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15-16 Desember 2014.
Perjuangan yang telah kita jalani bersama dalam menuju ke
sejahteraan bagi pekerja profesi seperti yang kita jalani ini belumlah
berakhir, masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan Badan Pe
ngurus (BP) APG dalam mewujudkan impian kita bersama, untuk itu
saya menghimbau kepada seluruh rekan anggota dan pengurus untuk
tetap selalu menjaga kekompakkan dan kebersamaan yang telah kita
pupuk bersama.
Perbedaan pendapat dalam pemungutan suara janganlah menjadi
satu masalah yang akan memecah belah kita semua, dalam demokrasi
perbedaan itu bisa, bukan untuk dijadikan masalah, siapapun yang
nantinya akan menjadi Presiden APG berdasarkan hasil Musyawarah
Anggota (MUSANG) kita harus menghargai dan mendukung semua kegiatan yang akan memberikan manfaat bagi kita semua.
Dalam Musang di Novotel Tangerang City, kami juga merayakan
Ulang Tahun APG ke-29, bagi kita usia tersebut bukan lagi remaja yang
baru memasuki masa transisi, namun usia tersebut sudah matang dan
bisa menjadi contoh bagi organisasi yang lainnya.
Kemudian, dalam menyambut hari jadi APG, kami Badan Pengurus APG mengucapkan semoga APG menjadi organisasi pelopor bagi
semua organisasi pilot di Indonesia.
Kami selaku Badan Pengurus APG juga mengucapkan terima kasih
dan sukses kepada panita yang telah mempersiapkan acara tersebut
hingga terselenggaranya acara ini.
Bagi rekan-rekan anggota dimanapun berada, tetap “Kompak”, selalu berkomunikasi, menjaga kesehatan demi keselamatan guna menuju profesionalitas dalam bekerja.
Capt. Bintang Hardiono
APG President

Contents

22
26

Apoteker
yang Menjadi Penerbang

16

Dirut Baru Garuda Indonesia
4-5
FLASH NEWS

20-21
GALLERY

6-13
INFO APG

22-23
PILOT HOUSE

14-16
HEADLINE

24-27
HORIZON

17-19
RUANG CH-CARE

Kecantikan Pantai
Tanjung Tinggi

FLASH NEWS

Garuda Indonesia
dan Bangkok Airways “Codeshare”

P

ada 11 Desember 2014 dilaksanakan kerjasama “code
share” di antara Garuda Indonesia dan Bangkok Airways.
Melalui kerjasama tersebut, Garuda Indonesia menempatkan nomor penerbangannya (flight number)
pada penerbangan Bangkok Airways

pada rute Bangkok – Phnom Penh
vv, Bangkok – Dhaka vv, Bangkok – Luang Prabang vv, Bangkok
– Ko Samui vv, Bangkok – Phuket
vv, Bangkok – Krabi vv, Bangkok –
ChiangMai vv, Bangkok – Chiang
Rai vv, Bangkok – Lampang vv, dan
Bangkok – Udon Thani vv.

Sementara itu, Bangkok Airways
menempatkan nomor penerbangannya (flight number) pada penerbang
an Garuda Indonesia untuk rute
Jakarta–Bangkok vv, Jakarta–Singapore vv, Jakarta–Denpasar vv,
Jakarta–Yogyakarta vv, Jakarta–
Semarang vv, Jakarta–Surabaya vv,
dan Jakarta–Makasar vv.
Senior Vice President Network
Management Bangkok Airways Peter Wiesner mengungkapkan, “Melalui kerjasama codeshare tersebut,
maka para pengguna jasa kami akan
mendapatkan lebih banyak pilihan
destinasi, kenyamanan dan fleksibilitas dalam melaksanakan penerbang
an antara destinasi-destinasi pe
nerbangan yang kami layani dengan
kota-kota besar di Indonesia.” (*)

Garuda Indonesia
Layani Tiga Rute Baru dari Ambon

P

ada 1 Desember 2014 secara
resmi dibuka penerbangan
baru dari Bandar Udara Internasional Pattimura, Ambon (AMQ) ke
Bandar Udara Dumatubun, Langgur
(LUV), Bandar Udara Olilit, Saumlaki (SXK) dan Bandar Udara Sultan Baabullah, Ternate (TTE) yang
masing–masing berada di Provinsi
Kepulauan Maluku dan Maluku Utara
dengan ATR 72-600 “Explore”.
Selain untuk memenuhi permintaan para pengguna jasa, pembukaan rute baru tersebut merupakan
bagian dari komitmen Garuda Indonesia untuk memperkuat jaringan
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penerbangannya di domestik, serta
memperkuat konektivitas antarwilayah kawasan Indonesia Timur
dalam perkembangan perekonomian
dan wisata.
Dengan dibukanya tiga rute baru
dari Ambon ke Ternate, Langgur dan
Informasi Penerbangan
Rute
Ambon-Langgur
Langgur-Ambon
Ambon-Ternate
Ternate-Ambon
Ambon-Saumlaki
Saumlaki-Ambon
Sumber: Garuda Indonesia

No. Penerbangan
GA 7640
GA 7641
GA 7642
GA 7643
GA 7644
GA 7645

Saumlaki tersebut, maka saat ini Garuda melayani 42 penerbangan per
minggu dari Ambon, melengkapi rute
yang ada saat ini yaitu Ambon–Jakarta 1x sehari, Ambon–Makassar
1x sehari dan Ambon–Surabaya 1x
sehari. (Dnn)
					
			
Keberangkatan
07.55 WIT
09.50 WIT
11.45 WIT
14.05 WIT
16.05 WIT
06.00 WIT

Kedatangan
9.20 WIT
11.15 WIT
13.20 WIT
15.35 WIT
17.35 WIT
07.25 WIT

FLASH NEWS

Garuda Indonesia
Terbangi Medan - Gunung Sitoli (Nias)

M

ulai 15 Desember 2014
rute penerbangan langsung
Bandar Udara Internasional
Kualanamu (KNO) – Bandar Udara
Gunung Sitoli, Nias (GNS) sudah
aktif, merupakan bagian dari upaya
untuk memenuhi permintaan pasar,
serta komitmen Garuda untuk memperkuat jaringan penerbangannya di
domestik, khususnya memperkuat
konektivitas dari hub Medan.
Penerbangan Medan – Gunung
Sitoli pp akan beroperasi sebanyak
dua kali setiap harinya, menggunakan ATR 72-600 “Explore” dengan
kapasitas kursi 70 kursi kelas ekonomi.
Daya tariknya, salah satu di Pulai
Nias telah terkenal hingga ke mancanegara dengan ombak terbaik di

dunia untuk surfing dan wisata “Lompat Batu” yang menjadi daya tarik
dunia untuk berkunjung.
Sebelumnya pada November
2014, Garuda Indonesia telah menghubungkan kota – kota di Kalimantan
yaitu dari Bandar Udara Sultan Aji

Muhammad Sulaiman Sepinggan,
Balikpapan (BPN), Bandar Udara
Tjilik Riwut, Palangkaraya (PKY),

Bandar Udara Internasional Supadio,
Pontianak (PNK) dan Bandar Udara
Pangsuma, Putussibau, Kapuas
Hulu (PSU). (Dnn)

Informasi Penerbangan
Rute
Medan-Gunung Sitoli
Gunung Sitoli-Medan
Balikpapan-Palangkaraya
Palangkaraya-Pontianak
Pontianak-Putussibau
Putussibau-Pontianak
Pontianak-Palangkaraya
Palangkaraya-Balikpapan

No. Penerbangan
GA 7116
GA 7118
GA 7117
GA 7119
GA 7522
GA 7522
GA 7524
GA 7525
GA 7525
GA 7525

Keberangkatan
09.00 WIB
12.15 WIB
10.40 WIB
13.55 WIB
08.30 WITA
09.00 WIB
10.55 WIB
12.25 WIB
14.00 WIB
15.55 WIB

Kedatangan
10.00 WIB
13.15 WIB
11.35 WIB
14.50 WIB
08.30 WIB
10.25 WIB
11.55 WIB
13.30 WIB
15.25 WIB
17.55 WITA

Sumber: Garuda Indonesia
Volume VIII APG magazine
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Kejuaraan APL
Pelajaran Berharga dalam Teamwork

K

ejuaraan Asean Pilot League
(APL) yang diadakan di Singapura selama tiga hari, menjadi
bukti kekompakkan Tim APG Soccer
Club (ASC), dalam pertandingan kali
ini tim ASC masuk peringkat delapan
dari 10 tim yang mengikuti APL 2014.
Kejuaraan antar pilot yang menjadi
agenda rutin ini pertama kalinya di
ikuti oleh tim ASC yang memang
baru terbentuk September 2014.
Tim ASC terdiri dari 16 orang ini
berangkat pada 11 November 2014
menggunakan Garuda Indonesia
dengan tiga nomor penerbangan
berbeda yaitu GA 824, GA 826 dan
GA 828.
Dalam APL kali ini, ASC menghadapi tiga tim lawannya dengan score,
3-0 dari ALPA-S B, 2-0 dari Thaipa
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B dan 2-1 dari AirAsia B, namun tim
ASC dapat mengimbangi tim AirAsia
A dengan score 1-1. Meraih peringkat delapan bukanlah hal yang mudah untuk tim ASC di bandingkan
dengan tim yang lain.
Tim yang baru tiga bulan terbentuk ini memang masih banyak yang
harus dipersiapkan, terutama pada
pelatih yang memang belum dimiliki
oleh tim ASC. “Kami memang masih
banyak kekurangan dalam persiapan
tim, terutama pada pelatih, saat ini
kami hanya berlatih sendiri berdasarkan keahlian yang kami miliki,” Kata
April Ketua Tim ASC saat dikonfirmasi tim APG Magazine.
Kebersamaan dan kekompakkan menjadi satu hal utama dalam
olahraga team, menang kalah hal

yang biasa dalam pertandingan dan
semua itu bisa dilakukan dengan
perlahan, berusaha dan semangat
sangatlah penting dalam meraih segalanya.
“Dari kejuaraan APL kemarin,
kami banyak mendapat pelajaran
yang berharga terutama dalam tim,
kami merasakan kebersamaan yang
luar biasa, tidak ada lagi jarak antara
senior dan junior, di lapangan yang
ada hanya tim,” Tegas April.
“Walaupun tim ASC baru berusia
tiga bulan, kami bisa mendapatkan
peringkat lima besar di APL mendatang, juga lebih mempererat tali
silaturahmi dan menjadi keluarga
yang selalu kompak baik dalam pekerjaan maupun dalam tim ASC,”
Pungkas April. (Dennys)

INFO APG

Hasil Kotak Suara
APG Calonkan Dua Kandidat

P

esta Demokrasi Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden
Asosiasi Pilot Garuda (APG)
pada 15-16 Desember 2014 telah
dilaksanakan, hasil dari pemungut
an suara calon presiden dan wakil
presiden telah mendapatkan empat
nama untuk periode 2015-2017.
Dari hasil pemungutan suara yang
dilakukan selama tiga hari tersebut

munculah nama bakal calon (BALON) Presiden APG hasil dari Kotak Saran yang diletakkan di Garuda
Sentral Operasional (GSO), nama
yang muncul tersebut berdasarkan
hasil saran dari para anggota APG
baik pilot maupun FO (First Officer).
Empat nama bakal calon presiden
dan wakil presiden telah ditetapkan
oleh Panitia Musyawarah Anggota
APG (MUSANG) yang nantinya dari
ke-4 nama tersebut akan menjadi
kandidat dalam pemilihan.
Dari keempat nama tersebut
adalah Capt. Bintang Hardiono yang
di calonkan menjadi Presiden deng
an Wakilnya Capt. Leo Bagoes
Perkasa dan Capt. Adrian Jeffrey
Ticoalu yang berpasangan dengan
FO. Irwan Riyadi Hertanto. Dari ke-2
pasangan tersebut nantinya akan di
pilih kembali hingga mendapatkan
satu pasang yang akan memimpin
APG periode 2015-2017.

Usai mendapat dua pasang nama
calon presiden dan wakil presiden
tepat pada 18-26 November 2014
Panitia Musang kembali mengajak
seluruh anggota APG untuk memberikan suaranya, namun kali ini
Kotak Suara yang disediakan untuk
menentukan Presiden dan Wakil
Presiden APG. Kotak suara Capres
dan Cawapres ini akan dibuka tepat
pada hari pemilihan pada 15 Desember 2014. (Dennys)
Volume VIII APG magazine
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Garuda Indonesia G
Siap Datangkan
Boeing 737 MAX 8

aruda Indonesia akan
melakukan penggantian pesawat Boeing 737-800 deng
an pesawat narrow body tipe terbaru
Boeing 737 MAX 8. Hal ini dilakukan
demi menjaga kualitas layanan dan
kenyamanan penumpang melalui
pengoperasian pesawat berusia rata-rata 5 tahun dan terkait dengan
akan berakhirnya masa sewa sejumlah pesawat jenis Boeing 737-800
yang telah berusia 12 tahun.
“Pesawat Boeing 737 MAX 8
yang merupakan pengembangan
dari Boeing 737-800 memiliki keunggulan teknologi terbaru yang lebih
efisien dalam penggunaan bahan
bakar dan biaya operasional serta
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memiliki tingkat kebisingan dan
emisi yang lebih rendah,” ujar VP
Corporate Communications Garuda
Indonesia, Pujobroto.
Pujobroto mengatakan, program
peremajaan armada tersebut dilakukan melalui penggantian 50 pesawat
Boeing 737-800 dengan pesawat
Boeing 737 MAX 8 sesuai perjanjian
yang ditandatangani antara Garuda
Indonesia dan Boeing pada September 2014. “Pesawat pengganti tersebut akan tiba secara bertahap mulai
2017 hingga 2023, sesuai dengan
berakhirnya masa sewa pesawat
Boeing 737-800,” jelas Pujobroto
lebih lanjut.
Menurut Pujobroto, penggantian

armada tersebut sejalan dengan
program perusahaan untuk meng
antisipasi pasar angkutan udara
di Indonesia dan regional yang
terus meningkat serta menjaga
kesinambungan bisnis dan market
share Garuda di pasar Full Service
Carrier. “Dalam kaitan dengan cukup tingginya permintaan pesawat
Boeing 737 MAX 8 saat ini, maka
Garuda perlu melaksanakan perencanaan peremajaan pesawat narrow
body, termasuk pengoperasian pesawat Boeing 737 MAX 8 tersebut,
untuk memenuhi kebutuhan perusahaan ke depan,” ujarnya.
Selain mendatangkan Pesawat
baru PT Garuda Indonesia pun akan

menambah rute pesawata, mulai
dari jaringan domestik maupun internasional, misalnya untuk rute internasional pihak Garuda Indonesia
akan memulainya dari hub wilayah
Timur Makassar-China (Thiongkok).
Sebelumnya Garuda Indonesia
berencana membuka rute pener
ba
ng
an charter dari China saat
meng
hadapi liburan Imlek 2015.
Rencananya, 10 kota di China akan
dihubungkan dengan Manado dan
Bali, di antara
nya dari Chengdu,
Chongqin, Ningbo dan Kunming
menggunakan pesawat Boeing 747400. Rute tersebut akan berlangsung mulai 14 Februari hingga 6 Maret 2015. (Dennys)
Volume VIII APG magazine
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Touring Peduli Tiga Tahun
Bersama Pilotos

T

iga tahun menjadi satu bukti
kekompakkan yang masih
soliddiantara para penghobi
Motor Besar dalam satu profesi, pera
yaan ulang tahun yang dilaksanakan
di Desa Kali Bendo Banyuwangi
Jawa Timur menjadi satu momen
puncak yang tidak bisa dilupakan
oleh masyarakat Desa Kali Bendo.
Selain merayakan ulang tahunnya
yang ke-3 Pilotos juga mengadakan
bakti sosial dengan membuatkan
MCK bagi masyarakat Kali Bendo
khususnya mereka para penambang
Batu Belerang.
Dalam perjalanannya kali ini para
anggota Pilotos menempuh waktu
selama lima jam untuk dapat mencapai ke lokasi yang telah ditentukan, titik awal perjalanan dimulai dari
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Bandar Udara Internasional Halim
Perdana Kusuma, Jakarta menuju
Surabaya dengan menggunakan
Pesawat Citilink salah satu maskapai penerbangan yang juga menjadi sponsor Pilotos ini.
Usai melakukan perjalan selama
satu jam lebih, rombongan Pilotos
tiba di Bandar Udara Internasional
Juanda, Surabaya, kemudian langsung menuju Hotel Santika Surabaya yang menjadi tempat transit bagi
para peserta touring sekaligus tempat beristirahat sembari menunggu
keberangkatan esok paginya.
Tepat pukul 6.00 WIB para peserta sudah mulai bergerak menuju
Sidoarjo dengan menempuh waktu
selama dua jam. Waktu istirahat tidaklah terlalu lama cukup 30 menit,

sebab perjalanan cukup panjang masih sekitar tiga jam.
Saat di dekat PLTU Paiton
Probolinggo salah seorang anggota
Pilotos mengalami musibah, terjatuh saat melewati tikungan yang
lumayan tajam, demi menghindari
truk yang berlawanan arah, ia pun
dengan spontan membanting stir
ke arah sisi kiri jalan, banyaknya
krikil di jalan tersebut membuatnya
hilang keseimbangan dan langsung
jatuh menabrak pembatas jalan, luka
sobek di sekitar lutut salah seorang
peserta touring ini langsung dilakukan pertolongan darurat oleh tim
kesehatan yang memang sengaja di
bawa dari Surabaya.
Berat motor yang di tunggangi
para Raider tersebut masing–ma

INFO APG

sing sekitar 300 kg dengan kecepat
an hingga 1.300 km/jam, tidaklah
mudah untuk mengendarai motor
tersebut, selain kondisi badan harus
dalam keadaan sehat juga kita harus
selalu konsentrasi selama di perjalanan. ”Kalo kita sudah merasa lelah
dan ngantuk saat di perjalanan kita
tidak boleh memaksakan diri karena
itu akan berakibat fatal,” Tutur Capt.
Ari Sapari salah seorang anggota senior di Pilotos.
Usai melewati PLTU Paiton
yang dikenal rawan kecelakaan para
bicker lalu ternyata disuguhi pemandangan yang menakjubkan saat melewati Taman Nasional Baluran yang
terkenal dengan padang Savana dan
Banteng liarnya ini, seakan membawa kita menuju gerbang antar waktu,
dimana hutan jati yang tumbuh di Taman Nasional Baluran.
Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan
yang spesifik kering di Pulau Jawa,

terdiri dari tipe vegetasi Savana, hutan mangrove, hutan musim, hutan
pantai, hutan pegunungan bawah,
hutan rawa dan hutan yang selalu
hijau sepanjang tahun. Taman Nasional Baluran yang luasnya 25.000
hektar ini terletak di Kabupaten. Situbondo.
Tepat pukul 13.30 WIB, para bicker memasuki Kabupaten Banyuwangi
dan langsung menuju lokasi pertama
Bandar Udara Blimbingsari yang berada di Kecamatan Rogojampi.
Usai menempuh jarak 235 km
antara Surabaya–Banyuwangi tim
bicker Pilotos langsung disambut
oleh para siswa penerbang LP3B
(Loka Pendidikan dan Pelatihan
Penerbang Banyuwangi), penyambutan tim Pilotos begitu meriah, selain para siswa LP3B juga para komunitas baiker wilayah setempat.
Usai melepas lelah dan upacara
penyambutan laporan kegiatan yang
dilakukan oleh tim Pilotos selama

tiga hari di Desa Kali Bendo, tim kemudian bergerak kembali menuju lokasi utama dengan pengawalan dari
pihak aparat Kepolisian Banyuwangi
dan para tamu undangan Komunitas
Motor Kawasaki 250 cc.
Deru ambulan dan raungan kenalpot dari motor yang memiliki berat 300 kg itu memecah kesunyian
Desa Kalibendo yang dilewati para
baiker, mendengar ada keramaian
tersebut jelas saja para penduduk
Desa berhamburan keluar rumah
untuk melihat iring-iringan tersebut,
lambayan tangan para penduduk setempat seakan menyambut dengan
ramah para bicker yang datang.
Lapangan tempat yang biasa dijadikan area camping ground Perkebunan Kopi Kalibendo menjadi titik
akhir perjalanan para bicker Pilotos. Iringan musik dan tarian khas
Banyuwangi menyambut kedatang
an peserta touring.
Tepat pukul 20.30 WIB Bupati

Volume VIII APG magazine
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Banyuwangi Abdullah Azwar Anas
beserta rombongan tiba di lokasi
acara dan langsung disambut oleh
Ketua Panitia Touring Pilotos Capt.
Dibyo yang langsung menjemput Bupati dari podium undangan menuju
panggung dengan menggunakan
motor besar.
“Kami merasa senang atas kedatangan para bicker Pilotos yang
bertujuan untuk membantu masyarakat Banyuwangi khususnya di Kalibendo. Selain menjadi hiburan bagi
masyarakat Kalibendo juga memberikan manfaat yang besar dengan
membuatkan MCK bagi masyarakat
sekitarm” kata Abdullah Azwar Anas
Bupati Banyuwangi saat memberikan sambutanya.
Usai memberikan pidatonya Bupati Banyuwangi yang didampingi
Ketua Rombongan Capt. Dibyo langsung membuka acara yang ditandai
12 APG magazine Volume VIII

dengan pemotongan tumpeng, selain itu juga ada pelepasan 100 lampion yang diterbangkan ke udara.
Tidak hanya peserta yang melepaskan, Kepala Daerah dan masyarakat
pun ikut melepaskan lampion bersama-sama, acara dilanjutkan dengan

kembang api selama 15 menit.
Di sela acara berlangsung Pilotos mendapat satu kejutan dengan
hadirnya para artis, antara lain Dedy
Dukun, Ayu Azhari dan Rama Azari
yang juga sedang berada di wilayah
tersebut untuk menggelar Jazz Gu-
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nung, di kawasan Kawah Ijen yang
jaraknya tidaklah jauh dari lokasi
acara Pilotos.
Usai membuka acara, Bupati
Banyuwangi melepas tim Offroad
yang akan melakukan kegiatannya di malam hari, dengan rute
Perkebunan Kopi Kalibendo menuju
Kawah Ijen dengan menempuh jarak sekitar 17 km yang mengguna
kan jalur extrem.

Esok harinya sebelum para
peserta touring kembali ke Surabaya
Tim Pilotos tepat pukul 10.00 WIBmeresmikan MCK yang telah dibuat,
dalam peresmian tersebut tim Pilotos didampingi oleh Kepala Desa
setempat untuk menyerahkan kunci
MCK kepada Rizal Saputra Kepala
Desa Taman Sari, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur. (Dennys)
Volume VIII APG magazine
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Dirut Baru Garuda Indonesia

P

T Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 12 Desember
2014 melaksanakan Rapat
Umum Pemegang saham Luar Biasa
(RUPSLB) yang bertempat di Auditorium Gedung Manjemen Garuda City
Center, Tangerang. Dalam RUPSLB
tersebut dihadiri oleh pemegang
23.664.996 lembar saham atau
91.48 persen dari keseluruhan pemegang saham Garuda Indonesia.
Ada beberapa agenda yang
ditetapkan dalam RUPSLB tersebut,
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salah satunya yakni perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Garuda Indonesia yang baru menggantikan sebelumnya. Diketahui,
dengan pengunduran diri yang diajukan oleh Emirsyah Satar dari jabatan
Direktur Utama Garuda Indonesia
pada 8 Desember 2014, maka pada
RUPSLB ditetapkan:
M. Arif Wibowo (Direktur Utama)
Heriyanto Agung Putra (Direktur)
Novianto Herupratomo (Direktur
Oprasional), Iwan Joeniarto (Di-

HEADLINE

da Indonesia, Pujobroto saat ditemui
di Auditorium Garuda City Center
(GCG), Tangerang.
Menurut Pujo, beberapa direksi
yang diganti adalah direktur keuang
an, direktur pemasaran dan penjual
an, direktur pelayanan dan direktur
teknik. Selain itu dua direksi yang tidak diganti adalah direktur SDM dan
direktur operasi.
“Yang tidak diganti itu dua, Pak
Heriyanto sama Pak Novianto,” Tambah Puji. Perihal pengunduran diri
Emirsyah Satar, Emir mengaku ingin
memberikan kesempatan waktu le
bih adaptasi bagi penggantinya nanti, meski jabatannya baru berakhir
pada Maret 2015.
“Saya kan ini sudah tidak bisa
diperpanjang lagi. RUPS direncanakan awal Maret 2015, ini
kan hanya beda bulan, saya
pikir ini momentum yang bagus.

Kalau Maret, kan hilang satu triwulan, kalau sekarang ini kan dia bisa
bekerja full satu tahun,” tutur Emir.
Selain pergantian jabatan, dalam
RUPS juga dibahas Garuda Indonesia membukukan pendapatan
operasi (operating revenue) sebesar
2.801,7 juta dollar AS (sekitar Rp
33 triliun) atau tumbuh 4,3 persen
dibandingkan Q3-2013. Pertumbuh
an pendapatan Garuda itu ditopang
berkat melonjaknya angka penum
pang dan muatan kargo.
Hingga triwulan III-2014, Garuda
berhasil mengangkut 20,9 juta pe
numpang atau tumbuh 15,2 persen
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain peningkatan
penumpang, maskapai plat merah ini
juga berhasil meningkatkan muatan
kargo yang diangkut 15,4 persen
menjadi 292.888 ton. (eky)

rektur), I Gusti Ngurah Askhara
Danadiputra (Direktur), Handayani
(Direktur Niaga).
Selain penggantian Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Tbk
(GIAA) juga mengganti beberapa direksinya. Hal ini dibahas ketika Garuda melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
pada 12 Desember 2014.
“Iya Dirut diganti, kemudian ada
beberapa direksi lainnya,” Ungkap
VP Corporate Communication GaruVolume VIII APG magazine
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Garuda Dinobatkan
Maskapai Bintang Lima

B

ertepatan dengan pelaksanaan RUPSLB Garuda yang
dilaksanakan pada 12 Desember 2014, yang juga ditandai
dengan pergantian manajemen,
Skytrax sebagai lembaga pemeringkat penerbangan independen yang
berkedudukan di London mengumumkan secara resmi Garuda Indonesia dinobatkan sebagai Maskapai
Bintang Lima (5 Star Airlines).
Patut diketahui bersama, bahwa
saat ini hanya ada tujuh maskapai
bintang lima dari sekitar 234 perusahaan penerbangan dunia, yakni
Singapore Airlines, Cathay Pacific
Airways, Qatar Airways, All Nippon
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Airways (ANA), Hainan Airlines dan
Garuda Indonesia.
Pencapaian tersebut seakan
merupakan persembahan terakhir
manajemen lama yang dipimpin
Emirsyah Satar bukan saja kepada
Garuda Indonesia, namun juga kepada Bangsa dan Negara Indonesia.
Penilaian maskapai bintang lima
tersebut juga mempertimbangkan
rencana peningkatan layanan yang
akan dilaksanakan Garuda Indonesia pada 2015, antara lain rencana
pemindahan operasional Garuda
Indonesia ke Terminal 3 Bandar
Udara Internasional Soekarno-Hatta,
yang tentunya akan memberikan

pengalaman perjalanan yang lebih
nyaman bagi para pengguna jasa
maupun angora SkyTeam lainnya.
Tak hanya itu, berkat komitmen
manajemen dan karyawan Garuda
Indonesia untuk terus memberikan
hal yang terbaik, kinerja Garuda Indonesia secara bertahap terus diakui
di tingkat internasional.
Rentetan anugerah lainnya juga
sudah di sandang Garuda Indonesia, untuk itu bersamaan dengan
manajemen baru diharapkan akan
tumbuh semangat baru yang akan
terus membawa Garuda Indonesia
terbang lebih tinggi lagi. (eky fajrin)

RUANG CH-CARE

Kepesertaan
dan Iuran BPJS Kesehatan (Bag. 2)

P

ara pembaca setia pada edisi
VIII ini kembali kami memberikan informasi guna meneruskan topik kita pada edisi VII yaitu
tentang BPJS Kesehatan yang me
narik untuk kita ketahui bersama
apalagi bagi para pekerja yang tidak
lagi menerima fasilitas kesehatan
pada saat memasuki masa pensiun
kelak.
Dibawah ini kami mencoba
melanjutkan tanya jawab seputar
BPJS Kesehatan, khususnya masalah kepesertaan dan iuran se
bagai kelanjutan atas tanya jawab
seputar BPJS Kesehatan pada edisi
sebelumnya, sebagai berikut:
Bagaimana tahapan kepesertaan
BPJS Kesehatan ?

Tahapannya sebagai berikut:
1. Tahap pertama mulai 1 Januari
2014 paling sedikit meliputi:
• PBI (Penerima Bantuan Iuran)
jaminan kesehatan.
• Anggota TNI/PNS di lingkungan
Kementrian Pertahanan dan
anggota keluarganya.
• Anggota Polri/PNS di lingku
ngan Polri dan anggota keluar
ganya.
• Peserta PT Askes (Persero)
dan anggota keluarganya.
• Peserta Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (Program Jamsostek) dan anggota keluar
ganya.
• Tahap kedua meliputi seluruh
Warga Negara Indonesia yang

belum masuk sebagai Peserta
BPJS Kesehatan paling lambat
pada 1 Januari 2019.
2. Siapa yang harus mendaftarkan
Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke
BPJS Kesehatan?
Pemerintah mendaftarkan PBI
(Penerima Bantuan Iuran) jaminan
kesehatan sebagai peserta kepada
BPJS Kesehatan, dilaksanakan se
suai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Siapa yang harus mendaftarkan
peserta bukan Penerima Bantuan Iuran dan bukan pekerja kepada BPJS
Kesehatan?
Setiap orang bukan pekerja wajib
mendaftarkan dirinya dan anggota
keluarganya sebagai peserta jamiVolume VIII APG magazine
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nan kesehatan kepada BPJS Ke
sehatan dengan membayar iuran.
Siapa yang harus mendaftarkan
pekerja ke BPJS Kesehatan?
Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan
pekerjaanyasebagai peserta jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
Apa buktinya seseorang sudah
terdaftar sebagai peserta di BPJS
Kesehatan ?
Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak
mendapatkan kartu identitas peserta yang paling sedikit memuat ke
terangan Nama dan Nomor Identitas
Tunggal (No. KTP).
Apa yang harus dilakukan peserta
18 APG magazine Volume VIII

bila terjadi perubahan daftar susun
an keluarganya?
1. Peserta pekerja penerima upah
wajib menyampaikan perubahan
daftar susunan keluarganya kepada pemberi kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sejak terjadi perubahan data
kepesertaan.
2. Pemberi kerja wajib melaporkan
perubahan data kepesertaan
dan perubahan daftar susunan
keluarganya kepada BPJS Ke
sehatan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak diterima
nya perubahan data peserta.
3. Peserta pekerja bukan penerima
upah wajib menyampaikan perubahan daftar susunan keluarganya kepada BPJS Kesehatan

14 (empat Belas) hari kerja sejak
terjadi perubahan data kepesertaan.
Bagaimana jika terjadi perubahan
status kepesertaan dari peserta PBI
menjadi bukan peserta PBI atau sebaliknya ?
1. Perubahan status kepesertaan
dari peserta PBI jaminan ke
sehatan menjadi bukan peserta
PBI jaminan kesehatan dilakukan melalui pendaftaran ke
BPJS Kesehatan dengan membayar iuran pertama.
2. Perubahan status kepesertaan
dari bukan peserta PBI jaminan
kesehatan menjadi peserta PBI
jaminan kesehatan dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SAFETY AND ENVIRONMENT

3. Perubahan status kepesertaan
sebagaimana dimaksud tidak
mengakibatkan
terputusnya
manfaat jaminan kesehatan.
Apakah peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal
tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan?
Peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal masih
menjadi peserta program jaminan
kesehatan selama memenuhi kewajiban membayar iuran.
Peserta yang pindah kerja wajib
melaporkan perubahan status kepesertaan dan identitas pemberi kerja
yang baru kepada BPJS Keseha
tan dengan menunjukkan identitas
peserta.
Apa yang dimaksud dengan iuran?

Iuran jaminan kesehatan adalah
sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi
kerja dan/atau Pemerintah untuk
program jaminan kesehatan.
Berapa besar iuran tambahan
yang harus dibayar oleh peserta
pekerja bukan penerima upah yang
memiliki anggota keluarga lebih dari
5 (lima) termasuk peserta?
Iuran jaminan kesehatan bagi
anggota keluarga tambahan dari
peserta pekerja bukan penerima
upah dan peserta bukan pekerja
yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta dibayar oleh peserta
dengan ketentuan yang akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pre
siden.
Kapan iuran harus dibayar ?
Pemberi kerja wajib membayar
lunas iuran jaminan kesehatan seluruh peserta yang menjadi tanggung
jawabnya setiap bulan yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10
(sepuluh) kepada BPJS Kesehatan.
Apabila tanggal 10 (sepuluh)
jatuh pada hari libur maka iuran
dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
Bagaimana jika terlambat?
1. Keterlambatan pembayaran lunas iuran jaminan kesehatan
sebagaimana dimaksud, dikenakan denda administratif sebesar
2% (dua persen) perbulan dari
total iuran yang tertunggak dan
ditanggung pemberi kerja.
2. Dalam hal keterlambatan pembayaran lunas iuran jaminan
kesehatan disebabkan karena
kesalahan pemberi kerja, maka
pemberi kerja wajib membayar
pelayanan kesehatan peker-

janya sebelum dilakukan pelunasan pembayaran iuran oleh
pemberi kerja.
Bagi peserta pekerja bukan
penerima upah dan peserta bukan
pekerja tanggal berapa membayar
iuran setiap bulannya
Peserta pekerja bukan penerima
upah dan peserta bukan pekerja
wajib membayar iuran jaminan kesehatan pada setiap bulan yang
dibayarkan paling lambat tanggal 10
(sepuluh) setiap bulan pada BPJS
Kesehatan.
Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana tersebut di atas
berlaku sampai kapan ?
Besaran iuran jaminan kesehatan
sebagaimana dimaksud di atas ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali
yang ditetapkan dengan Peraturan
Presiden.
Bagaimana jika terjadi kelebihan
atau kekurangan iuran jaminan ke
sehatan sesuai dengan gaji atau
upah peserta ?
1. BPJS Kesehatan menghitung
kelebihan atau kekurangan iuran jaminan kesehatan sesuai
dengan gaji atau upah peserta.
2. Dalam hal terjadi kelebihan atau
kekurangan pembayaran iuran
sebagaimana dimaksud, BPJS
Kesehatan
memberitahukan
secara tertulis kepada pemberi
kerja dan/atau peserta selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya iuran.
3. Kelebihan atau kekurangan
pembayaran iuran sebagaimana
dimaksud pada point 2 diperhitungkan dengan pembayaran
iuran bulan berikutnya. (Deddy
Karnadhy)
Volume VIII APG magazine
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PILOT HOUSE

Divi Chandani

saya dulu tidak
terpikirkan untuk
menjadi penerbang,
karna niat saya dulu
ingin cepat bekerja
usai lulus kuliah
22 APG magazine Volume VIII

PILOT HOUSE

Apoteker
yang Menjadi Penerbang

M

enjadi seorang penerbang
bukanlah satu profesi yang
mudah, selalu menjadi impian kebanyakan orang, namun untuk menjadi seorang pilot banyak
yang harus dipersiapkan, mahalnya
biaya pendidikan menjadi satu kendala bagi kebanyakan orang, namun bukan hanya materi saja yang
harus di persiapkan, untuk menjadi
seorang pilot harus bisa melewati
tes yang di berikan sekolah penerbangan tersebut dan itu sudah menjadi ukuran standar di semua sekolah
penerbangan baik swasta maupun
yang di kelola pemerintah.
Seperti halnya Divi Chandani
(25), wanita yang bercita-cita menjadi seorang apoteker ini begitu
gagah saat ia sedang bekerja di
dalam cokpit Boeing 737-800, tanggungjawab terhadap perusahaan
menjadi motifasinya untuk tetap percaya diri dalam bertugas.
“Iya saya dulu tidak terpikirkan
untuk menjadi penerbang, karna niat
saya dulu ingin cepat bekerja usai
lulus kuliah, makanya saya kuliah
mengambil jurusan apoteker karena
pada waktu itu lulusan apoteker mudah mencari kerja,” Jelas Divi
Semangat dan ke uletanya membuat Divi tidak pantang menyerah,
usai lulus menjadi apoteker Divi pun
mencoba untuk ikut mengenyam
pendidikan di Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) dan Sekolah
Tinggi Ilmu Statistik (STIS), lagi-lagi

Ia pun tidak merasakan kepuasan
dalam dirinya.
Usai mencoba di tiga sekolah
tinggi tersebut, Ia pun mencoba lagi
untuk mengadu nasibnya di dunia
penerbangan. “Pada waktu itu saya
mendengar tentang penerimaan
siswa baru di Sekolah Tinggi Penerbang Indonesia (STPI) Curug, saya
mencoba ikut karena saya dengar
lulusan STPI Curug langsung di sa
lurkan setelah lulus pendidikan,” Katanya.
Dengan kemampuannya Divi
pun lulus menjadi seorang taruni di
STPI Curug Tangerang. STPI curug
adalah sekolah penerbang yang di
kelola oleh pemerintah (sekolah kedinasan).
Tepat pada 2010, wanita yang
baru saja menikah ini pun lulus menjadi seorang penerbang, seperti biasanya para lulusan STPI mendapat
tawaran untuk langsung bekerja di
perusahaan penerbangan yang ada
di Indonesia, termasuk Garuda Indonesia
Angkatan 61 Bravo ini tidaklah
menyia-nyiakan kesempatan itu, Ia
pun langsung menerima tawaran
tersebut, tidaklah mudah untuk ikut
bergabung di maskapai milik negara, walaupun ia sudah lulus menjadi
seorang penerbang tetap saja harus
melalui tes. ”Waktu itu saya ikut tes
untuk menjadi pilot Garuda, di angkatan saya 11 orang yang lulus termasuk saya,” Paparnya.

“Ya saya sangat bersyukur bisa
langsung bekerja di PT Garuda
Indonesia ini, selain perusahan ne
gara, PT Garuda Indonesia menjadi perusahaan yang diidamkan
oleh semua siswa penerbang, baik
di sekolah swasta maupun negeri,”
Tambahnya.
Banyak hal yang telah didapat
selama ia menjadi co.pilot di Garuda Indonesia, selain kebanggan
ia pun bisa membantu adiknya yang
sedang menjalankan pendidikan pe
nerbang di salah satu sekolah penerbang swasta.
“Sampai saat ini saya merasa
senang bisa bergabung di perusaha
an ini, juga saya bisa membantu keluarga,” Tegasnya.
Seperti kebanyakan orang dalam
kehidupannya pasti memiliki harap
an baik pada perusahaan tempat
bekerjanya maupun pada diri sendiri.
Bagi Divi untuk perusahaan dimana saat ini Ia bekerja hanya satu
harapanya untuk perusahaan. Menurutnya berharap perusahaan bisa
lebih memperhatikan kebutuhan pilot
wanita terutama seragam sebagai
perlengkapan bekerja.
“Saat ini masih disamakan de
ngan seragam laki-laki, ya walaupun
saya mengerjakan pekerjaan yang
mayoritas kaum adam, saya juga
ingin tampil feminim saat bertugas”.
Pungkas Divi. (Dennys)
Volume VIII APG magazine

23

HORIZON

Perkenalkan
Mobil Listrik Honda

B

elum lama ini Honda memperkenalkan mobil konsep
listrik terbarunya bernama
Honda FCV, kepanjangan dari Fuel
Cell Vehicle, yang menurut rencana
akan diproduksi massal dan dijual
pada 2016.
Honda FCV diperkenalkan di
Tokyo 17 November 2014 dengan
perangkat baterei atau Fuel-Cell
Stack yang mampu menghasilkan
tenaga AC sebesar 9 kW.
Honda FCV Concept akan mulai
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dijual di Jepang pada akhir Maret
2016 mendatang, setelah itu akan
dijual di benua Amerika dan Eropa,
menurut pernyataan pers perusahaan yang diterima redaksi 18
November 2014.
“Honda FCV Concept merupakan upaya Honda untuk menciptakan kendaraan masa depan serta
masyarakat yang bebas dari CO2,”
kutipan pernyataan itu.
Foto yang beredar sekarang
cukup berbeda dengan foto mobil

konsep yang dirilis 2013, terutama
terletak pada perubahan di bagian
buritan.
Honda FCV Concept dimaksukan untuk menggantikan
model Honda FCX Clarity. Honda
mengembangkan Fuel-Cell Stack
baru pada Honda FCV Concept,
dimana Fuel-Cell yang digunakan
33 persen lebih kecil dibandingkan
Fuel-Cell yang pernah ada sebe
lumnya, serta dapat menghasilkan
tenaga sebesar 100 kW pada setiap

HORIZON

3.1 kW/L-nya.
Pengembangan performa yang
dilakukan pada Honda FCV Concept menghasilkan perbedaan
kurang lebih 60 persen dibandingkan model sebelumnya. Menurut
klaim Honda, penempatan Power
train pada kendaraan ini juga membuat kabin mobil menjadi lebih nyaman dan lebih luas untuk diisi oleh
lima orang penumpang.
Honda FCV Concept juga dilengkapi dengan tangki penyimpanan

hidrogen bertekanan tinggi sebesar
70 MPa yang mampu membuat
kendaraan dapat menempuh jarak
lebih dari 700 km.
Tangki dapat diisi ulang sekitar
tiga menit, membuat pengisian bahan bakar menjadi lebih cepat dan
mudah sebagaimana halnya kendaraan berbahan bakar bensin (konvensional) yang ada saat ini.
Selain itu, Honda FCV Concept
menampilkan External Power Feeding Function. Ketika digabungkan

dengan perangkat daya eksternal,
FCV ini dapat berfungsi sebagai
pembangkit listrik versi mobile berukuran kecil yang mampu menghasilkan dan menyediakan tenaga listrik
kepada masyarakat, misalnya saat
terjadi bencana atau peristiwa lainnya. (B1/eq)
Volume VIII APG magazine
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Kecantikan
Pantai Tanjung Tinggi

S

alah satu pantai kebanggaan Kabupaten Belitung
yaitu Pantai Tanjung Tinggi
yang terletak 30 km dari pusat Kota
Tanjung Pandan. Tanjung Pandan
merupakan ibukota Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.
Pantai ini pernah dijadikan tempat
syuting film terkenal yaitu Laskar
Pelangi.
Kecantikan pantai-pantai di Belitung memang tidak diragukan lagi.
Tak heran banyak para wisatawan
lokal maupun mancanegara menjadikan Bangka Belitung sebagai tujuan tempat wisata. Pantai Tanjung
Tinggi berbentuk teluk kecil yang
memiliki panjang sekitar 100 meter.
Karena berbentuk teluk, maka arus
ombak di pantai ini relatif kecil, sa
ngat cocok untuk aktivitas olahraga
air. Namun, Anda harus tetap berhati-hati, jika tidak ingin tersengat
oleh ubur-ubur.
Selain kecantikannya, daya
tarik dari Pantai Tanjung Tinggi
sebenarnya ada pada hamparan
batu-batu granit yang ada di sekitar
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pantai. Tepatnya berada di sebelah
timur pantai. Batu-batu tersebut memiliki ukuran yang beraneka ragam,
ada yang sangat besar dan relatif
kecil. Jika Anda gemar fotografi,
Anda bisa mengambil objek batubatu tersebut sebagai modelnya
dengan latar belakang Pantai Tanjung Tinggi dan matahari terbenam.
Tidak hanya menikmati pesona
kecantikannya saja, Anda bisa
melakukan berbagai macam aktivitas olahraga air yaitu, berjemur,
berenang, memancing, snorkeling,
menyelam dan menyewa jetski
serta menjelajah dengan kano atau
perahu karet. Jika Anda melakukan
penyelaman, Anda akan menjumpai

berbagai jenis, bentuk dan warna
spesies laut yang menghuni pantai
ini beserta “rumah-rumahnya” yang
terbuat dari terumbu karang.
Setelah lelah melakukan ber
bagai aktivitas, Anda bisa beristirahat di rumah makan yang ada di
sekitar pantai. Jangan lupa untuk
menikmati salah satu makanan
khas Belitung, yang bisa Anda
temukan di pantai ini yaitu gangan
adalah masakan yang berupa sayur
yang menggunakan kunyit sebagai
bumbu utamanya, yang kemudian
diolah bersama nanas muda dan
kepala ikan. Gangan memiliki rasa
asam-pedas yang akan menambah
selera makan Anda. (dtk/eq)

Informasi Penerbangan
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng (CGK) ke
Bandar Udara HAS Hanandjoeddin, Tanjung Pandan (TJQ)
Rute
Jakarta-Tanjung Pandan
Tanjung Pandan-Jakarta
Sumber: Garuda Indonesia

No. Penerbangan
GA 282
GA 284
GA 283
GA 285

Keberangkatan
06.50
10.30
08.40
12.20

Kedatangan
07.55
11.35
09.45
13.25

HORIZON
HEALTHY LIFE AND STYLE

Kerja Malam Tingkatkan Risiko Kegemukan

O

rang yang bekerja pada
malam hari lebih mungkin mengalami kegemukan
dibandingkan dengan orang yang
bekerja pada jadwal normal sebab
mereka membakar lebih sedikit
energi selama periode 24-jam.
Dalam hasil studi yang disiarkan
jurnal Proceedings of National Academy of Sciences di Amerika Serikat,
para peneliti menyatakan telah di
ketahui bahwa orang yang bekerja
dan makan pada malam hari ketika
tubuh mereka secara biologis siap
untuk tidur rentan berat badannya
rentan bertambah tapi alasannya
belum jelas.
Para peneliti menganalisis 14
orang dewasa sehat selama enam
hari.
Pada dua hari pertama, peserta
mengikuti jadwal normal tidur pada
malam hari dan berjaga selama
siang hari. Mereka kemudian beralih

ke giliran kerja tiga-hari ketika jadwal
rutin mereka berbalik.
“Ketika orang menjalani jadwal
kerja bergiliran, pengeluaran energi
harian mereka berkurang dan kecuali mereka mengurangi asupan
makanan, ini dengan sendirinya
dapat menyebabkan peningkatan
berat badan,” kata Kenneth Wright,
Direktur Sleep and Chronobiology
Laboratory di University of Colorado
Boulder dan penulis senior makalah
tersebut.
Pengurangan itu mungkin ber
kaitan dengan ketidakcocokan antara kegiatan seseorang dan irama
jam biologi mereka, kata Wright se
perti dilansir kantor berita Xinhua.
“Kerja bergilir bertolak-belakang
dengan biologi dasar kita,” kata
Wright.
Ia mengatakan kerja bergilir
mengharuskan biologi siang kita
terjadi pada malam hari dan biologi

malam kita terjadi selama siang hari
dan itu sangat sulit karena matahari
adalah isyarat yang sangat kuat.
“Kita dapat mengalami perubah
an pada jam kita-beberapa jam- tapi
kemudian pada hari-hari libur, itu
kembali. Pekerja shift tak pernah
bisa menyesuaikan diri,” tambahnya.
Namun tim peneliti terkejut saat
mengetahui peserta studi itu membakar lebih banyak lemak ketika
mereka tidur pada siang hari diban
dingkan dengan ketika mereka tidur
pada malam hari.
Tidak jelas mengapa itu terjadi,
kata Wright, tapi mungkin saja pembakaran lemak tambahan dipicu oleh
peralihan antara jadwal siang dan
jadwal malam hari.
Ia mengingatkan itu takkan me
ngakibatkan hilangnya berat badan
sebab pengeluaran seluruh energi
selama tiga hari kerja dengan shift
lebih rendah. (SP/eq)
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Maskapai lain

Garuda Indonesia

Belum termasuk biaya:
Ekstra bagasi
Bagasi perlengkapan olahraga
Makanan
Minuman
Comfort kit
Audio Video on Demand

Dapat yang Lain-Lain,
Tanpa Biaya Lain-Lain.

Nikmati semua layanan kenyamanan kami tanpa ada biaya tambahan. Semua ini merupakan pengalaman
Garuda Indonesia+ yang tidak akan Anda dapat dari penerbangan lainnya. Kini saatnya terbang bersama
salah satu maskapai terbaik dunia.
Gratis makanan dan minuman

GarudaMiles mileage

Gratis bagasi

Diskon hingga 55% di merchant partners dengan boarding pass

Reservasi sekarang melalui www.garuda-indonesia.com,
Call Centre 24 jam kami di +62 (21) 2351 9999 / 0 804 1 807 807,
kunjungi kantor penjualan Garuda Indonesia atau agen perjalanan Anda.
Syarat dan ketentuan berlaku

