepakati kepada seluruh pekerja 
yang ada di PT Garuda Indonesia,” 
ujar Bintang.

Dalam hal ini, Tim Pokja dari Aso-
siasi Pilot Garuda (APG) yang telah 
dibentuk terdiri dari Capt. Bintang 
Hardiono, Capt. Tumpal M. Hutapea, 
Capt Jeffrey, Capt. Dodi. K, Capt. 
Dibyo dan Capt. Setiadji. D.W.

Tim Pokja tersebut diharapkan 
mampu menyelesaikan, sesuai den-
gan harap an seluruh pekerja ang-
gota APG. (Eky Fajrin)
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Halaman kantor Asosiasi Pi-
lot Garuda (APG) pada Min-
ggu (10/8) lalu mendadak 

ramai di penuhi orang tua dan murid 
siswa APG Flying School yang pada 
kesem patan tersebut mengikuti aca-
ra wisuda siswa APG Flying School 
angkatan 4 hingga angkatan 12.

Sebanyak 20 siswa APG Flying 
School dengan wajah berseri mengi-
kuti kegiatan wisuda kedua APG Fly-
ing School yang dimulai pada pukul 
10.30 WIB. Dimulai dengan bebera-
pa sambutan yang diawali oleh Capt.
Bambang Adisurya selaku pengurus 
Flying School menuturkan, seiring 
bertumbuhnya dunia penerbangan 
di Indonesia dibutuhkan banyak 
Sumber daya Manusia (SDM) pilot 
, untuk itu APG berinisiatif berkontri-
busi mencetak para penerbang yang 
handal untuk membantu pemerintah.

Setelah itu, dilanjutkan dengan 
sambutan oleh Presiden APG Capt.
Bintang Hardiono yang menekankan 

bahwa wisuda ini merupakan lang-
kah awal untuk menjadi pilot yang 
professional. “dalam kesempatan 
ini kami banyak ucapkan terimaka-
sih atas keterlibatan semua pihak 
sehingga terlaksananya kegiatan ini 
“jelas Bintang Hardiono menambah-
kan.

Salah satu dari rangkaian acara 
wisuda yang paling ditunggu yakni 
penyematan wings oleh orang tua 
siswa yang didahului oleh Presiden 
APG dengan menyematkan wing ke-
pada salah satu perwakilan siswa, 
dan kemudian di lanjutkan oleh para 
orang tua siswa. Hal, itu menanda-
kan bukti cinta dan bangga orang tua 
kepada anaknya yang sudah dapat 
mencapai titik puncak pendidikan 
dunia penerbangan saat ini dan akan 
seterusnya mendukung anaknya 
menggapai cita.

Dihadirkan juga salah satu lulu-
san APG Flying School angkatan 
pertama, yang pada kesempatan 

tersebut bersumbangsih memberi-
kan cerita inspiratif keapada para 
wisudawan, yakni  First Officer Ron-
ald Alfarisi. Ia saat ini sudah bekerja 
di Garuda Indonesia, “memang tidak 
mudah mencapai cita-cita, tapi hari 
ini kalian sudah mendapatkan hal itu, 
selalu itu tetap jaga semangat kalian 
dan tetap berpegang aturan pener-
bang agar dapat mencapai tujuan 
sesuai harapan,  salah satunya yakni 
dapat bergabung dengan Garuda In-
donesia” jelas Ronald.

Diakhir pidato presiden APG, 
menerangkan, bahwa kegiatan wisu-
da ini merupakan pembuktian APG, 
di masa kepengurusannya seluruh 
pengurus berusaha maksimal un-
tuk mencari jalan terbaik, sehingga 
mampu mengembalikan kepercaya-
an dan menuntaskan tanggung 
jawab atas beberapa kendala yang 
terjadi pada APG Flying School be-
berapa waktu lalu. (Eky Fajrin)

Wisuda Siswa APG Flying School
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Para pembaca dan rekan-rekan 
tercinta, pada edisi ini kembali 
kami hadir untuk menyampai-

kan informasi yang tentunya hal baru 
bagi kita untuk mengenal lebih dekat 
lagi apa itu SJSN (Sistim Jaminan 
Sosial Nasional) yang akhir-akhir ini 
sedang hangat dibicarakan.

SJSN ini merupakan program 
pemerintah yang bertujuan mem-
berikan kepastian perlindungan dan 
kesejahteraan sosial bagi seluruh 
warga negara, maka untuk mewu-
judkannya perlu dibentuk badan pe-
nyelenggara yang berbentuk badan 
hukum berdasarkan prinsip-prinsip 
kegotong-royongan, nirlaba, keter-
bukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, 
portabilitas, dana amanat, pengem-
bangan program jaminan sosial me-
lalui kepengelolaan dana jaminan 
sosial dan yang terpenting adalah 
kepesertaannya bersifat wajib.

Pada tanggal 1 Januari 2014 
berdasarkan Undang-Undang Re-

publik Indonesia No. 24 Tahun 2011 
tertanggal 25 Nopember 2011 telah 
ditetapkan pembentukan Badan Pe-
nyelenggara Jaminan Sosial atau 
lebih dikenal dengan istilah BPJS 
dan tentunya berbadan hukum, se-
bagai penyelenggara jaminan sosial 
yang memberikan kepastian per-
lindungan dan kesejahteraan sosial 
bagi setiap warga negara yang telah 
terdaftar dan membayar iuran.

Sistim jaminan sosial ini merupak-
an upaya untuk memberikan jaminan 
atas terpenuhinya kebutuhan dasar 
yang layak bagi setiap peserta dan/
atau keluarganya yang dilaksanakan 
oleh beberapa penyelenggara agar 
dapat menjangkau kepesertaan 
yang lebih luas lagi, serta memberi-
kan manfaat yang lebih besar bagi 
pesertanya dalam hal penerimaan 
jaminan yang selama ini diselengga-
rakan oleh beberapa BUMN seperti :
•	 Jaminan Kesehatan yang dikelo-

la oleh PT Askes (Persero) dan 

PT Jamsostek (Persero).
•	 Jaminan Pensiun yang dikelola 

oleh PT Taspen (Persero) dan 
PT Asabri (Persero).

•	 Jaminan Hari Tua yang dikelola 
oleh PT Jamsostek (Persero).

•	 Jaminan Kecelakaan Kerja 
yang dikelola oleh PT Jamsostek 
(Persero).

•	 Jaminan Kematian yang dikelo-
la oleh PT Jamsostek (Persero).

Seperti yang disampaikan di 
dalam undang-undang tersebut bah-
wa BPJS merupakan transformasi 
dari beberapa BUMN sesuai dengan 
program jaminan yang diseleng-
garakan oleh masing-masing BUMN 
tersebut dengan meleburkannya 
menjadi sebagai berikut :

BPJS  Kesehatan : 
JK (Jaminan Kesehatan)

BPJS  Ketenagakerjaan : 
JP (Jaminan Pensiun) JHT (Jaminan 
Hari Tua) JKK (Jaminan Kecelakaan 
Kerja) JKm (Jaminan Kematian).  

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

RUANG CH-CARE
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Disamping memberikan jaminan so-
sial atas kepengelolaan dana iuran 
peserta yang diterima oleh BPJS, 
tugas-tugas BPJS yang diamanat-
kan di dalam undang-undang adalah 
sebagai berikut :
•	 Melakukan dan/atau menerima 

pendaftaran peserta.
•	 Memungut dan mengumpulkan 

iuran dari pemberi kerja dan 
peserta.

•	 Menerima bantuan iuran dari 
pemerintah.

•	 Mengelola dana jaminan sosial 
untuk kepentingan peserta.

•	 Mengumpulkan dan mengelola 
data peserta program jaminan 
sosial.

•	 Membayar manfaat dan/atau 
membiayai pelayanan kesehat-
an sesuai dengan ketentuan 
program jaminan sosial.

•	 Memberikan informasi menge-
nai penyelenggaraan program 
jaminan sosial kepada peserta 
dan masyarakat.

Jika kita bertanya lantas siapa 
saja yang berhak menjadi peserta 
BPJS, sebagaimana yang telah di-
atur dalam undang-undang bahwa 
yang menjadi peserta BPJS dapat 
dikategorikan berdasarkan pem-
bayar iuran peserta, adalah sebagai 
berikut :

Pekerja  (pembayar iuran peserta 
adalah pemberi kerja dan pekerja)

Penerima Bantuan Iuran  (pem-
bayar iuran peserta adalah pemer-
intah). Setiap warga negara, selain 
nomor 1 dan 2  (pembayar iuran 
peserta adalah pribadi). Para pem-
baca rekan-rekan tercinta, sekarang 
apa hubungannya BPJS dengan kita 
sebagai karyawan PT Garuda Indo-
nesia (Persero) Tbk. 

Sehubungan dengan registrasi 
kartu identitas (KTP) yang pernah di-
informasikan melalui HC News oleh 
Human Capital Management pada 
waktu lalu, dalam hal ini dapat kami 
sampaikan bahwa dengan bertrans-
formasinya beberapa BUMN penye-
lenggara jaminan sosial, salah satu-
nya adalah PT Jamsostek (Persero) 
yang menjadi BPJS Ketenagaker-
jaan, maka kita diharapkan dapat 
melakukan daftar ulang kepesertaan 
kita di BPJS dengan melakukan reg-
istrasi ke nomor layanan :
0812-8977 7392
dengan format sebagai berikut :
R E G # N O M O R K P J # N A M A 
L E N G K A P # T A N G G A L 
LAHIR#NOMOR
KTP#JENIS KELAMIN#
contoh
REG#87NJ0004557#Deddy Karn
adhy#01101987#31720301108700
02#L#

Dengan melakukan registrasi 
tersebut maka kita sebagai kar-
yawan otomatis telah menjadi peser-
ta BPJS dengan kategori sebagai 
pekerja, dimana pembayar iuran 
peserta tersebut adalah perusahaan 
sebagai pemberi kerja dan kita se-
bagai pekerja, sehingga rekan-rekan 
kelak tetap akan menerima program 
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jami-
nan Kematian dan Jaminan Hari 
Tua yang tentunya, jaminan sosial 
ini sekarang diselenggarakan oleh 
BPJS Ketenagakerjaan (red. na-
manya bukan lagi Jamsostek).

Dengan ditetapkannya pe-
makaian nomor KTP didalam no-
mor kepesertaan diharapkan se-
tiap peserta BPJS memiliki nomor 
kepesertaan tunggal agar terhin-
dar dari kepesertaan ganda yang 
tentunya akan merugikan pihak 
penyelenggara  maupun peserta, 
sehingga setiap perpindahan kar-
yawan dari satu perusahaan ke pe-
rusahaan lain yang masing-masing 
menyertakan program Jaminan 
Hari Tua akan memudahkan pihak 
penye lenggara untuk meneruskan 
program jaminan sosial tersebut 
yang merupakan tabungan hari tua 
bagi karyawan yang bersangkutan.

Nah, apabila rekan-rekan kar-
yawan memerlukan informasi lebih 
lanjut mengenai BPJS dan cara 
registrasinya dapat menghubungi 
unit Employee Service Center atau 
sampaikan melalui email ke alamat 
hccare@garuda-indonesia.com atau 
via line telepon di nomor (021) 2560 
1094 / Jidom 1094.

Demikian sekilas informasi yang 
dapat kami sampaikan, semoga ber-
manfaat, terima kasih dan selamat 
bekerja. (Deddy Karnadhy)
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Sebuah pesawat milik mas-
kapai penerbangan Tiongkok 
terpaksa menunda penda-

ratannya. Penyebabnya, dua petu-
gas Air Traffic Control (ATC) tertidur 
saat bertugas. Keterangan yang di-
himpun, Selasa (19/8) lalu, pesawat 
jenis Boeing 737 ini tengah bersiap 
untuk mendarat di bandara Wuhan, 
Tiongkok, tapi tidak ada respons dari 
menara ATC selama kurang lebih 12 
menit.

 Setelah pihak ATC berhasil di-
hubungi, pesawat maskapai China 
Eastern Airlines dengan nomor pe-
nerbangan MU-2528 tersebut akhir-
nya berhasil mendarat dengan se-
lamat. Pesawat tersebut terbang 
dari wilayah Sanya. “Karena air tra-

ffic control tertidur saat bertugas, 
pesawat memanggil berkali-kali” 
demikian pernyataan otoritas pener-
bangan sipil setempat. “Tapi tidak 
ada jawaban dan tidak ada kontak 
yang bisa dilakukan terhadap pi-
hak menara kontrol,” imbuh sumber 
tersebut. 

Penyelidikan terpisah terkait in-
siden ini menyebutkan bahwa dua 
petugas menara kontrol tengah tidur 
saat bertugas, sehingga tidak ada 
yang menjawab panggilan pesawat 
yang akan mendarat. Insiden ini ter-
jadi pada 8 Juli lalu, namun laporan-
nya baru selesai disusun pada 29 
Juli lalu. Tidak ada penjelasan detail 
terkait penundaan pendaratan pe-
sawat tersebut pada saat itu. 

Petugas ATC Tidur Pesawat Batal Mendarat
Insiden ini menuai kemarahan 

publik via media sosial, terutama me-
lalui Sina Weibo, semacam Twitter di 
Tiongkok. “Pekerjaan petugas men-
ara kontrol sangat melelahkan, tapi 
sangat tidak bisa dimaafkan jika ter-
tidur saat bertugas,” tulis salah satu 
pengguna Sina Weibo. “Nyawa ratu-
san orang tergantung pada tindak-
an petugas menara kontrol. Kami 
memper cayakan hidup kami kepada 
Anda,” imbuh pengguna tersebut. 
“Benar-benar sebuah konsekuensi 
yang se rius. Seharusnya biarkan 
saja dia tidur sebanyak mungkin 
yang dia mau, di penjara,” komentar 
pengguna internet lainnya. (Q)

SAFETY AND ENVIRONMENT
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Komunitas Menembak APG
Sejumlah pilot dan pramugari didampingi instruktur saat berlatih menembak di kawasan Cijantung pada 24 Agustus 2014 lalu.
Setelah sekian lama fakum, akhirnya komunitas menembak mulai kembali bangkit dan mengajak siapa saja yang berminat atau hobi 
menembak untuk bergabung bersama.
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PILOT HOUSE 

Menjadi Pilot itu tidak semu-
dah yang kita bayangkan.  
Penuh perjuangan yang ti-

dak mudah untuk menjadi seorang 
Pilot. “Banyak yang dirasakan se-
lama menjalani pendidikan di APG 
Flaying School. Bermacam-macam 
pengalaman dirasakan” ujar Dirga 
Fajar Kusumo Putro salah satu 
siswa terbaik lulusan APG Flying 
School yang berada di Filipina.

Dirga yang lahir pada 17 Agustus  
1992, ini terpilih menjadi siswa ter-
baik atas penilaian dari para Instruk-
tur di sekolah penerbang an tersebut, 
jauh dari orang tua menjadi satu 
kendala bagi anak pertama ini. “Se-
lama disana kita banyak mendapat 
pengalaman dari yang mengasyikan 
sampai yang tidak mengasyikan, 
terutama kita merasakan jauh dari 
orang tua” tutur Dirga.

Dalam menjalani pendidikan di 
APG Flying School, para siswa sem-
pat merasa ragu dengan kelulusan 
mereka. “Selama di pendidikan, kami 
merasa sedikit ragu dengan adanya 
masalah yang terjadi di APG Flying 
School ini. Kami sempat mengalami 
penundaan kelulusan. Namun ber-
kat kerja keras dan tanggung jawab 
para pengurus APG, akhirnya kami 
berhasil di wisuda juga dan lulus” te-
gasnya.

Kebanggaan dan keceriaan para 
siswa terlihat pada raut wajah selu-
ruh siswa yang selesai di wisuda.  
Keberhasilannya ini menjadi  se-
mangat para siswa untuk melanjut-

Menjadi Pilot 
Tidak Semudah
Yang di Bayangkan

kan ke jenjang berikutnya sampai 
mereka meraih cita-citanya untuk 
menjadi seorang penerbang.

Menjadi siswa terbaik tentunya 
bukan menjadi akhir dari perjalanan 
kariernya, Dirga merasa bukan han-
ya dirinya yang terbaik. “Tentu saya 
senang mendapat predikat siswa ter-
baik, namun buat saya teman-teman 
seangkatan saya lainnya juga ber-
hak mendapat predikat itu” katanya.

“Saya berharap kepada pengu-
rus APG untuk terus menjalankan 
Flying Schoolnya, karena jumlah pe-
nerbang di Indonesia masih dirasa 
kurang. Juga agar tetap menjaga 
kualitas para lulusannya yang sam-
pai saat ini masih memegang pre-
dikat terbaik  dan tetap profesio nal 
dalam segala hal“ harap Dirga yang 
hobi bermain musik ini. (*) 
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PILOT HOUSE 

Melayani setiap kebutuhan para anggota 
dan pengurus menjadi satu kegiatan 
rutin yang di lakukannya demi berjalan-

nya roda organisasi yang saat ini ia lakukan. 
Menjadi kepala rumah tangga bukanlah hal yang 
mudah, tanggungjawabnya begitu besar dalam 
memenuhi setiap kebutuhan para pengurus dan 
staf Asosiasi Pilot Garuda (APG).

Pendi selama 17 tahun, mengabdikan dirinya 
sebagai kepala rumah tangga di APG, tepatnya 
sejak 11 Maret 1997. Saat memulai karirnya, 
banyak lika-liku yang di hadapi dalam pekerjaan-
nya, namun itu semua menjadi pengalaman yang 
paling berharga buat Pendi, ayah dari 2 orang pu-
tri, Novi Wulan Sari dan Intan Puspita Wulansari  
hasil buah cintanya dengan Ja’amah yang biasa 
di sapa Jamah.

Suasana kekeluargaan yang dirasakannya di 
kantor tempat ia bekerja menjadikannya rumah 
kedua bagi Pendi.” Saya selama bekerja di APG 
merasa bukan lagi sebagai karyawan. Lebih dari 
itu dan inilah rumah kedua buat saya” tutur Pendi.

Selama ia mengabdikan dirinya di APG tentu-
nya ada perbedaan yang pasti dirasakan olehnya 
terutama soal penghasilan.” Iya jelas ada perbe-
daan, sama saja dengan kenaikan gaji para kar-
yawan” tegasnya.

Keberadaannya di APG sudah bukan lagi 
seperti karyawan atau staf biasa, bahkan para 
pengurus dan anggota APG menjadikannya se-
bagai ujung tombak di kantor. Siapa yang tak ke-
nal denganya, hampir seluruh karyawan Garuda 
Indonesia mengenal Pendi yang memiliki hoby 
memancing ini.

Sebagai manusia biasa, tentunya Pendi pun 
punya harapan. Dia berharap kepada APG agar 
adanya APG bisa menjadi satu wadah bagi para 
anggotanya, juga bisa dirasakan manfaatnya 
bagi seluruh anggota APG sendiri. (Dennys)

Siap Melayani 
Kebutuhan APG
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Untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, Koperasi 
Andalan Penerbang Garuda Indonesia beker-
jasama dengan PT. Kars Inti Amanah (Autho-

rized Main Dealer Mobil Jeep, Chrysler, Dodge, Fiat dan 
Alfaromeo) menggelar pameran dan test drive di halam-
an parkir Gedung Kantin Patimura.

Acara yang berlangsung selama tiga hari (27-29 Agus-
tus 2014) ini sangat menyedot antusias para penggemar 
mobil buatan Eropa dan Amerika yang di buat sedemiki-
an tangguh dan elegan ini. Para pengunjung yang pe-
nasaran untuk melihat dan ingin mengetahui lebih ban-
yak tentang kendaraan tersebut, langsung mena nyakan 
kepada para petugas yang ada di stand tersebut. Bah-
kan tidak sedikit yang mencoba me ngendarai langsung 
kendaraan tersebut.

Bagi para pengunjung yang datang, mereka bukan 
hanya dilayani ketika menanyakan kepada para petugas 
penjaga stand tersebut, namun pengunjung dapat lang-
sung mencoba mengendarai mobil tersebut.

“Mobil ini memang cukup nyaman untuk di pakai di 
segala medan, baik medan yang sulit (Off-Road), juga 

bisa dipakai di Jalan raya misalnya untuk ke kantor. Ben-
tuknya yang tangguh membuat kita lebih percaya diri ke-
tika mengen darainya“ tutur Capt. Jeffrey salah satu pen-
gurus APG usai mencoba Jeep Rubicon 4x4.

Pameran yang berlangsung selama tiga hari ini, se-
bagai bentuk kepedulian koperasi APG kepada para 
anggotanya, juga karyawan Garuda Indonesia yang 
ingin memiliki kendaraan yang siap dipakai di segala 
medan. Selain itu juga sebagai bukti kerja keras para 
anggota Koperasi APG dalam bekerjasama dengan pe-
rusahaan lain.

Bagi para anggota yang berminat membeli mobil ini, 
Koperasi APG bisa membantu menfasilitasi dalam ben-
tuk pinjaman. Disamping berbagai diskon khusus bagi 
anggota Koperasi APG, antara lain untuk mobil Jeep 
Rubicon tahun 2013 diskon maksimal. 200 juta, mobil 
Dodge Platinum tahun 2013 diskon maksimal. 135 juta. 
Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi staf 
Kope rasi APG di kantor Sekretariat APG Bandar Udara 
Internasional Soekarno Hatta Cengkareng. (Dennys)

Rubicon hadir demi Memenuhi
Kebutuhan Karyawan Garuda
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Semakin dekat dengan awal 
bulan depan yang dirumor kan 
menjadi waktu peluncuran 

iPhone 6, bocoran terkait ponsel pin-
tar andalan baru Apple tersebut ma-
kin banyak beredar.

Salah satu bocoran yang diri-
lis Feldvolk.com memperlihatkan 
foto cangkang logam milik iPhone 
6 dalam bentuk jadi, alias sudah 
sepenuhnya dirakit.

Foto-foto ini merupakan rang-
kaian gambar pertama yang mem-
perlihatkan desain panel depan 
iPhone 6 yang tampak memiliki ban-
yak lekukan. Tebal tubuhnya dise-
butkan hanya 7 mm.

Sisi depan cangkang iPhone 6 
terlihat berwarna hitam mengkilap, 
berpadu warna silver di bagian be-
lakang. Di bagian bawah terlihat 
lubang mikrofon yang dirancang 
ulang, berikut port konektor lightning 
dan jack audio 3,5 mm.

Karena memiliki layar lebih besar 
dari iPhone generasi sebelumnya 
(4,7 inci, berbanding 4 inci), juga 
tombol daya iPhone 6 dipindahkan 
dari sisi atas ke samping. Selain 
ukuran lebih besar, resolusi layar 
tersebut juga lebih tinggi, mencapai 
1472 x 828. 

Tombol-tombol volume pada 
iPhone 6 juga tampak mengalami 

Bocoran Ponsel iPhone 6 Makin Jelas Terlihat
perubahan bentuk, sehingga men-
jadi mirip dengan tombol serupa 
pada tablet iPad.

Mengenai jeroan iPhone 6, ber-
dasarkan informasi-informasi yang 
beredar sebelumnya, perangkat ini 
diperkirakan bakal memakai pro-
sesor Apple A8 dengan kapasitas 
media penyimpanan internal hingga 
128 GB dan sistem operasi iOS8.

Apple disebut bakal memperke-
nalkan iPhone 6 secara resmi pada 
bulan September ini. Selain iPhone 
6 4,7 inci, Apple diprediksi juga akan 
merilis iPhone 6 versi phablet den-
gan layar 5,5 inci. (Kcm-Q)
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Sebuah kerjasama secara 
ekslusif baru saja dijalin an-
tara Nokia dengan Samsung. 

Kedua perusahaan yang dulu kerap 
berseteru itu baru saja melakukan 
kerjasama yang membuat produk 
smartphone Samsung Galaxy serta 
perangkat wearable yang berbasis 
Tizen dilengkapi deng an aplikasi 
HERE Maps milik Nokia.

Tak hanya hadir secara ekslu-
sif, fitur yang dipunyai oleh aplikasi 
HERE Maps untuk smartphone An-
droid Galaxy milik Samsung juga 
cukup lengkap. Di antaranya adalah 
kemampuan untuk mengakses peta 
secara offline. Selain itu, aplikasi 
HERE Maps Android tersebut juga 
dilengkapi dengan fitur-fitur lain se-
perti navigasi turn-by-turn, searching 

serta tracking lokasi GPS.
Kemampuan untuk digunakan 

secara offline pun memberikan 
kelebihan HERE jika dibandingkan 
dengan Google Maps. Pengguna 
smartphone Samsung Galaxy pun-
ya opsi untuk mengunduh peta dae-
rah tertentudan bisa menjelajahinya 
secara offline tanpa adanya koneksi 
internet.

Sebagai tambahan, Nokia juga 
mendatangkan aplikasi tersebut 
untuk perangkat Tizen miliknya. 
Beberapa produk Tizen yang bakal 
bisa memakai aplikasi ini antara lain 
adalah Galaxy Gear, Gear 2 Neo, 
serta Gear 2. Lalu bagaimana den-
gan para pengguna smartphone An-
droid lain? Nampaknya masih harus 
sabar menunggu ! (berittekno/Q)

Nokia 
kini Hadirkan 
Aplikasi HERE
Smartphone 
Android dan
Smartwatch
Tizen Milik 
Samsung
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Bukittinggi di Sumbar, selalu 
ramai dikunjungi wisatawan 
lokal maupun mancanegara. 

Kota ini terkenal deng an  pemandan-
gan alam yang indah, budaya, wisata 
belanja dan wisata kuliner yang me-
manjakan. Siapa yang tidak kenal 
Bukittinggi? Kota yang pernah men-
jadi ibukota negara Republik Indone-
sia ini merupakan salah satu tempat 
tujuan wisata di Pulau Sumatera. 
Panorama alam yang eksotis dan 
budaya di sana menjadi magnet bagi 
para wisatawan.

Traveling ke Bukittinggi akan me-
ninggalkan pengalaman yang sangat 
berkesan dengan datang ke desti-
nasi wisata kerennya. Inilah 6 lokasi 
wisata keren dan wajib dikunjungi 

para traveller saat jalan-jalan ke 
Bukittinggi.

Jika berangkat dari Padang, se-
belum sampai ke Bukittinggi Anda 
akan menemui salah satu ikon pari-
wisata Sumatera Barat, yaitu air ter-
jun Lembah Anai. Letaknya berada 
persis di pinggir jalan antara Padang 
dan Bukittinggi.

Air terjun ini merupakan bagian 
dari kawasan Cagar Alam Lembah 
Anai. Cagar alamnya adalah ka-
wasan hutan lindung dengan hutan 
tropis dan beraneka jenis flora dan 
fauna. Alam yang hijau, dan flora 
dan faunanya, menjadi daya tarik 
tersendiri dari Lembah Anai.

Kemudian melanjutkan perjala-
nan, di pusat Kota Bukittinggi, ter-

dapat semacam alun-alun tempat 
pusat keramaian kota dan diteng-
ahnya terdapat Jam Gadang. Inilah 
landmark Kota Bukittinggi.

Suasana sekitar Jam Gadang 
sangat ramai, terutama di malam 
Minggu saat orang-orang sekitar 
menghabiskan liburan. Simbol khas 
Bukittinggi dan Sumatera Barat ini 
memiliki cerita dan keunikan dalam 
perjalanan sejarahnya.

Hal tersebut dapat ditelusuri dari 
ornamen pada Jam Gadang. Salah 
satu keunikan tersebut adalah angka 
empat pada angka Romawi. Jika bi-
asanya tertulis dengan IV, namun di 
Jam Gadang tertera dengan IIII. Dari 
menara Jam Gadang, para wisa-
tawan bisa melihat panorama Bukit-

WISATA BUKITTINGGI
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tinggi yang terdiri dari bukit, lembah, 
dan bangunan berjejer di tengah 
kota.

Tidak jauh dari lokasi jam 
gadang, terdapat lobang Jepang 
yang menyerupai gua, merupakan 
bunker peninggalan Jepang saat 
menjajah Indonesia. Lobang Jepang 
ini terletak di Bukit Sianok Bukitting-
gi dan merupakan basis pertahanan 
Jepang pada saat Perang Dunia II 
dan Perang Asia Timur Raya tahun 
1942.

Suasana mistis terasa di dalam 
gua. Konon, ada satu ruangan tahan-
an yang sekaligus berfungsi seba-
gai ruang penyiksaan. Salah satu 
kekejaman tentara Jepang adalah 

pembunuhan tahanan dengan cara 
dicincang. Tidak sampai di situ, tu-
buh yang sudah terpotong-potong itu 
kemudian disiram dengan air panas 
dan garam, untuk memastikan jasad 
itu sudah tak bernyawa lagi. 

Masih disatu lokasi, kita bisa me-
mandang pemandangan yang dise-
but Ngarai Sianok, Ngarai Sianok  
adalah lembah yang curam atau 
jurang. Di bawahnya mengalir se-
buah anak sungai yang berliku-liku 
menelusuri celah-celah tebing. Latar 
belakang dari Ngarai Sianok adalah 
Gunung Merapi dan Gunung Sing-
galang.

Jurangnya dalam sekitar 100 me-
ter dan membentang sepanjang 15 

Km dengan lebar sekitar 200 meter. 
Pemandangannya sangat indah ter-
hampar bak lukisan alam. (Dtk/Q)
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Berbagai penelitian terkini se-
makin menguatkan bukti-bukti 
manfaat vitamin D dalam 

pencegahan penyakit kronis seper-
ti diabetes, gangguan otot, sampai 
gangguan tulang. Namun bukan be-
rarti vitamin ini boleh dikonsumsi se-
cara berlebihan.

Sebuah penelitian dari John Hop-
kins University, menunjukkan kon-
sumsi berlebihan vitamin ini tidak 
akan memberikan manfaat apapun 
bagi tubuh, bahkan dapat memba-
hayakan.

Studi yang dimuat dalam Ameri-
can Journal of Medicine ini me-
rekomendasikan untuk tidak perlu 
mengonsumsi suplemen vitamin D. 
Dalam dosis yang tepat, vitamin ini 
melindungi pembuluh darah dan jan-
tung. Tapi jika berlebihan bisa me-
ningkatkan risiko gangguan kardio-
vaskular.

Menurut Ketua Studi Muham-
mad Amer, asisten profesor penyakit 

dalam di Sekolah Kedokteran John 
Hopkins University, orang yang se-
hat perlu menghentikan konsumsi 
suplemen vitamin D karena tidak 
akan bermanfaat.

“Kelebihan konsumsi vitamin D 
tidak akan memberikan keuntungan 
apapun, justru malah akan membuat 
boros” papar Amer.

“Namun, ada kelompok orang-
orang tertentu yang memang mem-
butuhkan tambahan dosis vitamin D, 
seperti orang berusia lanjut, wanita 
yang baru menopause, dan pasien 
penyakit ginjal” lanjut Amer

Hasil tersebut disimpulkan ber-
dasarkan tinjauan dari rekaman 
medis lebih dari 10.000 pasien di 
National Health and Nutrition Exa-
mination Survey (NHANES). Survei 
tersebut diselenggarakan dari tahun 
2001 hingga 2004. Kemudian, data 
dibandingkan dengan data yang di-
dapat dari National Death Index ta-
hun 2006.

Hasil menunjukkan, kadar vitamin 
D dalam darah yaitu 21 nanogram 
per 25 mililiter. Kadar tersebut dinilai 
mencukupi.

Jika kadarnya normal, vitamin D 
dalam darah akan memberikan man-
faat yaitu menurunkan risiko kema-
tian karena penyakit kardiovaskular 
hingga setengahnya. Kadar yang 
lebih dari 21 nanogram, efek melin-
dunginya justru akan berkurang, 
bahkan menjadi berbahaya.

Sumber utama vitamin D adalah 
dari sinar matahari serta susu yang 
sudah difortifikasi. Penelitian sebe-
lumnya menunjukkan, penambahan 
kadar vitamin D bagi mereka yang 
kekurangan akan menurunkan risiko 
kardiovaskular. Sebaliknya dosis 
yang berlebihan dikaitkan dengan 
peningkatan risiko.

Amer mengatakan, orang perlu 
berkonsultasi pada dokter jika me-
reka akan mengkonsumsi suplemen 
vitamin D. (Kcm/Q)

Bahaya Kelebihan Vitamin D
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Tanya jawab seputar dunia 
penerbangan Indonesia yang akan 

di jawab langsung oleh Senior 
Capt. Nababan.

Untuk itu, kami harapkan partisipasi 
pertanyaan dari para anggota APG, 
yang dapat mengirimkan langsung 

pertanyaannya melalui email 
shadracn@yahoo.com

Setiap pertanyaan yang masuk 
akan kami tayangkan sesuai 
dengan kapasitas halaman 

kami. Pertanyaan yang kritis 
dan membangun sangat kami 

harapkan demi kemajuan dunia 
penerbangan.

TANYA JAWAB

Mengapa saat landing di angin kencang (wind shear) 
posisi pesawat menyamping atau  
terlihat tidak sejajar, mohon penjelasan.

Phenomena angin kencang (jet stream) itu terjadi di ketinggian jela-
jahpada kawasan sub tropis kearah kutub. Mungkin yang dimaksud deng-
an pertanyaan diatas adalah adanya cross wind (angin lambung) yang 
m enerpa vertical stabilizer yang membuat hidung pesawat menghadap 
kearah datangnya angin, sedemikian rupa agar badan pesawat tetap 
bergerak konsisten pada garis imaginer perpanjangan center line landasan 
pacu pada saat pendaratan, sehingga oleh pengamat di darat akan meli-
hatnya sebagai “posisi pesawat menyamping atau terlihat tidak sejajar.” 

Perlu diketahui bahwa disamping harus berada secara lateral pada 
garis imaginer perpanjangan center line landasan pacu tersebut, pada 
waktu bersamaan sang pilot juga harus mengendalikan pesawatnya agar 
menurun tetap berada pada garis imaginer yang disebut glide slope deng-
an sudut antara 2,50 s/d 3,15 derajat dari titik di zona touch down. Zona ini 
berada 300 meter dari tepi awal landasan pacu dan diberi marka khusus 
yang sangat jelas.

Sangat berbeda karena yang satu Flight Information Display System 
adalah sistim yang memperlihatkan informasi tentang jadwal penerbang-
an (berisi nomor penerbangan, nama maskapai, ruang tunggu atau 
boarding gate, jam keberangkatan) atau (berisi nomor fasilitas pengam-
bilan bagasi dan jam ketibaan) serta keterangan terkait lainnya (diverted, 
delay atau mohon hubungi kantor maskapai dsb). FIDS digunakan di 
Bandar Udara, di jaringan komputer dan televisi. 

Sedangkan FMS atau Flight Mangement System (oleh Airbus ditam-
bah Guidance menjadi FMGS) adalah gabungan dari sistim otomatisasi 
pengendalian pesawat terbang, sistim navigasi pesawat terbang dan sis-
tim pemantau batas ambang atau limitasi operasional pesawat terbang. 
FMS atau FMGS digunakan di cockpit sebagai alat bantu modern bagi 
pilot. Karena interaksi antara pilot, kopilot dan alat bantu ini sedemikian 
intens dan bersinergi, maka FMS atau FMGS ini dapat disebut sebagai 
“pilot ketiga” yang hadir atau berada di cockpit.

Capt S.M. Nababan
ATPL.917

Apa perbedaan FIDS dengan FMS?
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Enjoy the Pullman Experience in Indonesia & Malaysia.

Pullman Jakarta Central Park

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 28
Podomoro City, Jakarta
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Cendrawasih Room & Pienary Hall
Jakarta Convention Center
12 - 14 September 2014
 

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

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

Dapatkan Penawaran
Harga Terbaik
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