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Salam sejahtera untuk kita 
semua, semoga rekan-rekan APG 
selalu diberikan kesehatan dan ke-
selamatan oleh Tuhan Yang Maha 
Esa. Dengan selesainya  PKB 
yang telah ditandatangani oleh 
perusaha an waktu lalu, kami se-
laku badan pe ngurus APG mengu-
capkan terimaksih yang sebesar-
besarnya kepada seluruh anggota 
atas dukungan dan doanya.

Walaupun PKB sudah ditan-
datangani, namun masih ada be-

berapa point yang tertunda dalam kesepakatan waktu lalu, terutama 
dalam draft (rancangan) PKP (Perjanjian Kerja Penerbang), untuk me-
nyelesaikan hal tersebut kami telah membentuk Kelompok Kerja (POK-
JA) pada pertengahan September lalu, mereka sudah bekerja untuk 
point yang masih tertunda itu.

Oleh karena itu kami mengharapkan doa dan dukungan anggota 
agar POKJA bisa memberikan sesuatu yang diharapkan oleh anggota 
dan hasil POKJA dapat direalisasikan bersama.

Menjelang masa berakhirnya  Badan Pengurus APG 2014 dan ses-
uai dengan AD/ART, Badan Pengurus APG  telah membentuk Panitia 
MUSANG (Musyawarah Anggota) yang akan dilaksanakan pada De-
sember 2014, untuk itu kami selaku badan pengurus APG mengharap-
kan kepada seluruh anggota untuk dapat mendukung dan mensukses-
kan MUSANG APG.

Demikian hibauan dari kami selaku President APG, semoga kita 
semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalank-
an tugas dan kewajiban kepada perusahaan, bagi rekan-rekan Anggota 
APG,  kami selalu mengingatkan agar tetap selalu menjaga kekompak-
kan. Tanpa dukungan rekan – rekan kami bukanlah apa-apa. 
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Bakti sosial (BAKSOS) menjadi 
satu kegiatan rutin bagi setiap 
komunitas motor di Indone-

sia, baik sedang ada bencana  mau-
pun untuk merayakan hari jadi satu 
komunitas tersebut. Seperti halnya 
yang dilakukan oleh para penghobi 
motor besar seperti Harley Davidson 
yang tergabung dalam satu komuni-
tas para pilot (PILOTOS).

Acara yang berlangsung selama 
3 hari (8-10 November lalu) me-
nempuh jarak yang cukup jauh. Dari 
Kota Surabaya  acara ditempuh 
deng an menggunakan motor besar 
dan mobil offroad  dengan tujuan 
Kawah Ijen Banyuwangi, dimana 
lokasi tersebut menjadi satu tempat 
yang difavoritkan bagi mereka yang 
hobi traveling.

“Touring yang diadakan PILO-
TOS kali ini bertujuan untuk mera-
yakan ulang tahun PILOTOS yang ke 

3 dan sebagai rasa syukur kamipun 
melaksanakan bakti sosial di Kam-
pung Kali Bendo dengan membuat 
MCK bagi para penambang Blerang 
di kawasan Kawah Ijen itu,” tutur Er-
ick Jerry, sekertaris acara Touring 
PILOTOS yang juga pengurus Aso-
siasi Pilot Garuda (APG)

Dalam acara touring kali ini PILO-
TOS bukan hanya bakti sosial namun 
dalam agenda acaranya ada bebera-
pa hiburan bagi peserta touring mau-
pun masyarakat sekitar antara lain 
aerobatik (penerjunan), pagelaran 
musik, api unggun dan menyaksikan 
blue fire juga bagi para offroader me-
nampilkan sesi offroad yang dibagi 
menjadi dua kategori (medium dan 
extrem).

“Dengan acara ini, kami berharap 
agar para pilot bisa lebih kompak 
baik dalam hobi maupun dalam 
pekerjaan, sesuai dengan slogan 
kami One Hobby, One Profesi, 
One Heart for Together. Kami juga 
bangga acara ini berjalan dengan 
lancar,” tegas Erick.

Kegiatan positif yang diadakan 
PILOTOS ini mendapat respon yang 
baik bagi para pengurus APG, dalam 
dukungannya APG selain memberi-
kan apresiasi terhadap  kegiatan PI-
LOTOS juga memberikan bantuan 
materi untuk acara tersebut.

“Iya dari APG kami juga mendapat 
bantuan berupa materi dan APG 
mendukung pelaksanan acara terse-
but,” jelas Erick.

Dalam acaranya kali ini PILOTOS 
mengundang komunitas motor gede 
wilayah Jawa Timur untuk  mengikuti 
acara tersebut. (Dennys)

Rayakan Ulang Tahun
PILOTOS Mengadakan BAKSOS

PT Garuda Indonesia secara 
resmi membuka kembali 
rute Bandar Udara Interna-

sional Presidente Nicolau Lobato, 
Dili pergi pulang pada 24 Oktober 
lalu.

Vice President Corporate 
Communication PT Garuda In-
donesia Pujobroto pada acara 
“Gala Dinner” di Sanur, Bali, me-
ngatakan pembukaan rute me-
ningkatkan jaringan penerbangan 
antara Indonesia dan Timor Leste. 

Pujobroto menjelaskan pener-
bangan Denpasar-Timor Leste 
dengan pesawat GA 7300 dila-
yani setiap hari dengan jadwal 
keberangkatan dari Denpasar pu-
kul 07.30 WITA dan tiba di Timor 
Leste pukul 10.20 waktu setem-
pat, kemudian berangkat kembali 
dari Timor Leste (GA7310) pukul 
11.25 waktu setempat dan tiba di 
Bali pukul 12.15 WITA.

Penerbangan Denpasar-Timor 
Leste menggunakan Boeing 737-
500 berkapasitas 96 kursi, terdiri 
dari 12 kursi kelas bisnis dan 84 
kursi kelas ekonomi.

Direktur Utama Garuda In-
donesia Emirsyah Satar me-
ngatakan penerbangan ini juga 
untuk mendukung peningkatan 
arus pe numpang antara kedua 
negara. 

“Timor Leste memiliki ikatan 
historis yang cukup kuat dengan 
Garuda Indonesia, dan Garuda 
pernah terbang ke Dili pada 1990-
an.” katanya. (ant/eq)

Garuda 
Tambah Layanan 
ke Timor Leste
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Regenerasi dalam sebuah 
organisasi, klub dan lain-
nya, menjadi wajib dilakukan 

se bagai bentuk penyegaran dan 
perkembangan sebuah organisasi 
untuk terus menuju ke arah lebih 
baik.  Dalam kaitan tersebut salah 
satu klub olahraga yang cukup lama 
berkembang di Asosiasi Pilot Ga-
ruda (APG) yakni APG Badminton 
melakukan perpindahan tongkat es-
tafet kepemimpinan dari Capt. M. 
Syafril Kasim ke Capt. Wahyu, ke-
giatan tersebut dilakukan di kawasan 
Senayan, Jakarta Senin (27/10) lalu.

Kegiatan serah terima tersebut 
dihadiri langsung oleh Wakil Presi-
den APG Capt. Tumpal, dalam 
kesempat an tersebut menuturkan 
bahwa dengan adanya penyegaran 
kepemimpinan di klub APG Badmin-
ton diharapkan mampu membawa 
kearah yang lebih maju, dan tak 
kala pentingnya untuk dapat dijaikan 
wadah saling bertukar pikiran dan 

menjaga hubungan yang baik. “Kami 
selaku pengurus APG mendukung 
sepenuhnya hal positif para anggota 
APG, salah satunya APG badminton 
ini. Kami sangat berharap APG bad-
minton kedepan dapat terus tumbuh 
dan mampu menjadi wadah bagi 
para anggotanya,” jelas Tumpal.

Menanggapi pergantian kepe-
mimpinan ini, Capt. M. Syafril Kasim 
mengaku sangat lega telah mampu 
mengembang tugas yang selama ini 
dipercayakan kepadanya.  Harapan 
saya, dengan pergantian ini APG 
badminton terus dapat lebih banyak 
anggotanya, sehingga hubungan an-
tara awak kokpit tambah erat. 

“Deng an adanya kepemimpinan 
yang baru nanti, saya percaya akan 
lebih baik dan akan ada sering lagi 
kegiatan-kegiatan yang seru,” jelas 
Kasim.

Hampir selama tujuh tahun APG 
badminton dibawah kepemimpinan  
Capt. M. Syafril Kasim telah  mampu 

menghadirkan beragam kegiatan 
yang mampu mempererat hubung-
an antar sesama cockpit crew, be-
ragam kegiatan sudah dilakukan 
seperti melakukan lawatan tanding 
ke ATC di Palembang, bertanding 
dengan wartawan Bola dan sejum-
lah pertandingan lainnya, yang ke-
semuanya menumbuhkan semangat 
persaudaraan untuk saling berbagi 
bersama.

Capt. Wahyu selaku pemegang 
tongkat estafet kepemimpinan APG 
badminton berkomentar atas penun-
jukannya. “ Saya ucapkan terima  ka-
sih atas kepercayaan teman-teman 
kepada saya, harapan saya kedepan 
kita dapat saling bekerjasama untuk 
dapat mengembangkan dan mem-
bangun APG badminton lebih maju 
lagi. ” jelas  Capt. Wahyu.

Selain itu, ia menambahkan akan 
melanjutkan program dan melakukan 
penjaringan anggota-anggota baru 
untuk masuk ke APG badminton, 
agar terus bertambah. “Bagi siapa 
saja yang minat bermain badminton 
kami persilahkan datang dan bisa 
mendaftar melalui sekretariat APG 
atau langsung komunikasi dengan 
saya juga bisa,” papar Wahyu deng-
an semangat.

Dalam kesempatan tersebut, 
para anggota APG badminton mem-
berikan bingkisan kenang-kenangan 
berupa kaos olahraga yang telah di-
tandatangani para anggota dan kari-
katur wajah Capt. M. Syafril Kasim 
yang telah dibingkai. Bentuk kekom-
pakan dan suasana hangat sa ngat 
terasa dalam kegiatan tersebut yang 
menjadi cerminan kekompakkan 
anggota APG badminton. (eky fa
jrin)

Estafet Kepemimpinan APG Badminton
INFO APG
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APG Bulutangkis kembali 
menggelar pertandingan per-
sahabatan, kali ini club bulu-

tangkis yang barusaja menggelar 
pergantian ketuanya menjadi tuan 
rumah dari Club Bulutangkis Gapura 
Bali, Pertandingan persahabatan 
yang menjadi agenda rutin club APG 
Bulutangkis ini bertujuan sebagai 
ajang silaturahmi antar pegawai PT 
Garuda Indonesia.

Pertandingan yang diadakan 
selama satu hari di Gedung Olah-
raga Bulutangkis Senayan Jakarta 
adalah  kelanjutan dari club bulu-
tangkis APG yang pada waktu itu di 
undang oleh Gapura Bali untuk ber-
tanding di sana.

“Pertandingan ini bertujuan se-
bagai ajang silaturahmi juga untuk 
mengasah para atlet kami yang se-

lama ini hanya latihan dan memper-
siapkan diri dalam menghadapi tour
nament yang biasa dibuat oleh pe-
rusahaan” tutur Capt. Wahyu Ketua 
Bulutangkis APG.

Dalam pertandingannya kali ini tim 
Gapura Bali menurunkan sembilan 
pemain terbaiknya, dalam kejuaraan 
persahabatan ini hadiah bukan men-
jadi satu target yang diraih oleh ke-
dua tim tersebut. “Kedatangan kami 
kali ini selain memenuhi undangan 
dari APG Club Bulutangkis, juga 
sekaligus mengasah para pemain 
kami, untuk target hadiah bagi kami 
bukan segalanya yang penting kami 
bisa menjalin hubungan baik antar 
sesama karyawan”. Tutur Wayan 
Ke tua rombongan Gapura Bali saat 
di temui di lokasi pertandingan.

Disela pertandingan persaha-

batan Club Bulutangkis APG juga 
sekaligus mengadakan acara serah 
terima kepemimpinan yang pada 
awalnya Club Bulutangkis APG di 
ketuai oleh Capt. Kasim yang pada 
saat ini sudah masuk masa pensiun 
“Acara kali ini memang agak sedikit 
spesial, selain pertandingan persa-
habatan kami juga sekaligus meng-
adakan acara serah terima ketua da-
rai Capt. Kasim ke pada Capt. Wa-
hyu.” Tegas Capt. Wahyu.

Usai acara pertandingan para 
peserta langsung mengadakan ra-
mah tamah di Laguna Restoran 
Senayan, dalam acara ramah tamah 
para pengurus dan anggota APG 
Bulutangkis juga membuat kejutan 
kepada Capt. Kasim yang pada 25 
Desember 2014 sudah masuk last 
flight. (Dennys)

Kejutan di Pertandingan Persahabatan
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Jelang keberangkatan tim futsal APG Soccer Club 
menuju tournament  bergengsi Asean Pilot League 
(APL) yang akan diselenggarakan di Singapura, 

untuk dapat menjadi tim inti mewakili club-nya nanti 
tentu para anggota harus mengikuti serangkaian seleksi 
yang dibuat oleh pengurus APG Soccer Club maupun 
oleh Badan Pengurus APG seba gai tim penilainya.

Keberangkatan tim APG Soccer Club tidak terlepas 
dari persetujuan dari para Badan Pengurus APG teru-
tama dalam hal pendanaan tim. Tercatat 16 orang ter-
pilih untuk mewakili tim APG Soccer Club menuju ajang 
pertandingan tersebut di Negeri Singa.

Berikut 16 orang yang ditunjuk, antara lain:
1. FO. Xyzquo Giardri
2. FO. Romadhona Rezky
3. FO. Rindang Prasetyo
4. Capt. Noor Dirgantara
5. Capt. Faizul Hadi
6. FO. Aldila Pramadhanie
7. FO. Victor Situmorang
8. FO. Adrian Nugroho

Siap Tanding di Negeri Singa

9. FO. Carlo Saba
10. FO. Aprilia Indrawan
11. FO. Rizky Dermawan
12. FO. Surya Chandra
13. FO. Joshua Samuel Toisuta
14. FO. Alipto Axel Utomo
15. FO. Chesar Algamar
16. FO. Olva Zengga

Pemain tersebut (16 orang) tentunya sudah hasil pe-
nyeleksian tim baik pengurus APG Soccer Club maupun 
Badan Pengurus APG itu sendiri.

Untuk mencapai hasil yang baik, para pengurus Tim 
APG Soccer Club menambah jam latihan mereka yang 
tadinya hanya seminggu dua kali, kini menjadi seminggu 
tiga kali latihan.

“Iya kita memang sengaja memadatkan jadwal latih-
an menjadi satu minggu tiga kali untuk memperoleh 
kekompakan juga mengasah skill yang dimiliki oleh te-
man-teman, karna kekompakkan tim sangat penting un-
tuk mencapai tujuan yaitu menang dalam pertan dingan, 
sebab futsal itu olahraga tim”. Tutur Aprilia Ketua  APG 
Soccer Club. (Dennys)
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Last flight nampaknya sudah 
tidak asing lagi bagi kalangan 
penerbangan, istilah tersebut 

diberikan kepada crew (pilot dan 
awak kabin). Perlu diketahui bahwa 
terbang terakhir saat tugas bukan 
berarti suatu hal yang negatif bagi pi-
lot, kata tersebut digunakan sebagai 
tanda ber  ak hirnya masa kerja di satu 
perusahaan penerbangan, jika kita li-
hat lagi last flight sama saja dengan 
pensiun, masa pensiun tersebut di 

tetapkan oleh perusahaan dengan 
hasil kesepakatan bersama.

Masa pensiun bagi para pe-
nerbang khususnya di PT Garuda 
Indonesia ditetapkan pada usia 
60 tahun, di lingkungan maskapai 
ini last flight menjadi hari bermakna 
bagi seorang pilot yang sudah ma-
suk masa pensiun akan merayakan 
acara perpisahan dengan mengada-
kan upacara penjemputan pilot saat 
pesawat landing oleh rekan-rekan 

Last Flight 
Bukan Akhir 
Segalanya
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sesama pilot baik junior sampai 
rekan satu angkatannya.

Seperti yang telah dilakukan ke-
pada Capt. Rahmat Gumbira yang 
pada 16 Oktober lalu menjadi pe-
nerbanganya yang terakhir  (pensi-
un). Selama 38 tahun Capt. Rahmat 
Gumbira mengabdikan dirinya di  PT 
Garuda Indonesia (Persero).

Banyak kenangan yang telah ia 
peroleh selama menjadi pilot di mas-
kapai dengan tagline The Airline of 
Indonesia, terutama bersama rekan-
rekan sekerjanya.

“Saya sangat bersyukur bisa 
menghabiskan masa kerja saya 
dengan baik di Garuda Indonesia.
Saya berterima kasih kepada peru-
sahaan yang telah memberikan saya 
kesempatan selama ini. Saya juga 
mengucapkan terima kasih kepada 
rekan-rekan satu batch (angkatan) 
saya atas dukungannya hingga saya 
dapat menyelesaikan tugas ini,” tutur 
Capt. Rahmat Gumbira saat mem-
berikan sambutan perpisahannya di 
Gedung GSO lantai 2 (dua) Bandar 
Udara Internasional Soekarno-Hatta 
Cengkareng. Kamis (16/10/14).

Acara yang menjadi tradisi bagi 
para pilot ini bukanlah hal yang wajib 
untuk dilaksanakan, ada sebagian 
pilot yang tidak mau dirayakan saat 
mereka masuk masa pensiun.

Last flight bukanlah akhir dari 
seorang pilot untuk tidak mener-
bangkan pesawat, namun itu hanya 
istilah saja, pilot yang sudah masuk 
masa pensiun ia masih bisa mener-
bangkan pesawat kembali jika me-
mang pilot tersebut  mau dan masih 
mampu 

“Last flight itu bukan berarti kita 
sudah tidak bisa menerbangkan pe-
sawat, itu hanya istilah saja dan itu 
hanya berlaku  antara pilot dan pe-
rusahaan, karena peraturan pemer-

intah batas pensiun di perusahaan 
BUMN itu umur 60 tahun, jika kita 
masih mampu dan ingin terbang di 
perusahaan yang sama maupun 
di perusahaan lain, namun satatus 
kita kontrak jika di perusahaan yang 
sama,” tutur Capt. Bintang Hardiono 
Presiden APG saat di konfirmasi di 
Gedung Pilot House Bandar Udara  

Internasional Soekarno-Hatta Ceng-
kareng.

Dalam acara tersebut juga hadir 
EVP Operation PT Garuda Indone-
sia (Persero). Capt. Novianto Heru-
pratomo dan keluarga besar PT Ga-
ruda Indonesia untuk memberikan 
ucapan selamat atas pengabdian-
nya terhadap perusahaan. (Dennys)
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Bahwa sesuai dengan Pasal 
1 ayat 3 UUD 1945 Indone-
sia adalah negara hukum 

maksudnya adalah setiap warga 
negara, lembaga, badan hukum, 
organisasi masyarakat, organisasi 
profesi harus melaksanakan tugas 
dan tanggungjawabnya, hak dan ke-

wajibannya sesuai dengan hukum 
dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Prinsip negara hukum banyak 
dianut oleh banyak negara di dunia 
apalagi di negara maju pasti disiplin-
nya, kesadaran hukum para warga 
negaranya serta pejabatnya sudah 
lebih baik dan hukumnya dapat di-
laksanakan secara konsekuen.

 Demikian juga Indonesia sebagai 
negara berkembang tentu ingin maju 
di segala bidang kehidupan terma-
suk bidang hukum. 

Hukum di Indonesia garis be-
sarnya mengatur terdiri dari:
1. Bidang hukum perdata yaitu ten-

tang orang/perorangan, tentang 
keluarga, tentang perjanjian/
perikatan, tentang harta benda 
bergerak dan tidak bergerak 
serta tentang pembuktian, jadi 
hukum perdata pada umum-
nya mengatur tentang orang 
per orang/individu dan kelom-

pok atau badan hukum dimana 
semuanya mengarah tentang 
hal-hal penting di atas.

2. Bidang hukum pidana menyang-
kut dengan kepentingan publik 
atau umum yang berkaitan deng-
an kejahatan pada umumnya 
antara lain Kejahatan terhadap 
negara, tentang hak dan kewa-
jiban warga negara, terhadap 
ketertiban umum, terhadap nya-
wa, penganiayaan, perusakkan 
barang dan lain-lainnya terma-
suk pelanggaran .

Dalam kaitan dengan para pe-
nerbang, Asosiasi Pilot Garuda yang 
anggotanya juga adalah pilot Garuda 
diatur dalam Undang-undang Pe-
nerbangan Tahun 2009 sedangkan 
Asosiasi Pilot Garuda berpedoman 
kepada AD/ART Asosiasi Pilot Ga-
ruda. Pasal 1 ayat 1 berisi tentang 
penerbangan adalah satu kesatuan 
sistem yang terdiri atas pemanfaatan 
wilayah udara, pesawat udara, Ban-

Said Damanik, SH.,MH.
Wakil Sekjen. Dewan Pimpinan Nasional 

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Indonesia Adalah 
Negara Hukum 
Apa Maksud dan 
Manfaatnya Bagi Kita?
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dar udara, angkutan udara, navigasi 
penerbangan, keselamatan dan ke-
amanan, lingkungan hidup, serta 
fasilitas umum lainnya. 

Ayat 11 berisi tentang Kapten 
Penerbang adalah penerbang yang 
ditugaskan oleh perusahaan atau pe-
milik pesawat udara untuk memimpin 
penerbangan dan bertanggung ja-
wab penuh terhadap keselamatan 
penerbangan selama pengoperasian 
pesawat udara sesuai dengan de-
ngan peraturan perundang-unda-
ngan.

Oleh karena begitu penting dan 
strategisnya peran penerbang, tentu 
pengetahuan dan pemahaman ten-
tang isi Undang-Undang Penerbang-
an Tahun 2009 No 1 sangat perlu 
untuk dipahami, dimana kemungki-
nan perlu kami sampaikan hal-hal 
yang penting untuk diketahui para 
pilot/penerbang, sebab ada ada-
gium di dalam hukum bahwa pada 
prinsipnya setiap warga negara ter-
masuk penerbang telah mengetahui 
hukum dan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku padahal dalam 
kenyataannya para hakim dan advo-
kat/lawyer yang berpengalaman pun 
belum tentu mengetahui semua per-
aturan perundang-undangan yang 
berlaku/hukum positif. Maka dalam 
kesempatan ini kami akan uraikan 
hal-hal yang secara umum.

Sebagaimana masyarakat pada 
umumnya, termasuk para penerbang 
PT Garuda Indonesia dan anggota 
APG, mereka sudah pasti disibuk-
kan oleh jadwal penerbangan sesuai 
penugasan yang diberikan perusa-
haan dan sebagian waktunya setiap 
bulan berada dalam kondisi terbang/
tugas tentu keluarganya sering dit-
inggal kalaupun berada di darat/ti-
dak terbang belum tentu juga rekan-
rekan penerbang bisa menyikapi 

dengan baik persoalan-persoalan 
hukum yang dialami secara pribadi 
atau keluarga apalagi yang bersifat 
berat dan segera diselesaikan se-
mentara masalah-masalah hukum 
yang terjadi penuh dengan risiko ka-
lau masalah pribadi atau keluarga/
bisnis tentu berkaitan dengan hukum 
perdata apabila salah penanganan 
akan berakibat kerugian berupa har-
ta benda dan finansial yang cukup 
besar. 

Sedangkan apabila perkara 
pidana yang bersifat kriminal/keja-
hatan yang kadang-kadang tanpa 
disengaja oleh karena kelalaian 
terpaksa terjadi pada pribadi/ke-
luarga seseorang maka perlu ada 
pemaham an yang jelas tentang hal-
hal apa yang akan dilakukan apabila 
salah penanganan dan langkah yang 
dilakukan akan berakibat risiko selain 
berupa harta benda/dana juga yang 
sangat mengkhawatirkan adalah ku-
rungan badan/penjara.

Tentu setiap warga negara se-
cara pribadi, keluarga maupun 
badan hukum lainnya dalam menga-
hadapi persoalan-persoalan hukum 
ingin tahu jelas bagaimana meng-
hadapi dan mencari solusinya demi 

keadilan dan ketenangan diri dan 
keluarganya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di 
atas sebagaimana hampir setiap 
orang pernah sakit dan perlu dokter 
dan rumah sakit, juga apabila meng-
alami persoalan yang tentu juga ti-
dak dikehendaki maka setiap warga 
negara tentu memerlukan penge-
tahuan hukum termasuk perlunya 
keberadaan penasihat hukum, se-
bagaimana baiknya tentu penasihat 
hukum yang berpengalaman, ber-
integritas, bersertifikat/lisensi. Oleh 
karena itu kami dari Kantor Hukum 
Said Damanik, SH.MH, dan Part-
ner yang sudah berpengalaman 30 
tahun dan telah menangani banyak 
perkara, baik perdata, pidana, niaga/
perdagangan, hak asasi manusia, 
tata negara serta telah bekerjsama 
dengan Asosiasi Pilot Garuda seki-
tar 15 tahun yang lampau pada 
saat Presiden APG Capt. Ari Sapari 
tetap bersedia bekerjasama dengan 
rekan-rekan penerbang khususnya 
anggota Asosiasi Pilot Garuda.

Demikianlah hal-hal ini kami sam-
paikan agar dapat dimuat pada rubrik 
Majalah Imag atas dimuatnya berita 
ini kami ucapkan terima kasih. (*)
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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

Capt. Budi Prayogo

Alhamduillah dengan adanya APG, disini saya bisa mendapatkan be-
ragam kegiatan sehingga saya merasa terfasilitasi dan maju terus untuk 
APG.
Bagi KopAPG, untuk dapat terus meningkatkan layananya kepada para 
anggota dan diharapkan terus lebih aktif melayani anggota KopAPG.

Capt. Rachman Imhar

APG menjadi wadah pilot dan sangat terasa manfaatnya dengan saya 
merasa terfasilitasi salah satunya dalam kegiatan olahraga badminton. 
Dan saya mendukung siapa saja yang memimpin APG kedepan.
Dan untuk KopAPG, sarannya lebih menambah pelayanan bagi 
kepenting an anggotanya dan memberikan bunga yang kompetitif.
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Beberapa waktu lalu Garuda 
Indonesia meraih penghar-
gaan “The World’s Best 

Regional Airline 2012” dan “The 
World’s Best Economy Class 2013,” 
kini Garuda Indonesia kembali ber-
hasil meraih penghargaan internasi-
onal dan dinobatkan sebagai airline 
dengan “The World’s Best Cabin 
Crew 2014” dari Skytrax, lembaga 
pemeringkat penerbangan inde-
penden berkedudukan di London. 

Garuda mengalahkan 
nominator lain, yaitu 
Singapore Airlines dan 
Cathay Pacific. 

Kini kinerja Garu-
da Indonesia semakin 
diakui di tingkat interna-
sional sejalan dengan 
keberhasilan Garuda In-
donesia melaksanakan 
program transformasi 
perusahaan “Quantum 

Leap 2011 – 2015”.
Penyerahan penghargaan “The 

World’s Best Cabin Crew 2014” 
tersebut dilaksanakan dalam acara 
“The World Airline Awards 2014” 

yang berlangsung di tengah-teng-
ah pameran dirgantara “Farn-
borough International Airshow” 

di London, Inggris, oleh CEO 
Skytrax, Edward Plaisted, 

kepada Direktur Utama Ga-

Awak Kabin Garuda Indonesia
Terbaik di Dunia
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ruda Indonesia, Emirsyah Satar, Se-
lasa 15 Juli lalu.

Penetapan Garuda Indonesia se-
bagai “The World’s Best Cabin Crew 
2014” tersebut didasarkan pada 
“customer satisfaction survey” yang 
dilaksanakan secara global, melibat-
kan lebih dari 18 juta penumpang. 
Survei dilaksanakan terhadap lebih 
dari 245 perusahaan penerbangan 
internasional terbesar hingga pe-
nerbangan tingkat domestik mulai 
Agustus 2013 - Mei 2014, dengan 
mengukur 41 aspek kunci terkait 
produk dan layanan yang diberikan 
oleh perusahaan penerbangan.

Dalam kesempatan tersebut, 
Direktur Utama Garuda Indonesia 
Emirsyah Satar mengatakan bahwa 
penghargaan tersebut menjadi salah 
satu milestone penting bagi peru-
sahaan karena merupakan bentuk 
pengakuan dunia terhadap konsep 
layanan “Garuda Indonesia Experi-
ence” yang mengedepankan kera-
mahtamahan Indonesia dan menya-
jikan aspek-aspek terbaik dari Indo-
nesia kepada para pengguna jasa.

“Keberhasilan Garuda Indone-
sia meraih “The World’s Best Cabin 
Crew 2014” merupakan komitmen 
dan hasil kerja keras seluruh kar-
yawan Garuda Indonesia, khusus-
nya awak kabin kami, dalam mem-
berikan layanan terbaik kepada para 
pengguna jasa. Kami juga mengu-
capkan terima kasih atas dukungan 
yang diberikan oleh pengguna jasa 
sehingga Garuda Indonesia meraih 
kepercayaan dan penghargaan ber-
skala internasional yang kesekian 
kalinya ini,” ujar Emirsyah.

Berkat komitmen manajemen dan 
karyawan Garuda Indonesia untuk 
terus memberikan hal yang terbaik, 
kinerja Garuda Indonesia secara 
bertahap terus diakui di tingkat in-
ternasional. Pada 2012, dalam pam-
eran kerdirgantaraan “Farnborough 
Airshow 2012” di London, Garuda 
terpilih sebagai “The World’s Best 
Regional Airline”. Selanjutnya, pada 
pameran kedirgantaraan Paris Air-
show 2013 yang dilaksanakan Juni 
2013, Garuda Indonesia meraih pre-
dikat “The World’s Best Economy 

Class” dari Skytrax, dan saat ini Ga-
ruda menduduki posisi ke-8 dalam 
“The World’s Best Airlines”.

Pengakuan dunia terhadap Ga-
ruda Indonesia semakin mendorong 
perusahaan untuk terus melanjutkan 
program transformasi dan ekspansi 
“Quantum Leap 2011 - 2015”. Me-
lalui program tersebut, Garuda Indo-
nesia akan menjadi maskapai bin-
tang lima, dan pada 2015 Garuda 
akan mengoperasikan 194 pesawat 
dengan usia rata-rata pesawat di 
bawah 5 tahun.

Sejak bergabung menjadi salah 
satu anggota aliansi global Sky-
Team pada Maret lalu, Garuda Indo-
nesia bersama dengan 19 anggota 
SkyTeam yang lain melayani pener-
bangan ke 1,052 kota tujuan di 177 
negara, dengan total penerbangan 
mencapai 16,323 penerbangan se-
tiap hari. Di sam ping itu, para peng-
guna jasa Garuda Indonesia juga 
dapat memanfaatkan 516 lounges 
anggota SkyTeam di seluruh dunia. 
(viva/eq)
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Jelang pergantian kepengurusan 
Asosiasi Pilot Garuda (APG) 
Panitia Musyawarah Anggota  

(MUSANG) menyediakan kotak sa-
ran kepada anggotanya, dengan 
mengedepankan azas demokrasi ini 
APG memberikan kesempatan bagi 
para anggotanya untuk dapat mem-
berikan masukan calon Presiden dan 
Wakil Presiden APG.

Demokrasi seperti yang ada di 
negara ini memang menjadi satu 
azas penting untuk menjalankan 
roda pemerintahan di Indonesia, 
dengan demokrasi masyarakat bisa 
langsung ikut memilih dan dipilih un-
tuk menjadi seorang pemimpin, baik 
pemimpin negara maupun pemimpin 
organisasi.

Seperti yang dilakukan oleh APG, 
dalam waktu dekat ini APG akan 
melangsungkan pemilihan Pres-
iden dan wakil Presiden yang baru, 

pada September lalu  badan pen-
gurus APG membentuk tim panitia 
penyeleng gara musang, tim tersebut 
yang nantinya akan mengurus se-
gala kebutuhan para anggota APG 
dalam melaksanakan pemilu di inter-
nal APG.

Seperti yang telah dilakukan oleh 
para panitia yang telah menyediakan 
“Kotak Saran” di Gedung GSO, Ko-
tak saran yang disediakan tersebut 
se bagai alat untuk menampung as-
pirasi bagi para anggota APG dalam 
memberikan nama calon Presiden 
dan Wakil Presiden masa bakti 
2014-2016.

“Kotak saran itu di peruntukan 
bagi para Pilot Garuda yang terdaf-
tar di Asosiasi Pilot Garuda (APG), 
agara mereka dapat memilih send-
iri bakal calon Presiden APG men-
datang” tutur Capt. Tumpal Wakil 
Presiden APG.

Setelah batas waktu yang di 
tentukan (3 hari) kotak saran yang 
telah di isi oleh para anggota akan 
langsung di buka dan di saksikan 
oleh Badan Pengurus juga Panitia 
MUSANG, nama terbanyaklah yang 
akan dicalonkan untuk pencalonan 
berikutnya.

“Ini baru tahap awal, pencarian   
nama calon Presidennya” tegasnya. 
(Dennys)

Kotak Saran Demokrasi APG
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Para pembaca yang budiman 
pada edisi ke-7 ini kami men-
coba memberikan informasi 

perihal BPJS (Badan Penyelengga-
ra Jaminan Sosial) khususnya BPJS 
Kesehatan, semoga bermanfaat 
bagi para pembaca sebagai penam-
bah wawasan baru, terlebih lagi bagi 
para pegawai yang saat ini perusa-
haan tidak lagi memberikan fasilitas 
kesehatan ketika kita pensiun.

Berikut ini beberapa pertanyaan 
yang berkaitan dengan BPJS Ke-
sehatan, semoga bermanfaat.

Apakah SJSN itu?
Sistem Jaminan Sosial Nasi-

onal (SJSN) adalah suatu tata cara 
penye lenggaraan program jaminan 
sosial oleh beberapa badan penye-
lenggara jaminan sosial.

Apakah DJSN itu?
Dewan Jaminan Sosial Nasional 

(DJSN) adalah dewan yang berfung-
si untuk membantu presiden dalam 
merumuskan kebijakan umum 
dan sinkronisasi penyelenggaraan 
Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Apakah BPJS itu?
Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) adalah badan hukum 
publik yang dibentuk untuk menye-
lenggarakan program jaminan sosial 
(BPJS terdiri dari BPJS Ketenaga-
kerjaan dan BPJS Kesehatan).

Apakah BPJS Kesehatan itu?
Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan adalah 
badan hukum publik yang dibentuk 
untuk menyelenggarakan program 
jaminan kesehatan.

Apa saja jenis jaminan sosial?
•	 Jaminan Kesehatan (dikelola 

oleh BPJS Kesehatan)
•	 Jaminan Pensiun (dikelola oleh 

BPJS Ketenagakerjaan)
•	 Jaminan Kecelakaan Kerja 

(dikelola oleh BPJS Ketenaga-
kerjaan)

•	 Jaminan Hari Tua (dikelola oleh 
BPJS Ketenagakerjaan)

•	 Jaminan Kematian (dikelola oleh 
BPJS Ketenagakerjaan)

Apakah jaminan kesehatan itu?
Jaminan kesehatan adalah jami-

nan berupa perlidungan kesehatan 
agar peserta memperoleh pemeli-
haraan kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar 
kesehatan yang diberikan kepada 
setiap orang yang telah membayar 
iuran atau iurannya.

Seputar BPJS Kesehatan (Bag. 1)
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Siapa saja yang menjadi peserta 
BPJS Kesehatan?

Seluruh Warga Negara Indone-
sia wajib menjadi peserta jaminan 
kesehatan yang dikelola oleh BPJS 
Kesehatan termasuk orang asing 
yang telah bekerja sedikit-dikitnya 6 
(enam) bulan di Indonesia dan telah 
membayar iuran.

Ada berapa kelompok peserta 
BPJS Kesehatan?

Peserta BPJS Kesehatan terdiri 
dari 2 (dua) kelompok, yaitu:
1. PBI Jaminan Kesehatan
2. Bukan PBI jaminan kesehatan

Apa yang dimaksud dengan PBI 
jaminan kesehatan?

PBI (Penerima Bantuan Iuran) 
adalah peserta jaminan kesehatan 
bagi fakir miskin dan orang tidak 
mampu sebagaimana yang diam-
anatkan dalam Undang-Undang 
SJSN yang iurannya dibayar pemer-
intah sebagai peserta program jami-
nan kesehatan.

Peserta PBI ini ditetapkan oleh 
Pemerintah dan diatur melalui per-
aturan Pemerintah.

Siapa saja yang lain yang berhak 
menjadi peserta PBI jaminan ke
sehatan?

Yang berhak menjadi peserta PBI 
jaminan kesehatan lainnya adalah 
yang mengalami cacat total tetap 
dan tidak mampu.

Apa yang dimaksud dengan cacat 
total tetap dan siapa yang ber
wenang menetapkannya?

Cacat total tetap merupakan ke-
cacatan fisik dan/atau mental yang 
mengakibatkan ketidakmampuan se-
seorang untuk melakukan pekerjaan.

Penetapan cacat total tetap ini 
dilakukan oleh dokter yang ber-
wenang.

Siapa saja peserta bukan PBI jami
nan kesehatan?

Peserta bukan PBI jaminan kes-
ehatan terdiri atas:

1. Pekerja penerima upah dan ang-
gota keluarganya

2. Pekerja bukan penerima upah 
dan anggota keluarganya

3. Bukan pekerja dan anggota ke-
luarganya

Apakah yang dimaksud dengan 
pekerja?

Pekerja adalah setiap orang yang 
bekerja dengan menerima upah atau 
gaji atau imbalan dalam bentuk lain.

Apakah yang dimaksud dengan 
pekerja penerima upah?

Pekerja penerima upah adalah 
setiap orang yang bekerja pada 
pemberi kerja dengan menerima gaji 
atau upah.

Siapa saja yang termasuk pekerja 
penerima upah?

Pekerja penerima upah terdiri 
atas:
1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota TNI
3. Anggota POLRI
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4. Pejabat Negara
5. Pegawai Pemerintah Non Pega-

wai Negeri Sipil
6. Pegawai Swasta
7. Pekerja lain yang memenuhi kri-

teria pekerja penerima upah

Apakah yang dimaksud dengan 
pekerja bukan penerima upah?

Pekerja bukan penerima upah 
adalah setiap orang yang bekerja 
atau berusaha atas risiko sendiri.

Siapa saja yang termasuk pekerja 
bukan penerima upah?

Pekerja bukan penerima upah 
terdiri atas:
1. Pekerja di luar hubungan kerja 

atau pekerja mandiri
2. Pekerja lain yang memenuhi 

kriteria pekerja bukan penerima 
upah

Apakah yang dimaksud dengan 
bukan pekerja?

Bukan pekerja adalah setiap 
orang yang tidak bekerja tapi mampu 
membayar iuran jaminan kesehatan.

Siapa saja yang termasuk bukan 
pekerja ?

Yang termasuk kelompok bukan 
pekerja terdiri atas :
1. Investor
2. Pemberi Kerja
3. Penerima Pensiun
4. Veteran
5. Perintis Kemerdekaan
6. Bukan pekerja lain yang 

memenuhi kriteria bukan peker-
ja penerima upah 

Siapa saja yang termasuk Pega
wai Pemerintah Non Pegawai Ne
geri Sipil ?

Pegawai Pemerintah Non Pega-
wai Negeri Sipil adalah pegawai tidak 
tetap, pegawai honorer, staf khusus 
dan pegawai lain yang dibayarkan 
oleh Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara atau Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah.

Siapa yang dimaksud dengan 
pemberi kerja ?

Pemberi kerja adalah orang 
perseorangan, pengusaha, badan 
hukum atau badan lainnya yang 
mempekerjakan tenaga kerja atau 
penyelenggara negara yang mem-
pekerjakan pegawai negeri den-
gan membayar gaji atau upah atau 
imbal an dalam bentuk lainnya.

Siapa saja yang dimaksud dengan 
anggota keluarga?

Anggota keluarga yang dimaksud 
meliputi:
1. Satu orang istri atau suami yang 

sah dari peserta.
2. Anak kandung, anak tiri dan/

atau anak angkat yang sah dari 
peserta, dengan kriteria:

•	 Tidak atau belum pernah meni-
kah atau tidak mempunyai peng-
hasilan sendiri dan

•	 Belum berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun atau belum berusia 
25 (dua puluh lima) tahun yang 
masih melanjutkan pendidikan 
formal.

Berapa jumlah peserta dan ang-
gota keluarganya yang ditanggung?

Jumlah peserta dan anggota 
keluarganya yang ditanggung oleh 
jaminan kesehatan sebanyak-ban-
yaknya 5 (lima) orang.

Bagaimana jika jumlah peserta 
dan anggota keluarganya lebih 

dari 5 (lima) orang ?
Peserta yang memiliki jumlah 

anggota keluarga lebih dari 5 (lima) 
orang termasuk peserta, dapat 
mengikutsertakan anggota keluarga 
yang lain dengan mambayar iuran 
tambahan.

Apakah boleh Warga Negara Indo
nesia tidak menjadi peserta BPJS 
Kesehatan?

Tidak boleh, karena kepeserta-
an BPJS Kesehatan bersifat wajib, 
meskipun yang bersangkutan sudah 
memiliki jaminan kesehatan lain. 

Apakah yang terjadi kalau kita 
tidak menjadi peserta BPJS Ke
sehatan?

Ketika sakit dan harus berobat 
atau dirawat maka semua biaya 
yang timbul harus dibayar sendiri 
dan kemungkinan bisa sangat mahal 
diluar kemampuan kita. 

Kapan seluruh warga negara in
donesia sudah harus menjadi 
peserta BPJS Kesehatan ?

Paling lambat tahun 2019 selu-
ruh Warga Negara Indonesia sudah 
menjadi peserta BPJS Kesehatan 
yang dilakukan secara bertahap.

Demikian beberapa pertanyaan 
seputar BPJS Kesehatan yang sem-
pat kami terima dan kami jawab 
semoga informasi tersebut dapat 
bermanfaat dalam memahami BPJS 
Kesehatan yang sudah diputuskan 
berlaku terhitung mulai 1 Januari 
lalu, untuk edisi April 2014 kami akan 
informasikan perihal Kepesertaan 
dan Iuran BPJS Kesehatan, terima 
kasih dan selamat bekerja. (Deddy 
Karnadhy)
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APG Bulutangkis dan IKAGI (Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia) 
kembali menggelar pertandingan persahabat an, kali ini menjadi tuan 
rumah dan melawan dari Club Bulutangkis Gapura Denpasar. Per-

tandingan persahabatan yang menjadi agenda rutin Club APG Bulutangkis 
ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi antar pegawai PT Garuda Indonesia.

Pertandingan yang diadakan selama satu hari di Gedung Olahraga Bulu-
tangkis Senayan Jakarta adalah  kelanjutan dari club bulutangkis APG yang 
pada waktu itu di undang oleh Gapura Denpasar untuk bertanding di sana.

Club Bulutangkis APG
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Capt. Mochamad Syafril Kasim  
yang akrab di sapa Capt. Ka-
sim  begitu semangat saat ia 

memukul “kok” dalam pertandingan 
bulutangkis antara Club Bulutangkis 
APG berhadapan dengan Club Bulu-
tangkis Gapura Bali di Gedung Olah-
raga Bulutangkis Senayan Jakarta.
Di usianya yang sudah 60 tahun 
beliau masih terlihat tangguh dalam 
bermain Bulutangkis, selain hobby 
yang ia gemari ini, baginya bulu-
tangkis adalah olahraga yang sangat 
memberikan manfaat bagi fisiknya 
sampai saat ini.

Ia sudah 36 tahun berbakti kedi 
PT Garuda Indonesia. Laki-laki lulu-
san Universitas Trisakti ini mengaku 
ni berawal dari rasa jenuh  yang ia 
rasakan dari dunia perkuliahan, usai 
lulus kuliah pada 1975, ia mende-
ngarkabar ada nya lowongan peker-
jaan di  PT Garuda Indonesia untuk 
di tempatkan sebagai  pilot.

Dengan bermodalkan ijazah lulus-
an teknik elektro ini ia pun membera-
nikan diri untuk mencoba melamar 
pekerjaan tersebut. “Ia saya sempat 
jenuh dengan keadaan saya pada 
saat lulus kuliah, nganggur satu ta-
hun bikin jenuh,” tuturnya.

Nasib baik, semangat dan keah-
lianya lah yang membuatnya bisa 
merubah roda kehidupan dirinya, lu-
lus dan diterima di perusahaan yang 
menjadi idaman setiap orang sung-
guh menyenangkan. Namun bag-
inya itu dianggap sebagai keajaiban. 
”Waktu itu saya tidak percaya kalo 
saya lulus, karena saya hanya iseng 
saja saat melamar pekerjaan itu,” te-
gasnya.

Usai diterima menjadi karyawan 
Garuda Indonesia,  Kasim pun ma-
sih menjalani latihan, ia bersama 35 
rekan seangkatanya dikirim ke Ci-
mahi untuk mengikuti Latihan Dasar 
Kemiliteran (LATSARMIL) tiga bulan.

”Ya pada waktu itu untuk men-
jadi pilot kita wajib untuk mengikuti 
latihan seperti TNI dan memang kita 
dulu dilatih oleh TNI,” jelasnya.

Banyak pengalaman yang dira-
sakan saat menjalani latihan Militer. 
”Awalnya saya sangat kaget saat 
menjalani latihan militer, wajar saya 
bukan melamar untuk jadi TNI tapi 
jadi pilot, tapi setelah dijalani ya 
akhirnya saya terbiasa dengan itu 
semua, itupun usai melewati satu 
bulan masa karantina, dimana kita ti-
dak boleh bertemu siapa-siapa, sam-
pai orang tuapun tidak boleh mene-
ngok,” katanya.

Usai lulus di Ban dung ia pun 
melanjutkan sekolah penerbang di 
Cessnok Sidney Asutralia tepatnya 
pada September 1976 selama 1,2 

tahun, usai menjalani pendidikan di 
Australia ia kembali ke Indonesia 
untuk menjalani tes kembali untuk 
mendapatkan rating  copilot pada 
Desember 1977.

“Awal saya terbang saya mem-
bawa Fokker 28 sampai bebe rapa 
tahun, karena waktu itu pesawat Ga-
ruda masih menggunakan jenis ini,” 
terangnya.

Ia menambahkan, sudah me-
ngantongi 23.000 jam terbang dari 
awal hingga masa pensiunya saat 
ini, tepatnya pada 25 Oktober lalu, 
dimasa pensiunya yang baru beber-
apa bulan ini ia masih tetap mengi-
kuti olahraga bersama para rekan 
seangkatan  dan juniornya di PT Ga-
ruda Indonesia.

Banyak harapan yang ia pesan-
kan kepada para juniornya, terutama 
dalam menjalankan pekerjaan, selain 
itu ia pun berharap kepada APG agar 
lebih baik lagi dalam memperjuang-
kan hak penerbang juga ia berharap 
agar bisa menjaga kekompakannya.

Ihsan Nusyataqwa, Iman Nusy-
arizqa dan Ichwan Nusya Shadiqa  
adalah buah hati dari pernikahannya 
dengan Nuril Huda, ketiga anaknya 
itulah yang membuat dirinya begitu 
semangat dalam bekerja.

”Buat saya, keluarga adalah se-
galanya, itulah yang menjadi sema-
ngat buat saya bekerja, saya sangat 
bersyukur hingga saat ini masih di 
beri kesehatan, karena pilot yang 
berhasil itu, ia bisa me nerbangkan 
pesawat sampai masa pensiunya,”   
pungkas Capt.Kasim yang di akhir 
masa baktinya menerbangkan Air-
bus A330. (Denys)

HORIZON

Berawal dari Kejenuhan 
Ia Pun Menjadi Seorang Penerbang
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MV Agusta Resmikan 
Brutale 800 RR

Untuk pertama kalinya Brutale 675 membentuk konsep teknis 
dan styling baru yang luar biasa, desain brutale 800 RR dapat 

dikombinasikan dengan ukuran ras-grade dan berat.
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MV Agusta tak lagi ”main 
rahasia-rahasiaan” untuk 
produk andalan yang bakal 

muncul di pameran EICMA, Milan, 
mulai 4 November lalu. Masa-
masa teaser sudah selesai, kini pro-
dusen sepeda motor eksklusif asal 
Italia itu memunculkan spesifikasi 
dan foto lengkap Brutale 800 RR 
yang akan mendampingi kelahiran 
Dragster RR.

Paling kentara adalah performa 
mesin dengan kekuatan yang ber-
tambah. Jantung pacu tiga silin-
der 798 cc itu diklaim sanggup 
menyem burkan tenaga hingga 138 
tk @13.100 rpm dan torsi pun-
cak mencapai 85,9 Nm @10.100 
rpm. Kekuatan itu didapat dari air
box yang didesain ulang dan ada-
nya injektor kedua untuk masing-
masing silinder.

Bentuk di dalam tangki juga 
didesain ulang, meninggalkan ben-
tuk yang identik dengan lekukan 
di luar. Ada tambahan penjaga ke-
kencangan rantai (chain tensioner) 
hidrolik untuk mereduksi suara 
berisik dan performa. Sistem dan 
bentuk cranckshaft dan tramsisi 
6-percepatan masih sama. 
 
Peranti elektronik

Tentu, peranti elektronik akan 
mendampingi pengendara untuk 
mengoptimalkan ”rasa” sepeda mo-

tor. Seperti pengendalian ride by 
wire dari MV Agusta dengan tiga 
mode berkendara sesuai kebutuh-
an. Ada mode tambahan (ke-4) 
yang membuat rider bebas menye-
tel galak nya mesin, limiter rpm, 
torsi, sampai sensitivitas handal gas 
dan pengereman.

Transmisi berteknologi electro
nicallyassisted quickshifter yang 
membuatnya enteng, halus, dan re-
sponsif saat memindah gigi. Slipper 
clutch membuat perpindahan gigi 
Brutale 800RR akan menyesuaikan 
dengan putaran mesin untuk menja-
ga keamanan. Delapan setelan kon-
trol traksi siap memanjakan rider.

Rangka sama dengan Brutale 
800 reguler, begitu juga suspensi 
depan model upside down dari 
Marzocchi yang bisa disetel. Sus-
pensi belakang dipasok oleh Sachs. 
Sama dengan Dragster RR, Brutale 
800 RR memakai cakram ganda di 
depan dengan kaliper 4-piston dari 
Brembo.

MV agusta hanya memproduksi 
tipe ini dengan dua opsi war-
na, Pearl Shock Red dan Pearl Ice 
White deng an rangka trellis hitam 
atau Metallic Avio Grey dan Car
bon Metallic Black dengan rangka 
merah. Harga untuk pasar Eropa 
mencapai 13.980 Euro atau setara 
Rp 212,5 juta. (kcm/eq)
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Ambon - Bayangkan sebuah 
pantai, memanjang seki-
tar 2 km ke tengah laut biru 

jernih. Inilah Pantai Ngurtafur di Pu-
lau Warbal, Kepulauan Kei, Maluku 
Tenggara. Anda seolah berjalan ke 
tengah laut!

Kepulauan Kei adalah gugusan 
pulau yang terletak antara Laut Se-
ram, Laut Banda, dan Laut Arafuru. 
Tak heran, perairannya sangat jernih 
dan kaya akan biota laut.

Ngurtafur adalah salah satu pan-
tai paling unik di kawasan tersebut. 
Pantai Ngurtafur di Pulau Warbal 
memanjang 2 km ke tengah laut, 
dengan lebar sekitar 7 meter. Bera-
da di pantai ini, traveler serasa ber-
jalan di tengah laut.

Perairan di sekitar Pantai Ngur-
tafur sangat bersih, jernih dan ber-
warna biru. Pasirnya putih dan 

halus. Anda bahkan bisa langsung 
berenang dan snorkeling, beberapa 
terumbu karang bisa langsung dite-
mui tak jauh dari pantai ini.

Selain itu, Pantai Ngurtafur meru-
pakan habitat beberapa spesies 
hewan, antara lain penyu belimbing 
dan pelikan. Penyu belimbing dike-
nal dengan nama ‘tabob’ oleh ma-
syarakat setempat. Di dekat pantai 
terdapat konservasi penyu belimbing 
yang dikelola langsung oleh WWF.

Selain penyu, burung pelikan pun 
kerap hinggap di Pantai Ngurtafur. 
Hewan ini menjadi objek foto yang 
sangat cantik. Beruntunglah Anda 
yang melihat gerombolan pelikan di 
pantai ini.

Waktu terbaik untuk berkunjung 
ke Pantai Ngurtafur adalah April-Mei, 
dan Oktober-Desember. Cuacanya 
sedang cerah, ombak di pantainya 

pun cenderung tenang.
Ada beberapa cottage yang 

bisa diinapi. Ada Homestay Eva-
lin di Pantai Ngurbloat, juga Philips 
Homestay dan Coaster Cottage di 
Pantai Ngursamadan.

Anda yang ingin berkunjung bisa 
menyambangi Pantai Ngurtafur dari 
ibukota Maluku, yakni Ambon. Dari 
Bandar Udara Internasional Pattimu-
ra Ambon, ambillah penerbangan 
menuju Bandar Udara Dumatubun 
Langgur dengan waktu tempuh seki-
tar 1,5 jam.

Dari Bandar Udara Dumatubun 
Langgur, lanjut perjalanan ke Tual. 
Anda bisa menyewa kapal motor di 
Pelabuhan Debut. Biaya sewa PP 
menuju Pantai Ngurtafur sekitar Rp 
700.000-1 juta. Satu kapal bisa diisi 
15 orang, dengan perjalanan sekitar 
30 menit. (dtik/eq)

Pantai Ngurtafur 
Bisa Jalan 2 Km ke Tengah Laut
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Radiasi kosmis mengandung 
partikel bermuatan energi 
yang bergerak di angkasa. 

Kosmis berasal dari suatu kejadian 
di luar sistem tata surya kita dan dari 
matahari. 

Ketika partikel ini memasuki at-
mosfer bumi, mereka akan bertu-
brukan dan mengganggu kumpu-
lan atom dalam atmosfer kita yang 
menghasilkan radiasi sekunder yang 
sedikit kuat.

Jumlah atau intensitas dari radia-
si kosmis ini bergantung kepada ke-
tinggian dan letak lintang bumi, ter-
masuk di dalamnya fase-fase dalam 
siklus matahari. 

Atmosfer bumi memberikan per-
lindungan kepada radiasi kosmis. 
Pada ketinggian pesawat komersil, 
lapisan atmosfer bumi lebih tipis 
daripada di permukaan dan intensi-
tas radiasi kosmis mencapai hampir 
100 kali lebih besar daripada di per-

mukaan.
Banyaknya radiasi kosmis saat 

terbang dan pengaruhnya kepada 
awak pesawat juga bergantung 
kepada lama penerbangan. Lidah 
api matahari sendiri memberikan 
sumbangan sangat kecil kepada 
keseluruh an paparan radiasi kosmis.

Bagi penerbang, paparan radiasi 
kosmis sangatlah kecil. Bagi mere-
ka yang melakukan penerbangan 
secara terus-menerus, semisal kru 
penerbangan dan beberapa pelan-
cong bisnis, paparan tahunan dapat 
dibandingkan dengan, atau bahkan 
melebihi dari pekerja di bidang ra-
diasi pada industri.

Pada ketinggian penerbangan 
komersial, radiasi kosmis lebih sering 
terjadi dibandingkan di permukaan 
bumi. Walaupun paparan tersebut 
dapat mencapai ratusan kali lebih 
besar pada ketinggian yang dimak-
sud dibandingkan di permukaan, pa-

paran tersebut masih terhitung kecil. 
Satu-satunya dampak radiasi 

kosmis yang secara terus menerus 
dapat menyebabkan kanker. Pelu-
ang terjadinya kanker umumnya di-
percaya sebanding dengan derajat 
paparan radiasi: semakin rendah 
paparan, semakin rendah risikonya.

Sebagai contoh, peluang ter-
jadinya kanker stadium lanjut di-
perkirakan 1 persen dari 30 tahun 
penerbang an, dalam 1 000 jam 
per tahun. Sebagian besar orang 
melakukan pener bangan dalam 
waktu kurang dari yang disebutkan 
di atas dan peluang terjadinya kan-
ker stadium lanjut akan menjadi leb-
ih jarang terjadi.

Demikian pula halnya ketika se-
seorang memiliki peluang 25 persen 
untuk mengalami kanker stadium 
lanjut, radiasi kosmis memberikan 
sedikit tambahan pada penyebab 
dasar risiko terjadinya kanker.

Belum ada kepastian apakah de-
rajat paparan tersebut cukup untuk 
menyebabkan kondisi yang memba-
hayakan pada janin. Sangat mung-
kin bahwa derajat paparan tersebut 
dapat menyebabkan sedikit pening-
katan peluang terjadinya kanker, 
semisal leukemia yang terjadi pada 
usia kanak-kanak.

Janin sangat sensitif terhadap 
efek radiasi. Sebagian disebabkan 
oleh kumpulan sel yang membelah 
diri dengan cepat dan berkembang 
menjadi kumpulan sel khusus dan 
kumpulan jaringan. Radiasi kosmis 
pada ketinggian pesawat komersial 
juga dapat menyebabkan kecacatan 
saat lahir. (Dr. Wendri Wildiartoni 
Pattiawira Pelupessy, OHP, AME)

Radiasi Kosmis dalam Penerbangan
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Tanya jawab seputar dunia 
penerbangan Indonesia yang akan 

dijawab 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

Berapa Batas Umur Penerbang 
di Garuda Indonesia?

Pada prinsipnya pembatasan yang ada pada profesi Pilot ada 
dua, “pertama” adalah proficiency check untuk memastikan status 
kompetensi (skill and knowledge) dan yang “kedua” medical ex
amination untuk memastikan kondisi phisik dan mentally fit (bugar) 
untuk terbang. 

Persyaratan kedua-duanya tersebut harus lulus secara periodik 
setiap 6 (enam) bulan, sehingga profesi pilot boleh dikatakan ha-
nya berumur 6 bulan saja. Jadi sebenarnya praktis batasan umur 
atau usia tidak ada.

Namun untuk pilot pada penerbangan bermuatan bayar sesuai 
dengan konvensi internasional  (ICAO Annex 1) dari 1946 - 2006 
dibatasi hingga umur 60 tahun, tetapi mulai 2007 (Annex tersebut 
diamandemen) dirubah menjadi 65 tahun. Di Indonesia sejak ta-
hun 2008 batasan itu juga dirubah menjadi sampai dengan hari 
ulang tahun ke-65 dan Garuda Indonesia tunduk pada pembatasan 
tersebut.

Last flight adalah pelaksanaan tugas terbang bagi seorang. 
Pilot yang akan berhenti terbang bukan disebabkan karena 
yang bersangkutan tidak lulus “proficiency check” atau “medical 
examination”-nya atau bukan pula oleh sebab yang lain. Tradisi 
upacara “last flight” ini di Garuda Indonesia diadakan sejak 1990an.  

Upacara last flight ini digagas untuk memberikan penghormat-
an atas prestasi dan jasa serta ucapan terimakasih atas dedikasi 
pengabdiannya. Rangkaian acara last flight ini dimulai sejak ke-
berangkatan dari home base, di stasiun persinggahan/penginapan 
dan berakhir di home base sebagai puncak acara. 

Pada puncak acara tersebut dilakukan upacara penghormatan 
semi militer dan penyematan wing dari wisudawan kepada pilot ter-
muda sebagai perlambang estafet pengabdian. Dengan berubah-
nya batasan umur profesi (65) dan usia pensiun kepegawaian pilot 
(masih 60) maka sebenarnya istilah “last flight” itu menjadi kurang 
pas, sehingga Asosiasi Pilot Garuda diharapkan dapat meninjau 
dan merumuskannya agar esensi upacara tersebut tidak kehila ng-
an makna.

Capt S.M. Nababan
ATPL.917

Apa yang dimaksud dengan last flight?
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Berbagai destinasi menarik di Indonesia, kini lebih mudah dijangkau melalui 4 kota besar  dengan rute domestik yang 

semakin terintegrasi.

Terbang langsung dari Bali, Surabaya, Makassar dan Balikpapan.

Semakin Banyak Destinasi Terjangkau
dengan Garuda Indonesia Explore

Reservasi sekarang melalui www.garuda-indonesia.com atau Call Centre 24 jam kami 

di +62 (21) 2351 9999 / 0 804 1 807 807, kunjungi kantor penjualan Garuda Indonesia 

atau agen perjalanan Anda.
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