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Salam sejahtera untuk kita se-
mua, semoga rekan-rekan APG  
selalu diberikan perlindungan  dan 
kesehatan  oleh Tuhan Yang Maha 
Esa. Hari demi hari telah kita la-
lui, kegiatan APG dalam rangka 
mensejahterakan  anggota telah 
kita lalui, perundingan PKB dan 
PKP telah kita laksanakan deng-
an menghasilkan apa yang telah 
kita sepakati bersama. Semoga itu 
dapat menjadikan kita lebih berse-

mangat dalam menjalankan pekerjaan kita sebagai mana mestinya.
Dengan ditandatanganinya PKP yang telah di sepakati oleh ke-

dua belah pihak antara APG dengan Manajemen, ini menjadi satu titik 
terang bagi kita dalam meraih kesejahteraan. 

Banyak hambatan yang telah kita lalui selama perundingan, untuk 
itu saya selaku Presiden Asosiasi Pilot Garuda Indonesia mengucap-
kan selamat kepada tim yang telah berjuang dalam memperjuangkan 
kesejahteraan rekan-rekan pilot.

Dengan akan berakhirnya masa jabatan yang saat ini saya pegang, 
saya menghimbau kepada rekan-rekan pengurus APG agar segera 
membentuk  dan mempersiapkan tim untuk mengadakan Musyawarah 
Anggota (MUSANG) sebagai wadah dalam mencari dan memilih pe-
mimpin baru.

Dalam mencari pemimpin APG yang baru, saya menghimbau ke-
pada rekan-rekan anggota maupun pengurus APG, untuk lebih jeli dan 
dapat melihat kemampuannya dalam memimpin. Selain itu ia pun dapat 
melanjutkan, mempertahankan dan memajukan APG dengan apa yang 
telah di lakukan oleh pemimpin sebelumnya.

Demikian himbauan dari saya selaku President APG, semoga re-
kan-rekan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

Untuk para rekan-rekan Pilot Garuda Indonesia dimanapun berada, 
kami selaku pengurus APG menyarankan untuk selalu menjaga kekom-
pakkan. Tanpa dukung an rekan-rekan semua kami bukanlah apa-apa.

Sekian dan terimakasih.

PENASEHAT
Capt. Bintang Hardiono

Capt. Shadrach M. Nababan
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Di era masa berakhirnya kepe-
mimpinan SBY dan Budiono, 
Indonesia di hadapkan deng-

an isu kenaikan harga Bahan Bakar 
Minyak (BBM). Isu tersebut memicu 
gejolak di masyarakat terutama mer-
eka di kalangan bawah. Terjadinya 
antrean panjang di setiap Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Umum 
(SPBU) merupakan salah satu dam-
pak dari kenaikan harga BBM.

Gejolak itupun bukan hanya dira-
sakan oleh masyarakat, namun juga 
dirasakan oleh para pelaku bisnis, 
khususnya yang bergerak di bisnis 
transportasi penerbangan. Untuk 
tetap menjalankan usahanya terpak-
sa para pengusaha harus memutar 

otak agar perusahaanya tetap ber-
jalan dan tidak mengalami kerugian.

Untuk menyiasati itu semua bi-
asanya perusahaan penerbangan 
akan menaikan harga tiket, terutama 
tiket domestik. Sedangkan untuk 
menaikan harga tiket internasional 
tidaklah mungkin, dikarenakan per-
saingan yang begitu ketat diantara 
penerbangan yang mengambil rute 
penerbangan internasional.

Naiknya harga BBM sudah pasti 
naik pula harga bahan bakar Pe-
sawat yang saat ini masih menggu-
nakan aviation turbo gasoline (avtur), 
seperti perusahaan penerbangan PT 
Garuda Indonesia yang sampai saat 
ini masih menggunakan bahan bakar 

tersebut. Jenis bahan bakar avtur 
sendiri ada beberapa jenis, namun 
biasanya pesawat Garuda Indonesia 
menggunakan avtur jenis Jet-A.

Menurut pakar penerbangan In-
donesia Capt. Shadrach Nababan 
“Kenaikan ini ada dua variable, ke-
naikan harga avturnya sendiri dan 
adanya selisih kurs mata uang. Kare-
na avtur tidak di subsidi maka harg-
anya berfluktuasi mengikuti harga 
pasar dunia” tuturnya.

Harga bahan bakar pesawat (av-
tur) yang di gunakan di Indonesia 
sendiri masih dibedakan lagi, un-
tuk penerbangan internasional dan 
penerbangan domestik. Walaupun 
demikian harga Internasional di Ja-

Putar Otak Menyiasati Kenaikan BBM
Naiknya harga BBM sudah pasti naik pula harga bahan bakar Pesawat yang saat ini 
masih menggunakan aviation turbo gasoline (avtur). Pengaruhnya kepada perusahaan 
penerbangan sangat besar, karena fuel cost memiliki porsi tertinggi pada biaya operasional
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karta, Bali dan sebagainya tidaklah 
mampu bersaing dengan harga fuel 
di Singapore, sehingga para airlines 
menyiasatinya dengan cara hed
ging (membeli secara jangka pan-
jang menggunakan harga sekarang). 
Selain pembelian dengan hedging 
para airlines pun bisa menggunakan 
program fuel conservation termasuk 
menjalankan economical tangking 
policy, yaitu kebijakan mengisi ba-
han bakar melebihi kebutuhan yang 
cukup untuk penerbangan lanjutan 
(tidak perlu refueling di bandar udara 
persinggahan). Namun untuk meng-
gunakan strategi tersebut butuh 
penghitungan yang cermat, sebab 
penambahan bobot pesawat akan 

mengakibatkan kenaikan fuel con
sumption pesawat. Jadi syaratnya 
perbedaan harga avtur di  bandar 
udara yang disinggahi haruslah cu-
kup signifikan.

Pengaruh  kenaikan harga fuel 
kepada perusahaan penerbangan 
tentu sangat besar, karena fuel cost 
memiliki porsi tertinggi pada biaya 
operasional. Hal ini semakin diper-
buruk karena fluktuasi harga fuel 
sangat dipe ngaruhi oleh kurs US 
Dollar. “Anjloknya nilai tukar rupiah 
akhir-akhir ini dari  Rp.9.500 per 1 
USD yang menjadi Rp.11.800 su-
dah membuat maskapai tak sanggup 
beroperasi” tambahnya.

“Dampak tambahan biaya opera-

sional itu bagi para pengguna jasa 
penerbangan ya akan terlihat pada 
kenaikan tarif penerbangan domes-
tik, sedangkan untuk tarif Internasi-
onal tidaklah mungkin, disebabkan 
persaingannya sudah sangat ketat” 
ung kapnya.

Adapun usaha pemerintah untuk 
mengurangi beban, pernah dicoba 
melalui pengalihan bahan bakar pe-
sawat dari avtur ke bio fuel, namun 
pemerintah mendapat kendala. “Iya 
pemerintah pernah menguji coba 
bahan bakar pesawat dengan meng-
gunakan bio fuel namun pemerintah 
menghadapi kendala dengan lang-
kanya bahan bakar tersebut.” Pung-
kasnya. (Dennys)
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Penandatanganan Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB) sudah 
dilakukan oleh kedua belah 

pihak antara Perusahaan Garuda 
Indonesia dengan para karyawan 
Garuda Indonesia yang dalam hal ini 
diwakilkan oleh para serikat pekerja 
(asosiasi) di setiap bidang.

Seperti yang di alami oleh Aso-
siasi Pilot Garuda (APG), terutama 
dalam pembahasan tentang Perjan-
jian Kerja Penerbang (PKP), dalam 
pembahasan PKP antara para Pi-
lot Garuda Indonesia dengan Tim 
Manajemen perusahaannya begitu 
panjang dan sangat alot. Masing-
masing tim tetap bertahan dengan 
argumentasinya untuk mendapatkan 
hasil yang terbaik bagi kedua belah 
pihak dengan menganut azas win
win solution (sama-sama menang).

Ada tiga poin yang membuat pe-
rundingan itu menjadi sangat alot, 
diantaranya:
1. Fasilitas kesehatan, dimana 

APG mengusulkan untuk fasili-
tas kelas A di Jakarta dan kelas 

terbaik untuk di Daerah.
2. Remunerasi (Penghargaan jasa, 

pembayaran).
3. Tunjangan dan Honor Instruktur.

Pembahasan tiga point tersebut 
yang membuat alot, namun berkat  
kerja sama dan kekompakan tim, 
pihak manajemen menyetujui kese-
pakatan tersebut. Penandatanganan 
PKP pada 2 September 2014 men-
jadi satu bukti masih ada beberapa 
poin yang harus disempurnakan.

Untuk mencapai kesempurnaan 
itulah perlu adanya perundingan, 
baik di internal maupun eksternal. 
Usai penandatanganan PKP Tim 
POKJA pada 4 September 2014 
langsung bekerja  untuk menjalan-
kan apa yag sudah di sepakati oleh 
kedua belah pihak.

“Usai penandatanganan yang 
di lakukan kedua belah pihak, kami 
Tim POKJA langsung bekerja se-
suai deng an poin-poin yang telah di 
sepakati.” Tutur Capt.Tumpal. 
(Dennys)

Win-win Solution Azas Perundingan PKP
Asosiasi Pilot Garuda (APG) 

sudah menandatangani 
Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) dengan perusahaan 
Garuda Indonesia, namun 
masih terdapat sejumlah 

peraturan yang masih akan 
dirundingkan kembali untuk 

mencari solusi terbaik dari 
tiga kendala yang ada.

Untuk itu, dibentuklah tim 
Pokja yang akan mengemban  

tugas tersebut sehingga ada 
titik penyelesaian terbaik.
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Berawal dari kegemarannya 
bermain game Microsoft 
flight simulator, Hery Frianto 

(40) mulai jatuh hati pada dunia pe-
nerbangan. Dari situ Ia mulai men-
cari tahu apa dan bagaimana dunia 
pener bangan, salah satunya dengan 
mencari tahu apa itu simulator.

Dari rasa keingintahuan yang be-
sar dan niat membuat simulator pe-
sawat  untuk menunjang dunia pen-
didikan khususnya penerbang an, 
serta banyak masukan dari rekan-
rekan yang mendukung motivasi 
Hery. Dari situ ia kemudian berpikir 
kreatif dan berinovasi untuk men-
ciptakan simulator pesawat yang 
ia mulai pada tahun 2007. Namun 

perlu diketahui, bahwa Hery sama 
sekali tidak memiliki latar belakang 
se bagai penerbang, justru ia berlatar 
belakang dari dunia bisnis manaje-
men.

Pria kelahiran Tembagapura 
ini memiliki motivasi ikut memaju-
kan dunia pendidikan terutama du-
nia kedirgantaraan dan dibidang 
simulasi. “Iya, saya berharap dapat 
mencetak generasi baru yang pa-
ham dan mengerti teknologi teru-
tama di bidang dirgantara kepada 
masyarakat umum.” Paparnya.

Akhirnya usahanya berhasil, 
pada tahun 2010 dengan terciptanya 
simulator type Cesna 172 yang di-
beri nama SDI-172. 

Bapak tiga anak ini memang 
mengakui bahwa ia mendapat tan-
tangan juga dalam membuat simu-
lator pesawat, diantaranya yakni 
simulator tersebut harus dibuat se-
asli mungkin dan mampu digunakan 
oleh semua orang dan kalangan. 

Untuk itu, proses pembuatan satu 
alat simulator akan memakan waktu 
sekitar 6-7 bulan. “Proses pembu-
atan akan memakan waktu 6-7 bu-
lan hingga proses uji coba alat dan 
selain itu biaya juga sangat tinggi 
mencapai 450 juta hingga 2 miliar 
rupiah.” Terang Hery.

Namun demikian, meski ter-
golong sangat mahal investasi yang 
ia lakukan, berbekal semangat  akan 
kecintaan yang tinggi pada dunia 
dirgantara, membuat Hery terus 
mengembangkan dan membuat ino-
vasinya hingga saat ini. 

Sampai saat ini ia telah mem-
buat 3 mesin simulator, yakni  FTD 
tipe pesawat single engine Cessna 
172 yang diberi nama SDI-172, FTD 
deng an tipe Boeing 737 Next Gene-
ration yang diberi nama SDI-737, 
dan terakhir FTD tipe single engine 
pesawat Piper Warrior III dengan 
mockup, yang diberi nama SDI-War-
rior III. 

Tak hanya berhenti disitu, kede-
pan ia berencana membuat simula-
tor Helicopter SDI-206, SDI-Glider, 
dan SDI-King Air.

 Saat ini ia telah membuat peru-
sahaan yakni PT Simulator Dirgan-
tara Indonesia (SDI) yang bergerak 
di bidang informasi dan pendidikan 
dengan misi turut serta memaju-
kan dunia kedirgantaraan Indone-
sia yang aman, efektif dan efisien.    
(Eky Fajrin)

Bersama Memajukan Dirgantara Indonesia
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Setelah sukses menggelar Ga-
ruda Indonesia Travel Fair 
(GATF) 2014 periode satu 

pada April 2014 lalu. PT Garuda 
Indonesia  (persero), Tbk. bekerja 
sama dengan PT Bank Negara Indo-
nesia (Persero), Tbk. sebagai bank 
partner, kembali menggelar Garuda 
Indonesia Travel Fair (GATF) 2014 
periode 2 yang dilaksanakan pada 
12-14 September 2014.

Peresmian GATF 2014 periode 

2 dilaksanakan secara simbolis oleh 
Direktur Utama Garuda Indonesia. 
Emirsyah Satar, Direktur Pemasar-
an dan Penjualan Garuda Indonesia 
Erik Meijer dan Wakil Direktur Utama 
BNI Felia Salim yang disaksikan oleh 
Wakil Menteri Perhubungan RI Bam-
bang Susantono dan Wakil Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  RI 
Sapta Nirwandar, Jumat (12/09/14)  
Cendrawasih Room Jakarta Conven-
tion Center (JCC).

GATF 2 
Semakin 
Memanjakan 
Konsumen
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Pelaksanaan GATF 2014 ini se-
bagai wadah informasi bagi ma-
syarakat mengenai daerah wisata 
terbaik di Indonesia maupun di luar 
negeri, serta memfasilitasi bagi para 
Tra veler untuk mendapatkan harga 
tiket dan paket wisata yang cukup 
menarik dengan harga terjangkau, 
juga untuk mendukung  program 
peme rintah dalam pengembangan 
pariwisata nasional melalui penyia-
pan event pariwisata.

“Garuda Indonesia akan lebih 
memperkenalkan beberapa desti-
nasi baru khususnya di wilayah In-
donesia timur pada GATF ini, deng-
an potensi keindahan alam yang 
wajib dikunjungi antara lain, Labuan 
Bajo, Ende, Bima di NTT, Bau-Bau, 
Kolaka di Sulawesi Tenggara, Jem-
ber, Banyuwangi, Sibolga dan desti-
nasi menarik lainya di Papua, semua 
penerbangan destinasi tersebut dita-
warkan denga harga terbaik“ tutur 
Emirsyah Satar.

80.000 pengunjung dengan total 
penjualan Rp 120 Milyar menjadi tar-
get utama dalam event GATF ke 2 
ini, setelah GATF pertama yang di-
lakuka pada April 2014 lalu, dengan 
total pengunjung sebanyak 44.724 
dengan penjualan sebanyak Rp 70,8 
Milyar.

Sementara itu, Wakil Direktur 
Bank Negara Indonesia, Felia Sa-
lim me ng atakan, kerja sama BNI 
dengan Garuda Indonesia semakin 
meningkatkan sinergi kedua Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
akan memberikan kemudahan bagi 
masyarakat untuk berwisata.

Setiap pelaksanaan GATF meru-
pakan kesempatan bagi pemegang 
kartu kredit  dan debit BNI, termasuk 
pemegang kartu kredit Garuda BNI 
Signature dan Kartu Kredit Garuda 
BNI Platinum, untuk mendapatkan 
manfaat maksimal bagi perjalanan 
wisatanya. Pemegang kartu BNI 
dapat menikmati keringanan dan ke-
mudahan bertransaksi di GATF kali 
ini, baik untuk perjalanan di dalam 
maupun di luar negeri dengan harga 
yang kompetitif. (Dennys)
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Merayakan ulang tahun tidak-
lah harus selalu dengan 
meniup lilin dan berpesta. 

Untuk merayakan hari kelahiran ba-
nyak cara yang bisa dilakukan ber-
sama teman-teman baik teman kan-
tor maupun teman satu klub para 
penghobi.

Seperti yang dilakukan oleh para 
penghobi bulu tangkis Asosiasi Pi-
lot Garuda (APG), untuk merayakan 
hari kelahiran salah satu anggot-
anya mereka menggelar turnamen 
mini dengan memperebutkan hadiah 
yang telah disediakan oleh si ang-
gota yang sedang berulang tahun itu.

Dalam turnamennya kali ini mere-
ka menamakan PARDI CUP, yang di 
ambil dari nama salah satu anggota 
yang sedang berulang  tahun Capt. 
Supardiono yang kebe tulan beliau 
sedang merayakan hari jadinya yang 
ke-57 tahun.

“Turnamen ini memang sengaja 
kami buat untuk memberikan apre-

siasi kepada  anggota yang sedang 
merayakan hari kelahirannya, na-
mun itupun atas kesepakatan kita 
semua anggota, juga sebagai ajang 
mengukur kemampuan kita selama 
menjalani latihan.” Tutur Capt. Arya-
perkasa Wahyusukma yang akrab 
disapa Wahyu, pengurus Klub Bulu-
tangkis APG di lokasi acara GOR 
Bulutangkis Senayan Jakarta Barat.
Sabtu (27/09/14).

Antusias para anggota begitu 
bagus, semangat dan keseriusan 
sangat terlihat jelas dari setiap ang-
gota, apalagi saat mereka bertan-
ding, berusaha untuk menang  dan 
mendapat hadiah yang di sediakan 
oleh orang yang berulang tahun. 
Bagi pemenang  mendapat hadiah 
berupa uang tunai sebesar Rp 1,2 
juta.

“Hadiah yang di sediakan itu 
berupa  sumbangan dari orang yang 
ulang tahun, ya… semampunya me-
reka, itupun tidak di wajibkan dan 

rencanya even seperti ini kami akan 
jadikan agenda di klub kami.” Pung-
kas Capt. Wawan.

Dalam pertandingan kali ini 
pasang an Aby dengan Lay menjadi 
juaranya. Kegembiraan pun sangat 
terlihat jelas dari sang pemenang 
“Saya tidak menyangka bisa 
menang, padahal lawannya berat-
berat.” Kata Aby saat di temui usai 
menerima hadiah.

Dalam setiap kompetisi sudah 
pasti ada yang menang dan yang ka-
lah, namun itu bukan menjadi tujuan 
utama. Bagi Klub Bulutangkis APG 
tujuan utamanya adalah menya-
lurkan hobi dan menjalin silaturahmi 
sesama anggota dan sesama karya-
wan Garuda Indonesia.

Dalam waktu dekat ini Klub Bulu-
tangkis APG akan kedatangan tamu 
dari Bali yang juga sesama rekan 
penghobi olahraga bulutangkis. 
(Dennys)

Rayakan Ulang Tahun 
dengan Turnamen Mini
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Untuk lebih memaksimalkan 
pelayanan kepada para ang-
gotanya, Koperasi Andalan 

Penerbang Garuda (KopAPG) kem-
bali melakukan kerjasama (akad 
kredit) dengan pihak Bank BNI Sya-
riah cabang BSD yang dilaksanakan 
di Pilot House Jumat (26/9) lalu.

Akad kredit tersebut dihadiri 
oleh Kepala Cabang BNI Syariah 
BSD Achmad Djunaedy, Notaris ibu 
 Adityawati Ratih Devhayani,  Ketua 
KopAPG Capt. Harris J. Siregar serta 
Sekretaris KopAPG Capt. Pahlawan 
Arfianto.

Pelaksanaan kegiatan akad kredit 
tersebut merupakan bentuk pelaya-
n an maksimal dari KopAPG kepada 
anggotanya, “Tahun ini kita sudah 
kali kedua bekerjasama dengan pi-

hak bank, hal itu kami lakukan guna 
memenuhi dan melayani kebutu-
han anggota KopAPG. Adapun pla
fond yang diberikan oleh pihak bank 
yakni sebesar 5 milyar, kami selaku 
pe ngurus KopAPG berharap dana 
tersebut dapat cepat terserap dan 
bermanfaat bagi anggota.” Papar 
Capt. Pahlawan.

Diakui, meski sempat tertunda 
selama dua tahun dengan beragam 
kendala persyaratan dan juga me-
kanisme pencairan dana pinjaman, 
saat ini proses pinjaman dapat di-
lakukan dengan proses yang mudah, 
waktu yang relatif singkat, dan bunga 
yang kompetitif, dengan maksimum 
pinjaman 250 juta rupiah per ang-
gota.

Bapak Achmad Djunaedy, Kepala 

Cabang Bank BNI Syariah BSD se-
dikit menjelaskan, “Kami merasa ber-
syukur dan Alhamdulillah akhirnya 
akad kredit ini dapat terlaksana, dan 
besar harapan kami awal kerjasama 
ini dapat terus ditingkatkan. Semen-
tara ini plafond yang kami berikan 
yakni sebesar 5 milyar, dan tidak 
menutup kemungkinan untuk dapat 
dinaikan dikemudian hari.”

KopAPG optimis angka tersebut 
dapat terserap dengan maksimal 
oleh para anggota dalam waktu 5-6 
bulan kedepan. “Kami yakin para 
anggota dapat menyerap sesuai den-
gan kebutuhannya, karena kami juga 
memberikan proses yang mudah dan 
dengan bunga yang tetap kompetitif 
diban ding yang lainnya.” Tutup Capt. 
Pah lawan Arfianto. (Eky Fajrin)

KopAPG Kembali Lakukan Akad Kredit



12 Volume VIAPG magazine12

FO. Yonnas Ronsumbre - 532218/10775

Saran kepada KopAPG :
Mengingat kebijaksanaan perusahaan untuk membolehkan karyawan 
melakukan pinjaman pada pihak kreditur berdasarkan presentasi 
maksimal potongan gaji 60%, maka perlu dipertimbangkan kembali 
sumber pendapatan lain lagi bagi crew seperti FATA yang mana apabila 
di akumulasikan dalam 1 bulan bisa mencapai setengah gaji. Hal ini  agar 
supaya plafon pinjaman pada saat awal pengajuan lebih optimal dan 
pembayaran kewajiban agar dapat dilakukan dengan cara auto debet.

FO. Aprilia Indarwan - 533015/10821

Bagi saya APG itu selain menjadi wadah aspirasi para pilot Garuda In-
donesia untuk berkeluh kesah dan sarana untuk menjembatani antara 
pilot dengan manajemen dan pemerintah, APG juga sebagai tempat ber-
naungnya para pilot untuk menyalurkan hobinya.
Sedangkan untuk KopAPG, diharapkan supaya dapat lebih mengakomo-
dir anggota dan memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih kompeti-
tif sehingga anggota dapat lebih merasakan manfaatnya.
Sukses terus buat  APG dan KopAPG.

Kepada seluruh anggota APG                              
dapat mengirimkan saran dan kritik yang
membangun tentang APG melalui hotline 

SMS 08121127343 / 08121065351. 
Email: secretariat@apg.or.id

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

PILOT VOICE
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Kementerian Perhubungan (Ke-
menhub)  akan menaikkan 
tarif batas atas pada bulan 

ini. Persentase perubahan harga itu 
mencapai 10 persen dari harga se-
belumnya. Direktur Angkutan Udara 
Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara Kementerian Perhubungan, 
Djoko Murdjatmodjo (20/9) lalu me-
nyampaikan, pihaknya sudah me-
nyelesaikan pembahasan tarif batas 
atas itu di level Sekretariat Jenderal. 

Persentase angka itu didapat dari 
perhitungan avtur dan Kurs Dollar. 
“Jadi angka 10 persen itu dipenga-
ruhi harga avtur yang kini mencapai  
Rp 13 ribu dan kurs Dollar yang men-
capai Rp 12 ribu.” Jelas Djoko Mur-
djatmodjo.

Menurut Djoko, angka 10 persen 
itu tidak pasti. Namun bisa berubah 
tergantung harga avtur dan Kurs Dol-
lar. Misalnya, Kata Dia, jika akhir bu-
lan ini ditetapkan kenaikan tarif batas 
atas sebesar 10 persen. Namun bu-
lan depan Kurs Dollar dan harga av-
tur ternyata naik, maka tarif itu akan 
mengikuti perubahan harga itu.

“Intinya kenaikan tarif batas itu se-
cara bertahap. Sesuai dengan ama-
nat Menteri.” Jelasnya.

Djoko melanjutkan, tarif batas atas 
itu akan berlaku di semua rute pener-
bangan. Baik penerbangan yang sepi 
penumpang atau rute yang ramai 
seperti Jakarta-Surabaya dan Jog-
jakarta-Surabaya. Hal itu menampik 
permintaan Indonesia National Air 

Carriers Association (INACA). Sebe-
lumnya asosiasi penerbangan Indo-
nesia itu meminta Kemenhub untuk 
membebaskan rute-rute yang ramai 
dari tarif batas atas.

Menanggapi itu, Djoko menga-
takan bahwa pihaknya tidak mau 
menuruti permintaan INACA. Pasal-
nya itu melanggar regulasi yakni UU 
nomor 1 tahun 2009 tentang layanan 
penerbangan.

“Kalau mau tidak ada tarif ba-
tas atas ya dirubah dulu Undang-
Undang nya.” Paparnya.

Dilain tempat, pengamat pener-
bangan Capt. Nababan menuturkan 
penyebab diberlakukannya tarif ba-
tas atas yakni, dengan anjloknya ni-
lai rupiah ke kisaran 12.000 per USD 

Kenaikan Tarif Batas Atas
Kenaikan itu memang dilematis sebab disatu sisi, kita dapat melihat contoh telah 
memaksa Merpati dan Mandala berhenti beroperasi dan disisi lainnya kenaikan tarif 
yang akan dilakukan oleh maskapai akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang 
konsumsi masyarakat
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dan harga Jetfuel yang bertengger di 
harga pasar dunia maka batas-atas 
tarif yang ditetapkan oleh Pemerin-
tah menjadi “tidak sesuai” lagi, sebab 
banyak komponen biaya yang meng-
gunakan valuta asing.

“Kenaikan itu memang dilematis 
sebab disatu sisi, kita dapat melihat 
contoh telah memaksa Merpati dan 
Mandala berhenti beroperasi dan 
disisi lain  kenaikan tarif  yang akan 
dilakukan oleh maskapai akan ber-
dampak pada kenaikan harga-harga 
barang konsumsi masyarakat. Oleh 
karena itu diharapkan Pemerintah 
mau menerapkan terobosan pada 
tataran kebijakan makro seperti pem-
bagunan infrastruktur, perijinan, per-
pajakan dan subsidi pada sektor-sek-

tor industri penerbangan yang dapat 
meningkatkan produktifitas dan daya 
saing.” Papar Capt. Nababan.

Djoko mengakui bahwa pene-
tapan tarif batas atas itu sangat 
lama. Menurut dia perlu banyak 
pertimbang an. Tidak hanya me-
lihat keinginan maskapai namun 
juga daya beli masyarakat. Menurut 
Djoko, jika kenaikan sangat tinggi, 
maka orang akan berpindah ke moda 
transportasi lain. Minimnya jumlah 
penumpang itu dikhawatirkan ber-
dampak pada maskapai.

“Karena penumpang sedikit 
meng akibatkan maskapai rugi.” 
Jelasnya.

Lebih lanjut, nantinya aturan baru 
itu akan disosialisasikan pada ope-

rator bandara dan para maskapai. 
Djoko Murdjatmodjo berharap deng-
an keputusan baru itu bisa merin-
gankan beban maskapai yang ten-
tunya menyambut gembira putusan 
tersebut. Di sisi lain, masyarakat 
sebagai pengguna transportasi ten-
tunya akan mengalami dampak hal 
tersebut. Salah seorang warga saat 
dijumpai wartawan emagz.APG.
or.id menyampaikan kekhawatiran 
soal kenaikan tarif dari maskapai 
penerbangan. “Saya khawatir tiket 
pesawat akan melambung, apalagi 
nanti harga BBM juga akan naik, bisa 
bisa saya akan berpindah menggu-
nakan transportasi lain jika memang 
tidak mendesak.” ujar Fery di termi-
nal 1B bandar udara Soekarno-Hat-
ta. (JPNN/Eky).
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Membentuk Tim Soccer APG 
demi memenuhi kebutuhan 
para penghobi sepak bola. 

Bukan hanya hobi, namun tetap 
menunjukkan kemampuan kualitas 
permainan yang di miliki oleh para 
pemain, berasal dari semangat para 
anggotanya APG Soccer Club akhir-
nya terbentuk.

Pembentukan APG Soccer 
Club (ASC) dilaksanakan Senin 
(29/09/14) malam di MS Indoor Soc-
cer Bumi Serpong Damai Tangerang 
Selatan, bertujuan sebagai ajang si-
laturahmi antar sesama penerbang 
Garuda Indonesia. Acara peresmian 
tersebut di hadiri oleh para pemain 
baik yang sudah tergabung menjadi 
anggota  maupun anggota yang baru 
mendaftar.

“Kami selaku Badan Pengurus  

Asosiasi Pilot Garuda sangat men-
dukung pembentukan APG Soccer 
Club. Organisasi ini  terbentuk atas 
kerja keras teman-teman semua. 
Semangat mereka sangat tinggi terli-
hat saat mereka menyiapkan segala 
sesu atunya, mulai dari proposal sam-
pai pembentukan struktur organi sasi. 
Terlihat sampai saat ini para pemain-
nya lumayan banyak dan sebagian 
mereka masih berjiwa muda.” Tutur 
Capt. Tumpal Wakil Presiden APG 
saat meresmikan APG Soccer Club.

Peresmian tersebut sekaligus 
menjadi ajang seleksi bagi para pe-
main untuk menghadapi kejuaraan 
Asia yang akan dilaksanakan di Si-
ngapura pada 12-13 November 2014 
mendatang. ”Peresmian ini sebagai 
ajang seleksi yang telah kami laku-
kan selama dua hari pada 27 dan 

29 September 2014 ini, guna mem-
persiapkan team inti yang akan be-
rangkat ke Singapura mengikuti ke-
juaraan ASEAN Pilots League (APL). 
Dulu kita pernah mengikuti kejuara-
an tersebut, tapi kita belum ada klub 
yang resmi dari APG sendiri. Saat 
inilah kita akan menunjukan kepada 
perusahaan Garuda Indonesia selain 
kita bekerja di perusahaan tersebut, 
kita pun akan menunjukkan prestasi 
kita di luar pekerjaan.” Tegas Carlo 
Saba sekertaris sekaligus Koordina-
tor pertandingan APG Soccer Club 
saat di temui di lokasi latihan.

Dalam setiap organisasi, tentu-
nya disahkan dengan susunan 
kepeng urusan. Dalam hal ini APG 
Soccer Club tidak memiliki banyak 
pengurus, terutama pengurus inti. 
Lima orang pengurus inti sudah cu-
kup bagi me reka untuk menjalankan 
roda organi sasi. Kelima pengurus inti 
tersebut diantaranya :

Ketua: 
Aprilia Indrawan/10821
Sekretaris/Koordinator
Lapangan: 
Carlo Saba/10831
Bendahara: 
Olva Zengga/10930
Publikasi dan Dokumentasi: 
Farkhan Nahdi/10786
Manajer Tim: 
Eric Ferdinand/10719

Kelima pengurus nantinya akan ber-
tanggung jawab terhadap maju mun-
durnya organisasi yang baru saja 
mereka resmikan. (Dennys)

APG Soccer Club Menjadi 
Angin Segar Bagi Para Anggota APG
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Perasaan optimis dan antusias 
peserta nampak sekali ter-
lukiskan dalam ruang pelatih-

an yang berudara sejuk. Berbagai 
pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan 
oleh peserta terkait dengan materi 
pengelolaan keuangan di masa pen-
siun yang disampaikan oleh seorang 
pembicara, sungguh merupakan pe-
mandangan yang luar biasa yang 
hanya dapat terjadi apabila keingin-
tahuan menjadi “semangatnya”.

Suasana tersebut sungguh tera-
sa dalam acara pembekalan dan 
pelatihan karyawan Garuda Indo-
nesia yang diselenggarakan oleh 
PT Garuda Indonesia (Persero), 
Tbk bekerja sama dengan FORSIBI 
(Forum Si nergi Bisnis) di daerah 
kawasan berudara sejuk, Lembang-
Bandung.

Pensiun, mungkin sebuah kata 

Pelatihan & Pembekalan Pra-Purnabakti
yang oleh sebagian besar karyawan 
dalam sebuah perusahaan tidak 
ingin  mengenalnya, ada beberapa 
alasan kenapa karyawan begitu aler-
gi jika mendengar kata itu.

Sekali lagi bekerja tidak ubahnya 
seperti sebuah perjalanan hidup, 
ada awal dan ada pula akhir, bahwa 
setiap karyawan cepat atau lambat 
pasti akan menjalani masa pensiun 
dan bagi sebagian karyawan me-
masuki masa pensiun merupakan 
perubahan yang sangat besar dalam 
hidup. Permasalahan yang sering 
dihadapi diantaranya kemungkinan 
turunnya sikap mental positif akibat 
hilangnya jabatan yang selama ini 
disandangnya dan yang paling sig-
nifikan adalah turunnya penghasilan 
tetap.

Biasanya hal tersebut akan be-
rakibat pada menurunnya keper-

cayaan diri serta kesehatan yang 
memburuk sehingga mungkin saja 
dapat mengakibatkan stress, gejala 
ini yang sering kita sebut dengan is-
tilah Post Power Syndrome.

Dalam hal ini Perusahaan meli-
hat perlunya dilakukan suatu kegi-
atan positif dalam bentuk training 
yang memberikan pembekalan dan 
pelatihan terhadap karyawannya 
agar mereka dapat mempersiapkan 
diri baik secara mental dan spiritual 
yang diharapkan dapat menghindari 
gejala stress yang tentunya tidak di-
harapkan oleh setiap karyawan yang 
akan memasuki masa pensiun.

Perusahaan yang baik adalah 
perusahaan yang tentunya harus 
berbuat sesuatu agar karyawannya 
siap menghadapi serta menjalani 
masa pensiun dengan baik, caranya 
dengan memberikan training yang 
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diperlukan baik secara mandiri atau 
yang diselenggarakan oleh pihak 
ketiga sebagai pelaksana training 
yang sekarang banyak bermunculan 
dengan program training yang tentu-
nya cukup menarik.

Dalam menyikapi hal tersebut 
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
bekerja sama dengan FORSIBI telah 
berupaya untuk memberikan banyak 
hal terkait dengan pembekalan dan 
pelatihan yang sangat diperlukan 
bagi karyawan Garuda, hal ini se-
bagai salah satu bentuk tanggung-
jawab dan partisipasi organisasi 
dalam bersama-sama memberikan 
sesuatu yang terbaik kepada kar-
yawan PT Garuda Indonesia (Per-
sero) Tbk yang akan memasuki pen-
siun dalam kurun waktu 1 sampai 5 
tahun mendatang.

Pembekalan dan Pelatihan 
tersebut didesain untuk meningkat-

kan ke trampilan dalam berwirau-
saha namun yang terpenting ada-
lah bagaimana kita bisa mengubah 
para digma berpikir karyawan ten-
tang wirausaha.

Dalam program tersebut kar-
yawan dibekali melalui edukasi 
yang menarik berkaitan pada hal-hal 
 seperti:
•	 Memahami arti masa pensiun 

dan permasalahannya sehingga 
setiap karyawan siap baik se-
cara mental maupun spiritual.

•	 Memahami dan menjalankan 
pola hidup sehat di masa lansia 
sehingga diharapkan pada usia 
tua setiap karyawan dapat men-
jalani hidup sehat dan bugar.

•	 Meningkatkan potensi diri setiap 
karyawan dengan mengenal 
lebih jauh lagi sehingga dapat 
mengembangkan kekuatan dan 
kemampuan bakat yang dimiliki.

•	 Memahami bagaimana cara 
mengelola keuangan secara 
efisien dan efektif.

•	 Mengenal lebih dekat dengan du-
nia wirausaha melalui kunjung an 
langsung ke sentra-sentra bisnis 
yang sudah berkembang.

Seperti yang sudah dijalani oleh 
Garuda dan FORSIBI bahwa pem-
bekalan dan pelatihan ini sudah 
berjalan sebanyak 30 angkatan dan 
diharapkan partisipasi aktif dari kar-
yawan yang mendekati masa pen-
siun agar dapat mengikuti pembeka-
lan dan pelatihan tersebut sehingga 
ke giatan ini yang merupakan salah 
satu bentuk apresiasi perusahaan 
kepada karyawannya dapat berjalan 
dengan baik.

Memang harus kita akui bahwa 
memberikan pembekalan dan pelati-
han yang hanya memakan waktu 5 
hari mungkin dirasa kurang men-
cukupi namun disini yang diharapkan 
perusahan adalah bagaimana kita 
dapat membuka paradigma cara ber-
pikir yang positif dalam posisi yang 
jauh berbeda dari “orang upahan” 
menjadi “wirausahawan” walaupun 
masih ada sedikit karyawan yang 
melihat hal ini dari sudut kacamata 
yang sempit sehingga sikap pesimis 
senantiasa lebih dominan mempen-
garuhi di setiap sesi kehidupannya.

Namun kita harus akui pula bah-
wa tidak sedikit karyawan yang per-
nah mengikuti program pelatihan ini 
merasakan nuansa positif yang ditu-
larkan oleh setiap pembicara sehing-
ga apa yang diharapkan perusahaan 
bahwa kehidupan di masa pensiun 
ternyata jauh lebih indah, memang 
benar adanya.  

“Selamat berjuang Pahlawan 
Garuda Indonesia, tunjukkan pada 
mereka bahwa sesungguhnya kita 
mampu.” (Deddy Karnadhy)
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Safety Management System 
(SMS) merupakan suatu 
pendekatan sistematis un-

tuk mengelola keselamatan pener-
bangan yang mengatur akun tabilitas, 
kebijakan, program, prosedur serta 
struktur organisasi yang diperlukan. 

 ICAO (International Civil Aviation 
Organization) sebagai orga nisasi di 
bawah PBB yang mengatur pener-
bangan sipil mensyaratkan SMS 
yang tertuang di dalam  ICAO Annex 
6-3.2.4 dimana operator penerbang-
an berkewajiban untuk menerapkan 
sistem manajemen keselamatan 
yang disahkan oleh Negara setem-
pat sebagai bagian dari program 
keselamatan mereka. Indonesia 
sebagai negara anggota PBB yang 
menandatangani Konvensi Chicago 
juga mensyaratkan  SMS yang ter-
tuang dalam CASR (Civil Aviation 
Safety Regulation) 121.67 terhitung 

mulai tanggal 1 Januari 2009, setiap 
operator penerbangan harus me-
miliki Safety Management System 
(SMS) yang disahkan oleh Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara. 

 SMS bertujuan untuk mengin-
dentifikasi hazard dan mengurangi 
resiko nya pada  tingkat yang dapat 
diterima (acceptable level).  

Untuk mempercepat dan mem-
permudah pemahaman tentang 
SMS, maka dikembangkan SMS 
Awareness berbasis eLearning.

Pelaksanaan SMS Awareness  
melalui Elearning membuat setiap 
karyawan dapat mengatur waktu un-
tuk mengikutinya sehingga hal ini ti-
dak membebani yang bersangkutan 
untuk datang ke tempat pelatihan.

 Pada akhir pembelajaran e
Learning ini, karyawan diharapkan 
mampu untuk:
1. Mengetahui dan memahami 

bahwa safety adalah tanggung 
jawab bersama.

2. Mengidentifikasi bahaya yang 
ada di sekitarnya dan dapat 
mengelola risiko individu terha-
dap bahaya yang dapat terjadi.

3. Mengetahui cara dan proses 
untuk mengirimkan report, serta 
berpartisipasi aktif dalam pela-
poran berkaitan dengan safety.

4. Dapat melakukan mitigasi risiko 
dari bahaya yang ada di seki-
tarnya berdasarkan Standard 
Operating Procedure yang ada.

5. Memahami kelebihan dan 
kekurangan dari metode lama 
pengelolaan keselamatan, serta 
dapat menggambarkan pers-
pektif dan metode baru dalam 
pengelolaan keselamatan.

Selanjutnya, diharapkan karya-
wan dapat menerapkan SMS dalam 
proses kerjanya sehari-hari. (*)

SMS e-Learning
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Sejumlah anggota Asosiasi Pilot Garuda (APG) berkumpul bersama membentuk Tim Soccer APG demi menya-
lurkan hobi sepak bola mereka. Bukan hanya hobi namun juga menunjukkan kemampuan memainkan bola  yang 
dimiliki oleh para pilot tersebut.
Pembentukan APG Soccer Club yang dilaksanakan di MS Indoor Soccer, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, 
Senin, (29/09/14) malam, juga bertujuan sebagai ajang silaturahmi antar sesama penerbang Garuda Indonesia. 
Acara peresmian tersebut di hadiri badan pengurus yakni Wakil Presiden APG Capt. Tumpal.

APG Soccer Club
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Mengetahui dan merasakan 
sesuatu yang mungkin 
orang lain belum tentu bisa 

merasakannya itu sangatlah menye-
nangkan, terutama pada profesi 
yang sesuai dengan cita-cita yang 
diinginkan. 

“APG adalah ibarat rumah ke dua 
buat saya, karena hubungan kekelu-
argaan antara staf dengan APG yang 
sangat kental seperti bagian dari ke-
luarga sendiri, sehingga membuat 
saya merasa nyaman dalam melaku-
kan setiap pekerjaan. Disamping itu 
pula, kita bisa lebih mengenal ba-
nyak para pilot Garuda Indonesia 
dan mengerti lebih banyak mengenai 
profesi seorang penerbang khusu-

nya Pilot.”
Itulah yang diucapkan oleh Su-

haimi yang akrab di panggil Emmy 
(34), anak ke-7 dari 9 bersaudara, 
yang merupakan staf APG dan telah 
bekerja sejak tahun 2005.

Tugas kesehariannya adalah 
mengatur segala kebutuhan APG 
mulai dari segala kebutuhan kese-
kretariatan, administrasi hingga 
agenda kerja Asosiasi Pilot Garuda.

Untuk menghilangkan rasa ke-
jenuhan dalam bekerja, biasanya 
Da atasi dengan cara mengisi waktu 
luang di akhir pekan dengan melaku-
kan trekking (naik gunung) yang 
merupakan hobi terbarunya yang 
sudah di jalaninya selama satu ta-

hun ini. “ Dalam bekerja setiap orang 
pastinya mengalami rasa jenuh atau 
bosan, bagi saya dalam menyiasati 
kejenuhan selama satu pekan dalam 
bekerja, biasanya sih ikutan trekking 
bersama rekan-rekan Pecinta Alam, 
hobi ini baru saya jalani sekitar satu 
tahun.” Tutur Emmy.

Emmy yang tinggal di Tangerang 
tersebut meyakini bahwa APG akan 
tetap eksis, apabila anggotanya tetap 
menjaga kekompakan, serta adanya 
dukung an seutuhnya baik berupa 
saran, kritik dan masukan (melalui  
sarana dan prasarana yang dimiliki 
APG) untuk disampaikan kepada 
manajemen agar tercipta kearah pe-
rubahan yang lebih baik. (Dennys)

APG Menjadi Rumah Kedua Buat Saya
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Samsung terus menggen-
carkan produk smartphone 
buatannya yang dihadirkan 

ke pasaran. Setelah diumumkannya 
Samsung Galaxy Alpha, perangkat 
berikutnya dinamakan Galaxy A5.

Dilansir Coolsmartphone, Ming-
gu (21/9/2014), bodi perangkat 
Samsung Galaxy sebelumnya dinilai 
kurang premium hingga akhirnya 
perusahaan asal Korea Selatan ini 
mengungkap kemunculan smart-
phone Galaxy Alpha. Handset pre-
mium tersebut diklaim menampilkan 
bodi mewah dan menawan.

Selama beberapa pekan rumor 
berkembang, muncul kabar bahwa 
Samsung sedang menyiapkan 
smartphone baru yang mengusung 
desain mengesankan serupa Alpha. 
Handset tersebut dikenal dengan 

sebutan A Series (Galaxy A5).
SamMobile melaporkan detail 

smartphone tersebut yang me-
nampilkan layar 5 inci. Spesifikasi 
menunjukkan, handset yang diper-
kuat prosesor Snapdragon 400 dan 
kamera 13MP itu didukung layar 
Super AMOLED 720p. Belum dike-
tahui berapa banderol harga per-
angkat tersebut. 

Sekedar informasi, Samsung 
telah memperkenalkan Galaxy 
Alpha di Indonesia pada akhir 
Agustus 2014. Galaxy Alpha dibuat 
deng an menggabungkan desain 
logam yang ramping (ketebalan 
kurang dari 7mm), ringan, deng-
an hardware yang kuat.

Handset yang didukung pro-
sesor Octa-core ini berjalan pada 
OS Android KitKat, RAM 2GB dan 

memiliki dukungan jaringan LTE 
serta layar 4,7 HD Super Amoled. 
Samsung membekali Alpha dengan 
kamera 12MP dan 2.1MP dengan 
fitur beauty face, dual camera dan 
HDR, storage 32GB, serta mampu 
merekam video dengan resolusi 4K 
(3840 x 2160). (okz/q)

Samsung Galaxy A5 
Dilengkapi Kamera 13MP

Produsen terkemuka Samsung, kembali menggen-
carkan produk smartphone dengan meng-
hadirkan Galaxy A5. Saat ini Galaxy A5 yang 
didukung prosesor octa-core ini berjalan pada 
OS Android KitKat, RAM 2GB dan memiliki du-
kungan jaringan LTE serta layar 4,7 HD Super 
Amoled. 
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Dieng merupakan tempat 
yang mempunyai banyak 
potensi alam yang bisa dija-

dikan tempat wisata. Tempat wisata 
yang ada di Dieng antara lain 
Telaga Warna, Telaga Cembong, 
Kawah Sikadang, Candi Arjuna, 
Candi Dwarawati, Dieng Plateau 
(tempat pemutaran film tentang Di-
eng), dan masih banyak lagi. 

Di balik kekayaan alamnya yang 
sangat indah, jika Anda berkunjung 
ke Dieng pasti Anda akan menemu-

kan beberapa anak yang 
berambut bajang (ram-

but gimbal). Di daerah 
Dieng, mempunyai 

anak atau ketu-
runan yang be-

rambut gimbal 
sudah meru-
pakan hal 

yang biasa. Tetapi bagi orang awam 
yang baru berkunjung atau melihat 
secara langsung anak-anak ini pasti 
akan bertanya-tanya tentang asal-
usul dari kejadian ini. Sebenarnya, 
tidak ada yang mengetahui secara 
jelas mengapa bisa terjadi hal se-
perti ini. 

Ada dua versi mengenai asal-
usul anak gimbal ini. Pertama 
adalah masyarakat yakin rambut 
gimbal adalah keturunan dari nenek 
moyang yang menemukan daerah 
Dieng, yaitu Kyai Kolodete. Ko-
non katanya, Kyai Kolodete tidak 
akan pernah mandi dan mencuci 
rambutnya sebelum daerah yang 
ditemukannya itu menjadi makmur. 
Hingga saat ini kepercayaan itu ma-
sih dianggap benar oleh masyarakat 
sekitar. Masyarakat menilai jika 
mereka memiliki keturunan yang 

Keunikan Mistis Anak Gimbal 
Dataran Tinggi Dieng
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berambut gimbal maka hidupnya 
akan makmur. 

Versi keduanya, anak-anak di 
daerah Dieng memiliki rambut gim-
bal karena adanya gas belerang 
atau adanya sumber belerang di 
daerah Dieng. Maka pada saat ibu 
mereka mengandung, ibu mereka 
terlalu sering menghirup gas be-
lerang, maka gen yang dihasilkan 
tidak sempurna dan anak yang lahir 
mempunyai rambut yang gimbal. 
Tetapi pendapat ini masih belum 
bisa dibuktikan kebenarannya.

Sesepuh desa di Dieng me-
ngatakan, anak yang berambut gim-
bal adalah anak yang suci. Semua 
permintaan yang diminta oleh anak 
gimbal harus dituruti secara tepat, 
tidak boleh kurang maupun lebih. 
Masyarakat tidak berani melanggar 
pantangan-pantangan menyang-
kut mitos anak gimbal ini, seperti 
memotong rambut gimbal tersebut 
sebelum si anak meminta untuk 
dipotong. Apabila dilanggar maka 
akan mengakibatkan si anak sakit 
dan rambut pun kembali gimbal.

Adapun ritual yang diadakan 
untuk memotong rambut gimbal itu, 
dikenal masyarakat dengan nama 
Dieng Culture Festival. Biasanya 
acara ini diadakan pada bulan Suro 
dalam kalender Jawa dan diseleng-
garakan di kompleks Candi Arjuna. 
Pada ritual ini, mitosnya orangtua 
harus menuruti semua apa yang di-
minta oleh anaknya, jika tidak maka 
anaknya akan sakit-sakitan. Rang-
kaian acara ini,  pertama anak gim-
bal akan dimandikan dengan air dari 
tujuh sumber, kemudian diarak, dan 
dilempari beras kuning dan uang 
koin, baru dipotong rambut gimbal-
nya oleh pemuka adat. Terakhir, 
potongan rambutnya akan dibuang 
ke Telaga Warna. (Dennys)
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Smartwatch Samsung bernama Gear S mulai diluncurkan untuk 
pasar Amerika Serikat melalui empat operator seluler yakni AT & T, 
T-Mobile, Sprint dan Verizon Wireless. Jam tangan pintar itu akan 

mulai hadir pada musim gugur mendatang.
Samsung Gear S Smartwatch adalah jam tangan pintar yang man-
diri. Maksudnya perangkat tersebut dapat digunakan untuk mem-

buat panggilan telepon tanpa harus terhubung dengan smart-
phone karena dilengkapi dengan dukungan konektivitas 3G. 

Perangkat pintar ini menganut sistem operasi Tizen 
besutan Samsung. Gear S memiliki dimensi 39.8mm x 
58.3mm x 12,5 mm. Resolusinya mencapai 360 x 480 
piksel dengan kepadatan piksel 300 ppi.

Samsung memoles teknologi layar Gear S dengan 
AMOLED. Prosesornya ditenagai oleh Dual-core Snap-
dragon 8226 berkecepatan 1GHz. Selain itu, terdapat 
dukungan konektivitas lain seperti Wi-Fi dan Bluetooth 
4.1.

Sayangnya, Samsung belum menyebutkan berapa 
banyak ketersediaan dan harga yang akan diberlakukan 

untuk Gear S. (okzn/Q)

Smartwatch Samsung ‘Gear S’ 
Meluncur Akhir 2014
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Rendang, beef ball, teriyaki 
beef, sate kambing, dan ane-
ka makanan berbahan da-

ging merah memang sangat lezat 
jika dibuat aneka masakan. Meski 
lezat di lidah sebaiknya batasi kon-
sumsinya, karena ada bahaya kon-
sumsi daging merah berlebih. Salah 
satunya memperpendek usia hidup 
Anda.

Menurut penelitian yang dipubli-
kasikan dalam American Journal 
of Clinical Nutrition, makan daging 
merah, baik segar maupun olahan, 
berkaitan dengan meningkatnya 
risiko kematian.

Kesimpulan ini tak begitu saja 
muncul. Studi untuk menelitinya di-
lakukan ilmuwan Swedia selama 15 
tahun. Pada tahun pertama, peneliti 
menanyakan kebiasan makan da-
ging, baik daging segar maupun 
olahan serta tak makan daging pada 

76.645 pria dan wanita selama seta-
hun.

Selang 15 tahun kemudian, 20 
persen dari populasi atau sekitar 
16.638 orang meninggal. Setelah 
melakukan analisis, mereka yang 
makan 300 gram daging merah per 
hari, baik olahan dan segar menu-
runkan angka kehidupan mencapai 
dua tahun.

Peneliti juga menganalisis me-
reka yang hanya makan daging olah-
an. Hasilnya, yang mengonsumsi 
daging merah olahan 100 gram per 
hari umurnya berkurang lebih cepat 
sembilan bulan dibandingkan yang 
tidak makan daging olahan.

“Perbedaan memperpendek 
umur saat makan daging merah 
segar dan olahan karena di dalam 
daging tersebut terdapat mekanisme 
biologis yang berbeda, sehingga me-
miliki efek berbeda pada kematian,” 

terang peneliti seperti dilansir Wom
en’s Health, Selasa, (24/9/2014).

Sesungguhnya, daging merah 
segar mengan dung 
seng dan pro-
tein. Namun 
jika dio-
l a h 

m a n f a a t -
nya tersebut berkurang untuk tubuh, 
jelas peneliti.

Merujuk pada penelitian di atas, 
kini bagi Anda yang gemar makan 
daging merah ada baiknya untuk tak 
rutin mengonsumsinya setiap hari. 
Cukupi kebutuhan protein maupun 
seng dengan sumber pangan lain. 
(okzn/Q)

Waspada Untuk Anda 
Yang Gemar Makan Daging Merah

HORIZON
HEALTHY LIFE AND STYLE
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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

Kenapa jendela pesawat harus terbuka 
pada saat akan mendarat?

Jendela senantiasa dibuka pada waktu pendaratan agar sua-
sana cahaya didalam kabin sama dengan diluar. Karena alasan 
itulah maka lampu di kabinpun selalu diredupkan atau dimatikan 
setiap mau mendarat dimalam hari. Hal ini penting untuk memberi 
kesempatan kepada penumpang menyesuaikan diafragma mata-
nya pada sesuatu yang dipandang dan membantu keselamatan 
bilamana terjadi kecelakaan sewaktu pendaratan tersebut.

Perbedaan terbang (di udara) diatas daratan dengan diatas lau-
tan adalah pada kerapatan (density) udara yang dilintasi. Apabila 
kerapatan ruang udara itu berbeda secara signifikan, maka akan 
terasa goncangan bahkan terkadang menimbulkan seolah pesawat 
kehilangan daya angkat (lift) yang oleh awam disebut “udara ko-
song”.

Capt S.M. Nababan
ATPL.917

Apa perbedaan saat terbang 
di atas daratan dan diatas lautan?





Bangga Membawa Indonesia
ke Pentas Dunia
Melalui pelayanan terbaik dan keramahtamahan khas Indonesia, 
kami telah mengukir prestasi membanggakan dengan meraih 
penghargaan “World’s Best Cabin Crew 2014”.
Saatnya terbang bersama salah satu maskapai terbaik dunia.

Kunjungi www.garuda-indonesia.com
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