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Salam Kompak
Salam sejahtera untuk kita
semua, semoga rekan-rekan selalu diberi kesehatan dan lindungan
Tuhan Yang Maha Esa.
Pertama-tama perkenankan
ucapan terima kasih saya sebesar-besarnya atas kepercayaan
yang diberikan oleh semua Pe
nerbang Anggota Asosiasi Pilot
Garuda, yang telah memberikan
kepercayaan kepada saya untuk mendampingi Capt. Bintang
Hardiono (Presiden APG) dan
mengemban kepengurusan APG selama tiga tahun kedepan.
Setelah selesainya kegiatan Musyawarah Anggota XV APG dan
juga perayaan HUT XXIX APG, Semoga dengan terbentuknya Badan
Pengurus APG (BP-APG) untuk periode 2014-2017 nanti (yang terbentuk dalam jangka waktu 30 hari) dapat memberikan kinerja terbaik
kepada para anggota dan APG pun sangat mengharapkan jalinan kerjasama aktif antar anggota dan Badan Pengurus APG, sehingga lembaga profesi (APG) kita ini dapat terus bertahan menjaga harkat dan
martabat Pilot di dunia penerbangan. Untuk itu, sekali lagi APG sangat
mengharapkan masukan, kritik dan saran dari semua anggota guna
perbaikan kinerja APG kedepannya.
Tidak lupa pula di penghujung tahun 2014 ini, APG mengucapkan
“Selamat Natal, 25 Desember 2014 dan Selamat Tahun Baru, 1 Januari
2015”. Juga tidak lupa kami selaku pengurus dan anggota APG me
ngucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas musibah yang
terjadi di Dunia Penerbangan baru-baru ini.
Kami tetap berharap kepada rekan-rekan seluruh anggota APG untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap berhati-hati dalam melakukan
aktifitas dalam bekerja, sekali lagi kami selaku Badan Pengurus APG
meminta rekan-rekan anggota untuk selalu memberikan dukungan dan
doa, keberhasilan dan kesuksesan APG tak lepas dari dukungan dan
doa rekan-rekan sekalian.
Capt. Bintang Hardiono
APG President
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FLASH NEWS

Efisiensi di Tubuh Garuda Indonesia

D

irektur Utama PT Garuda
Indonesia Arif Wibowo menyatakan telah punya rencana meningkatkan kinerja perseroan yang selalu merugi tersebut.
“Kami punya tiga strategi prioritas,”
kata Arif dalam Pidato Pembukaan
Musyawarah Anggota (MUSANG
APG) di Hotel Novotel Tangcity
(15/12/14).
Menurut Arif, pembenahan kinerja
Garuda dilakukan dengan menggenjot keuntungan (revenue generator),
pengendalian biaya (cost driver),
dan memastikan keamanan finansial (refinancing). “Revenue generator sangat penting, karena Garuda
harus menghasilkan uang semaksimal mungkin,»
Arif menuturkan upaya mendongkrak keuntungan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni
meningkatkan kualitas personel dan
menambah peralatan. Hal lain yang
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harus diperhatikan direksi Garuda,
tutur Arif, adalah memastikan keamanan finansial. Oleh karena itu,
dia akan memastikan kesehatan finansial perseroan aman hingga satu
tahun ke depanya
Untuk aspek pengendalian biaya,
kata dia, akan dilakukan dengan cara
merestrukturisasi komponen-komponen beban operasi perusahaan.
"Stagnasi ekonomi pada tahun
depan akan mempengaruhi industri penerbangan. Dengan demikian,
struktur biaya harus kompetitif," katanya.
Efisiensi menjadi satu tujuan
Arif Wibowo untuk meraih kembali
atas kerugian PT Garuda Indonesia yang selama ini terjadi. “Saya
akan melakukan efisiensi di segala
bidang baik di perusahaan maupun
di seluruh Organisasi yang ada di
Perusahaan ini , demi kemajuan Perusahaan kita semua, maju dan mun-

durnya perusahaan tergantung dari
kita semua.» Kata Arif.
Keberadaan Asosiasi Pilot Garuda (APG) di tubuh perusahaan sa
ngatlah penting, dengan organisasi
tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih terhadap perusahaan.” Dengan adanya APG saya
berharap perusahaan bisa memberikan yang terbaik bagi karyawan
PT.Garuda Indonesia dan kita bisa
berjalan bersama demi menciptakan
suasana kerja yang Harmonis demi
memajukan perusahaan “.Harap Arif.
Pria yang sebelumnya menjabat Direktur Utama Citilink tersebut ditetapkan menjadi Direktur Utama Garuda
Indonesia, menggantikan Emirsyah
Satar yang telah mengundurkan diri.
Arif ditunjuk melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPLB)
yang dihadiri 91,48 persen investor.
(Dennys)

FLASH NEWS

Garuda Indonesia
Tiadakan Karyawan Baru 2015

P

T Garuda Indonesia (Persero)
Tbk dipastikan tidak akan
merekrut karyawan pada 2015
meski mendapat 15 pesawat baru
pada tahun 2015 ini.
Hal tersebut dilakukan dalam
rangka penurunan biaya produksi
selain biaya bahan baku dan tenaga
kerja langsung sebesar 10 persen.
"Kami fokus memotong biaya
yang tidak punya nilai tambah serta
menurunkan rasio pesawat dengan
awak," kata Direktur Utama Garuda
Indonesia Arif Wibowo dalam jumpa
pers di Garuda City Center Cengkareng, Tangerang, beberapa waktu

lalu.
Dengan tidak melakukan rekrutmen karyawan pada 2015, Arif me
ngaku perusahaan akan bisa menurunkan rasio pesawat dan karyawan
yang saat ini 1:60 menjadi 1:50 setelah penambahan armada.
Perseroan juga melakukan upaya
efisiensi lain seperti restrukturisasi
jaringan penerbangan (rute) serta
menurunkan biaya operasional (unit
cost/seat).
Restrukturisasi jaringan penerbangan dilakukan dengan mengalihkan rute yang dinilai merugi ke rute
lain yang lebih potensial, diantaranya

Tiongkok dan Timur Tengah.
Ada pun penurunan biaya operasional diantaranya dilakukan dengan
penyesuaian jumlah kursi di kelas
bisnis pada tipe pesawat Boeing
737-800NG dari 12 kursi menjadi delapan kursi.
Penyesuaian jumlah kursi di kelas bisnis dinilai mampu meningkatkan kapasitas kelas ekonomi atau
menyerap pasar lebih besar hingga
15 - 20 persen.
"Dari 15 pesawat yang datang itu,
ada beberapa yang sudah dimodifikasi tanpa kompartemen kelas bisnis," katanya. (net/eq)
Volume IX APG magazine
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FLASH NEWS

Garuda Indonesia Haturkan Belasungkawa

P
Arif Wibowo
Direktur Utama Garuda Indonesia
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T Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyampaikan
belasungkawa atas insiden
pesawat AirAsia QZ8501 yang resmi dinyatakan hilang pada Minggu
(28/12) pagi.
“Kami atas nama manajemen dan
karyawan menyampaikan rasa duka
dan prihatin yang sangat dalam atas
hilang kontaknya pesawat AirAsia,”
kata Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo dalam jumpa pers
di Garuda City Center Cengkareng,
Tangerang.
Arif yang juga Ketua Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengatakan pihaknya
menawarkan bantuan helikopter untuk membantu pencarian.
“Ada anggota kami yang sudah
menyiapkan helikopter jika diperlukan untuk membantu proses pencari
an,” katanya.
Arif menuturkan, atas nama IN-

ACA pula, pihaknya langsung me
ngontak maskapai penerbangan asal
Malaysia itu melalui sambungan telepon segera setelah insiden itu terjadi.
Pihaknya prihatin dan berdoa
semoga pesawat yang membawa
155 penumpang, termasuk enam
warga negara asing dan tujuh kru
pesawat itu segera ditemukan.
“Kami berdoa mudah-mudahan
pesawat itu segera ditemukan dan
kita berharap ke depannya lebih
baik,” katanya.
Sebelumnya, pesawat AirAsia QZ
8501 rute Surabaya--Singapura di
nyatakan hilang kontak pada Minggu
(28/12) pagi setelah pilot meminta
naik ketinggian untuk menghindari
cuaca buruk.
QZ 8501 merupakan jenis Airbus
A320-200 dengan nomer registrasi
PK-AXC dan dipiloti oleh Kapten
Iriyanto yang telah memiliki 20.500
jam terbang. (net/eq)

FLASH NEWS

Duka Penerbangan Indonesia

J

atuhnya pesawat Airasia
QZ8501 di Selat Karimata,
dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. pada hari Minggu
(28/12/2014) lalu kembali menjadi
duka bagi dunia penerbangan di Indonesia. Proses evakuasi korban
hingga saat ini terus berjalan, sudah
sekitar 40 korban dari total 155 berhasil di evakuasi dari sejumlah tim
penyelamat, seperti tim Basarnas,
TNI dan tim penyelamat dari ber
bagai negara lainnya.
Pesawat AirAsia QZ8501 hilang
kontak setelah pilot meminta izin untuk menghindari awan cumulonimbus.Beragam analisa terkait jatuhnya pesawat bermunculan, namun
kepastian nya hanya boleh di jelaskan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Dalam
hal ini, penerbang senior Garuda Indonesia Capt.Shadrach.M.Nababan
sedikit memberikan pendapat, “jika

pesawat melewati awan cumolonimbus, pilot bisa meminta ijin untuk ke
kiri atau kekanan kepada ATC. Hal
itu untuk menghindari awan tersebut,
yang memang sangat berbahaya
bagi para penerbang”. Jelasnya.
Ditambahkan, awan cumulonimbus memang berbahaya dikarenakan
dapat membuat mesin dan sayap pesawat dipenuhi es. “Jika memasuki
awan tersebut, pilot akan menghadapi gumpalan es dingin yang bisa berbahaya jika masuk ke dalam buletan
mesin dan wings pesawat karena
bisa menempel,” Ujarnya.
Akibat kejadian tersebut kemen
terian Perhubungan terus melakukan
investigasi internal. Hingga saat ini,
di putuskan kementerian Perhubung
an (Kemenhub) telah membekukan
rute Surabaya-Singapura milik Air
Asia. Ini lantaran maskapai ini di
ketahui melakukan penerbangan di
luar jadwal yang diizinkan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub selaku regulator.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Transportasi Udara Arista Atma
djati mengatakan pembekuan izin
tersebut menjadi contoh keseriusan
pemerintah dalam memperbaiki pe
nerbangan di Indonesia.
“Kalau regulator sudah menyatakan demikian, pasti sudah
dipikirkan matang-matang dan demi
perbaikan maskapai dan dunia pe
nerbangan nasional,” ujarnya seperti
di lansir Liputan6.com di Jakarta,
Rabu (7/1/2015).
Meski demikian, Arista tidak menampik bahwa bisa saja sebuah
maskapai melakukan penerbangan
diluar jadwal normal yang diberikan
yang biasanya disebut extra flight.
Namun itu pun tetap harus ada izin
dari regulator. (eky)

Kami Segenap pengurus Asosiasi Pilot Garuda (APG)
ikut berduka cita atas jatuhnya pesawat Airasia QZ 5801
Semoga amal korban di terima di sisi-Nya dan keluarga
yang di tinggalkan diberikan ketabahan. Amin
Presiden APG
Capt. Bintang Hardiono
Volume IX APG magazine

7

INFO APG

Berawal dari Kumpul Bareng
di Mall Club Tenis APG Lahir

A

PG Tenis Club yang lahir
pada Februari 2007 ini menjadi wadah para Pilot yang
memiliki Hobi Olahraga Cabang Tenis, club yang mempersilahkan siapapun untuk menjadi anggota club
tenis tersebut hingga saat ini telah
menjadi olahraga yang paling ba
nyak di gemari para Karyawan Garuda baik Pilot maupun para Crew di
perusahaan tersebut.
Berawal dari beberapa orang
8 APG magazine Volume IX

yang saat itu berkumpul di salahsatu Mall terbesar diwilayah Cilandak,
berkumpulnya mereka disana bukan
hanya sekedar menikmati jajanan
maupun kopi, namun berkumpulnya
mereka lebih kepada silaturahmi
sesama Pilot Garuda Indonesia.
Dari hasil Pembicaraan dan diskusi mereka maka tercetuslah ide
untuk membuat Club Tenis “Iya ide
tersebut kami dapat di tempat tong
krongan kami di Cilandak Town

Squer (CITOS), karna kami sering
ke tempat itu untuk sekedar ngobrol“
Tutur Capt. Novarizal saat di konfirmasi di lokasi pertandingan Tenis
Mason Pine Hotel Padalarang Bandung.
Dengan semangat dan kekompakanya mereka lalu mengajukan
hasil ide mereka kepada Pengurus
Asosiasi Pilot Garuda (APG) untuk
bisa mendapatkan dana dalam setiap Latihan dan Even yang akan di

INFO APG

buatnya, tepat pada Februari 2007
para pengurus Club Bulutangkis
APG menandatangani sekaligus
mengesahkan para pengurus Club
Tenis APG untuk menjadi bagian
dari Program Kerja Pengurus APG
terutama mewadahi hobi para Anggotanya.
Pada waktu itu Capt. Novarizal
terpilih menjadi Ketua Club Tenis
APG, rutinitas kegiatan tersebut berjalan dengan lancar hingga sampai

saat ini “Setelah kami resmi menjadi
bagian dari APG kami menjalankan
kegiatan tersebut, dari memilih lapangan untuk latihan rutin sampai
mempromosikan Club Tenis APG
kepada seluruh Karyawan Garuda,
di Club kami ini tidak menutup kemungkinan siapapun boleh ikut menjadi Anggota dan latihan bersama
kita.» Pungkas Capt. Novarizal.
Kesibukan dan jadwal yang padat membuat Club Tenis APG mem-

berikan kesempatan kepada siapapun untuk bergabung bersama Club
Tenis APG. “Kami memang sengaja
tidak mengkususkan untuk perekrut
an anggota, mengingat jadwal kerja
Kita (PILOT) padat dan tidak bisa
berbarengan, untuk latihan jadi tidak
Maksimal“. Tegasnya.
Lapangan Tenis Citos menjadi
awal rutinitas latihan mereka, namun tidaklah lama, dengan berat
hati Club Tenis APG berpindah tempat latihan diwilayah Pondok Indah
(PI), itupun tidaklah lama, mereka
kembali mencari tempat latihan yang
baru. Lapangan Tenis Mako Marinir
Cilandak menjadi pilihan mereka
sampai dengan saat ini. “Benar kami
memang beberapakali berpindah
tempat latihan, Jarak dan Lokasi
yang menjadi alasan kami untuk memilih Lapangan Tenis Mako Marinir
Cilandak, karna lokasi tersebut mudah di jangkau rekan- rekan anggota“. Jawabnya.
7 Tahun sudah kepemimpinan
Capt. Novarizal menjabat sebagai
Ketua Club Tenis APG, tepat pada 2
Mei 2014 Club Tenis APG mengadakan pemilihan Ketua Club tersebut
yang sudah 7 tahun belum ada pergantian Ketua, dari hasil pemilihan
tersebutlah Capt. Agus Ferdinan terpilih menjadi Ketua Club Tenis APG
saat ini.
Menjadi wadah bagi para penghoby
juga menjadi tempat untuk bersosialisasi dan silaturahmi sesama
Pegawai Garuda Indonesia, baik
Pilot, Crew dan siapapun yang ingin
bergabung, Club Tenis APG mempersilahkanya, membuat Event rutin
dalam satu tahun satu kali, menjadi
harapan bagi Club Tenis APG saat
ini hingga kedepannya nanti. (Dennys)
Volume IX APG magazine

9

INFO APG

APG Competition
Menjadi Awal Agenda Rutinitas

M

enjadi Event pertama saat
menjabat sebagai Ketua
Club Tenis APG, berdasarkan Program Organisasi Club Tenis
APG mengadakan Event kejuaraan
Tenis APG yang ke 1, dengan persiapan yang hampir satu bulan ini
menjadi kegiatan rutin bagi Club
Tenis APG.
Dalam peraturan organisasinya
Club Tenis APG sudah menetapkan
untuk membuat Event Kejuaraan
baik antar Anggota maupun pertan
dingan persahabatan antar Departemen dalam satu perusahaan.” Iya
berdasarkan peraturan yang ada di
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AD/ART kami mewajibkan kepada
seluruh anggota Club Tenis APG
untuk menyelenggarakan Event pertandingan“. Tutur Capt. Agus Ferdinan saat ditemui di lokasi pertanding
an.
Event yang berlangsung selama
2 (dua) hari (09-10 Desember 2014)
selain menjadi ajang perlombaan,
ajang tersebut di manfaatkan untuk
bersilaturahmi baik anggota Club
maupun keluarga anggota club
tersebut.“ Acara event tahunan ini
kami buat memang lebih di utamakan sebagai ajang silaturahmi
antar anggota dan keluarga mereka,

karna memang itu salah satu tujuan
kami untuk membuat situasi yang
harmonisbaik di lingkungan pekerjaan maupun di luar pekerjaan” Tambah nya.
APG Tenis Competition kali ini
menjadi yang pertama bagi Club Tenis APG itu sendiri selama 7 tahun
berdiri. “Ini pertama kali nya kami
membuat Event pertandingan yang
langsung melibatkan APG, selama 7
tahun berdiri kami sering mengadakan event kejuaraan tapi kami tidak
melibatkan langsung APG“. Tegas
nya.
Kejuaraan Tenis APG kali ini

INFO APG

hanya mempertandingkan satu
kategori Ganda Campuran, sebanyak 16 pasangan saling berlomba
untuk memperebutkan tropi bergilir
, dari hasil pertanndingan selama 2
hari tersebut Pasangan Capt. Anggoro dengan PU. Nurulhuda menjadi
pemenang trophy bergilir tersebut,
dalam pertandingan tersebut pihak
panitia pun menyiapkan hadiah hiburan bagi juara 2 dan 4.
“ Dengan acara kali ini kami berharap kepada seluruh anggota Club
Tenis APG untuk selalu giat dalam
berlatih, acara ini akan kami agendakan menjadi agenda rutin dalam
setiap tahunnya, juga kepada APG
kami berharap untuk selalu mendukung di setiap event yang kami buat“.
Harap Capt. Agus. (Dennys)
Volume IX APG magazine
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Debut Awal Ketua Bulutangkis APG

J

angan Hanya kenal melalui alat
telekomunikasi saja, tapi kita
harus mengenal orangnya”. Itulah salah satu pesan yang di sampaikan oleh Ketua Bulutangkis Asosiasi
Pilot Garuda (APG) saat memberikan sambutan dalam membuka Pertandingan Persahabatan antara Club
Bulutangkis APG dengan Club Bulutangkis AIRNAV Indonesia Brand
JATSC Jakarta Sukarno Hatta.
Pertandingan yang di gelar selama satu hari (8/12/2014) begitu
mendapat respon yang sangat baik,
terlihat dengan banyaknya peserta
yang mengikuti pertandingan tersebut, sebanyak 25 orang dari masingmasing club membuat suasana pertandingan begitu ramai, juga teriakan
dari masing-masing tim yang mendukung para atletnya yang sedang
berlaga di lapangan menjadikan pertandingan tersebut seperti halnya
kita menyaksikan televisi.

12 APG magazine Volume IX

Bulutangkis yang juga masuk
dalam kategori Olahraga masyarakat ini memang sudah bukan lagi
hal baru, namun Bulutangkis di Indonesia sudah menjadi bagian dari
permainan masyarakat Indonesia
di semua kalangan baik orang tua
maupun anak-anak, untuk bermain
Bulutangkis tidak harus menjadi
Atlet, saat ini olahraga permainan
tersebut di jadikan satu wadah untuk
bersosialisasi antar penghobi (ajang
silaturahmi), baik dilingkungan Pekerjaan maupun di luar pekerjaan.
“BADMINTON
FRIENDLY
MATCH“ tema dari acara turnamen
yang diadakan Club Bulutangkis
APG di Gor Bulutangkis Senayan
Jakarta
ini,
menggunakan
turnamen tersebut sebagai ajang
silaturahmi antar perusahaan yang
saling membutuhkan (di Lingkup
Perusahaan Penerbangan).
“Acara yang kami buat ini selain

menjadi Program kerja kami sebagai
Pengurus Club Bulutangkis APG ,
mengasah Skill baik Individu maupun Tim Work sesama penghobi,
juga yang tidak kalah pentingnya Silaturahmi antar pegawai, kita sering
berkomunikasi tapi hanya sebatas
melalui alat komunikasi dan tidak
pernah tau orangnya yang mana“
Tutur Capt. Wahyu Ketua Club Bulutangkis APG saat di wawancara dilokasi acara.
Turnamen Persahabatan ini menjadi debut awal kepemimpinan Capt.
Wahyu untuk di percaya memajukan
Bulutangkis APG. “ ya...bisa di bilang
begitu, turnamen ini menjadi debut
awal saya dalam memimpin, semoga saya bisa memberikan yang terbaik bagi Club Bulutangkis APG dan
rekan-rekan semua dan untuk APG
saya banyak terimakasih atas dukungannya, baik moril maupun materil “ Ucap Capt.Wahyu. (Dennys)

INFO APG

Bersinergi Memajukan Perusahaan

A

sosiasi Pilot Garuda genap
mencapai usia 29 Tahun,
usia yang sudah matang ini
membuat Organi sasi tersebut bisa

Dalam perjalannannya Oragani
sasi ini banyak memberikan trobos
an-trobosan baru bagi organisasi
lain yang juga satu Profesi, peraya
an ulang tahunnya kali ini APG
bukan hanya sekedar merayakan
dengan Pesta, namun dalam acara
perayaan ulang tahunnya kali ini
APG membuat acara yang sebelum
nya belum pernah ada di setiap
event APG, baik event Interen
maupun lainnya.
Acara yang nantinya akan di jadikan Agenda rutin ini sama halnya
dengan acara kelulusan para siswa
yang baru selesai mengenyam pendidikan di bangku kuliah.” Penyematan Pin atau Lencana ini memang
sebelumnya belum pernah kita lakmenjadi panutan bagi organisasi se- sanakan, hari ini rencananya kita
rupa terutama bagi para penerbang akan bersama-sama mengesahkan
baik di lingkup perusahaan sendiri untuk di jadikan agenda rutin APG di
maupun di perusahaan lainnya.
setiap perayaan Ulangtahun”. Tutur
Volume IX APG magazine
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Capt. Bintang Presiden APG yang
baru saja terpilih kembali di Periode
2015-2017.
Perayaan HUT APG Ke 29 yang
di hadiri oleh seluruh anggota APG
juga para Pejabat di lingkup Dinas
Perhubungan dan Perusahaan PT.
Garuda Indonesia mendapat respon
Positif dan acara tersebut menjadi
ajang silaturahmi antar undangan.
Banyak harapan yang menjadi
doa di ulangtahun APG ke 29 ini
terutama dalam memperjuangkan

kesejahteraan Para Pilot Garuda. “
Kami berharap APG di usianya yang
sudah matang ini, bisa menjadi Tauladan bagi organisasi lainnya yang
ada di PT. Garuda Indonesia, juga
kedepanya kami bisa selalu bersi
nergi dengan perusahaan untuk bersama memajukan dan mendukung
semua kegiatan perusahaan demi
kemajuan bersama” Harap Capt.
Bintang.
Acara yang di kemas dengan
sederhana namun tetap meriah ini
14 APG magazine Volume IX

di meriahkan pula oleh Grup Music yang dapat mengiringi para undangan yang ingin bernyayi, tak
sedikit para undangan yang ingin
menyumbangkan suaranya, selain
banyaknya hiburan yang di suguhkan, para undangan yang hadirpun
bisa membawa hadiah yang di siapkan oleh Panita acara melalui Door
Price, tak tanggung-tanggung panitia
acara menyediakan Satu Sepeda
Motor bagi mereka yang beruntung
mendapatkannya. (Dennys)

HEADLINE

Kisah Pilot Garuda
Lolos Awan Badai
dengan Pesawat Crash

A

wan kumolonimbus menjadi momok bagi dunia
penerbangan, sebisa mungkin para pilot wajib menghindar dari
awan berbahaya tersebut. Namun
tak jarang para pilot juga terjebak di
antara awan komolunimbus tersebut.
Bila itu terjadi, pun bukan kali
pertama ada pesawat yang memasuki kumulonimbus. Seorang pilot
Garuda Indonesia, Abdul Rozaq,
berbagi kisah saat pesawat yang ia
piloti terjebak di tengah awan badai
dan putus komunikasi dengan menara pemantau lalu-lintas udara atau
air traffic controller (ATC) bandara.
Rozaq adalah pilot dari pesawat
Garuda Indonesia 421 yang mendarat darurat di SungaiBengawan Solo,
Jawa Tengah, 16 Januari 2002. Saat
itu satu awak kabin tewas, 12 pe
numpang mengalami luka berat, dan
10 penumpang luka ringan. Namun
Rozaq lolos dari maut dan hingga
kini setia pada profesinya sebagai
pilot.
Pendaratan darurat GA 421 ketika itu diawali dengan cuaca buruk

di langit sekitar Solo. Kumulonimbus
menghadang laju pesawat. Boeing 737-200 yang dipiloti Rozaq tak
bisa menghindar dari awan badai itu.
Pesawat itu tak bisa bermanuver ke
kanan atau ke kiri.
“Saat itu di kanan pesawat ada gunung. Jadi mau-tidak mau saya harus
masuk awan kumulonimbus. Peristiwa berlangsung cepat,” ujar Rozaq
mengenang pengalaman pahitnya di
GA 421 waktu itu menempuh rute
Mataram-Yogyakarta.
Ketinggian pesawat 23 ribu kaki.
Saat masuk kumulonimbus, GA 421
sudah tak bisa berkomunikasi deng
an ATC terdekat. Rozaq kehilangan
pemandu di darat. Dia harus meng
ambil keputusan apapun seorang
diri.
“Saya mengendarai pesawat
secara manual karena komunikasi
terputus. Pesawat lalu turun hingga
ketinggian 7 ribu kaki hanya dalam
waktu lima menit. Pada ketinggian
itu, saya bisa melihat ada sungai,”
kata pria 58 tahun itu. Ia belakangan
tahu sungai itu adalah Bengawan

Solo.
GA 421 pun mendarat darurat
di Bengawan Solo, crash. Rozaq
beruntung karena lolos dari maut.
Namun satu krunya harus meregang
nyawa meski semua penumpang selamat. Pengalaman buruk itu membuat Rozaq memberi sedikit pesan
kepada rekannya sesama pilot jika
suatu saat menghadapi situasi yang
sama dengan dia.
“Saat masuk kumulonimbus, pilot
harus mencari gumpalan awan pa
ling tipis agar lebih mudah dilewati
dan turbulensi yang terjadi tidak begitu besar,” ujar pilot dengan 26 ribu
jam terbang itu.
Kumulonimbus memiliki karakteristik beragam. Awan yang dihadapi
Rozaq ketika itu, menurutnya, sangat
besar dan tebal. Untuk menghindari
kumulonimbus, ujar Rozaq, paling
aman dengan menggeser pesawat
ke kanan atau ke kiri, bukan dengan
menaikkan ketinggian pesawat, sebab kumulonimbus biasanya menjulang tinggi. (net/Eq)
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HEADLINE

Capt. Bintang Hardiono

Kembali Memimpin APG

B

erdasarkan hasil penghitungan kertas suara dalam
Musya
warah Anggota (MUSANG) APG yang diadakan di Hotel Novotel Tangcity Kota Tangerang
(15/12/14), waktu lalu, Capt. Bintang
Hardiyono kembali terpilih menjadi Presiden Asosiasi Pilot Garuda
(APG).
Pelaksanaan Musang APG yang
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berlangsung selama satu hari telah
sesuai dengan AD/ART APG yang
telah disepakati bersama , dalam
setiap organisasi tentunya memiliki
aturan untuk menjalankan roda organisasi, aturan tersebut biasanya
dimasukan dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. Dalam hal itulah APG
melakukan Musyawarah Anggota

HEADLINE

, musyawarah anggota itu sendiri
bertujuan untuk mencapai mufakat
dalam menentukan pemimpin maupun membahas kembali tentang pe
raturan dalam AD/ART.
“Iya, Pelaksanaan Musang ini
kami laksanakan sesuia dengan peraturan APG yang sudah di sepakati
oleh para pengurus dan Anggota
Asosiasi dalam AD/ART “. Tutur
Capt. Bintang Hardiono Presiden
APG saat memberikan sambutan
dan laporan pertanggung jawaban
selama menjabat Presiden APG.
Pembacaan Laporan Pertanggung Jawaban itulah yang sangat
penting dalam setiap Musyawarah
Anggota dan untuk mencapai
mufa
kat peserta Musang harus
memenuhi kuorum (Jumlah Pengurus yang yang hadir minimal ½ dari
jumlah Pengurus) barulah Musang
bisa dinyatakan sah.
Berdasarkan hasil Kotak Suara
Capt. Bintang Hardiono kembali terpilih menjadi Presiden APG, namun
kali ini berdasarkan usulan para
anggota Capt. Bintang Hardiono
mendapat pasangan baru Capt.

Leo Bagus Perkasa yang akan memimpin APG untuk Periode 20152017 mendatang.
Dari hasil penghitungan suara
Pasangan Capt. Bintang Hardiono
dengan Capt. Leo Bagus Perkasa
memperoleh Suara sebanyak 291
suara, sedangankan Pasangan
Capt. Jeffry Ticoalu dengan FO. Irwan Riyadi hanya mendapat 124
Suara dari 419 surat suara yang
terkumpul dan 4 Surat Suara di
nyatakan tidak sah.
Penghitungan suara tersebut di
nyatakan sah oleh seluruh peserta
yang hadir baik Badan Pengurus
maupun Dewan Penasehat yang
sekaligus menyaksikan penghitung

an suara tersebut, dari rangkaian
acara yang berlangsung Badan Pe
ngurus APG yang lama memberikan
kenang-kenagan berupa Lukisan
Karikatur para Dewan Pembina se
bagai ucapan terimaksih selama
menjalankan tugasnya di APG.
Penyerahan
kenang-kenangan
tersebut di serahkan oleh Capt.
Tumpal mantan Wakil Presiden APG
kepada salah satu Dewan Pembina
APG, dalam acara tersebut hadir pula Direktur. Garuda Indonesia
yang baru Arif Wibowo yang barusaja menggantikan Emirsyah Satar
juga Direktur Oprasional Capt. Novianto Herupratomo. (Dennys)
Volume IX APG magazine
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RUANG CH-CARE

BPJS Kesehatan

P

ara pembaca rekan-rekan tercinta, sebelumnya perkenankan kami mengucapkan “Selamat Tahun Baru 2015” semoga di
tahun ini menjadi tahun yang penuh
semangat dalam memberikan kontribusi yang positif bagi Perusahaan
tercinta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Pada edisi di awal tahun ini kembali kami hadir untuk menyampaikan
informasi baru yaitu dibentuknya
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan (red. BPJS Ke
sehatan) yang merupakan program
Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara,
yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip-prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan,
kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat, pengembang
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an program jaminan sosial melalui
kepengelolaan dana jaminan sosial
dan yang terpenting adalah kepesertaannya bersifat wajib.
Pada tanggal 1 Januari 2014
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011
tanggal 25 Nopember 2011 telah
ditetapkan pembentukkan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial atau
lebih dikenal dengan istilah BPJS
(BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan) dan sekarang yang kita
bicarakan adalah BPJS Kesehatan,
sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang memberikan
kepastian perlindungan kesehatan
bagi setiap warga negara yang telah
terdaftar dan membayar iuran.
BPJS Kesehatan berupaya untuk memberikan jaminan atas terpenuhinya kebutuhan dasar pelayan
an kesehatan yang layak bagi setiap

peserta dan/atau keluarganya yang
selama ini dilaksanakan oleh bebe
rapa penyelenggara seperti PT
Askesdan PT Jamsostek (program
jaminan pemeliharaan kesehatan).
Seperti yang disampaikan di
dalam undang-undang tersebut
bahwa BPJS Kesehatan merupakan
“transformasi” dari 2 (dua) BUMN
sesuai dengan program jaminan
yang diselenggarakan oleh masingmasing BUMN tersebut dengan meleburkannya menjadi penyelenggara
jaminan kesehatan dengan harap
an jangkauan yang lebih luar serta
layanan yang profresional diharapkan dapat memberikan pelayan
an kesehatan sebagaimana yang
selama ini dilakukan oleh asuransi
komersial.
Jika kita bertanya lantas siapa
saja yang berhak menjadi peserta
BPJS Kesehatan, sebagaimana
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yang telah diatur di dalam undangundang, bahwa yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dapat dikategori
kan berdasarkan pembayar iuran
peserta, adalah sebagai berikut:
• Penerima Bantuan Iuran (tidak
membayar iuran)
• Non Penerima Bantuan Iuran
(Membayar iuran)
• Pekerja Penerima Upah (Pekerja di perusahaan)
• Pekerja Bukan Penerima Upah
(Pekerja Mandiri)
• Bukan Pekerja (Pensiunan)
Para pembaca rekan-rekan tercinta, sesuai undang-undang BPJS
bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 seluruh pegawai BUMN
dan BUMD “wajib” mendaftarkan diri
menjadi peserta BPJS Kesehatan
dengan status sebagai “Pekerja
Penerima Upah” sehingga belum
lama ini unit Human Capital Management telah menginformasikan

kepada seluruh karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk
melakukan registrasi kepersertaan
BPJS Kesehatan melalui “Portal”
kita masing-masing dengan mendaftarkan kita beserta keluarga yang
sudah terdaftar di Perusahaan.
Dengan terdaftarnya karyawan
beserta keluarga maka secara otomatis menjadi peserta BPJS Ke
sehatan selama berstatus sebagai
karyawan di Perusahaan dan apabila karyawan tersebut berhenti atau
mencapai usia pensiun normal maka
kepesertaannya dapat dilajutkan
dengan melaporkannya ke kantor
pelayanan BPJS Kesehatan tempat
karyawan berdomisili untuk diubah
status kepesertaannya dari “Pekerja
Penerima Upah” menjadi “Bukan Pekerja”
Dengan menjadi peserta BPJS
Kesehatan tersebut maka pembayar
iuran peserta adalah PT Garuda

Indonesia (Persero) Tbk. sebagai
Pemberi Kerja dan kita sebagai Pekerja maka kita nanti akan menerima
kartu kepesertaan BPJS Kesehatan
agar kita dapat melakukan konsultasi medis ditingkat pertama (rawat
jalan) sampai ke perawatan medis
(rawat inap) di rumah sakit yang ditunjuk.
Nah, apabila rekan-rekan karya
wan memerlukan informasi lebih lanjut mengenai BPJS Kesehatan atau
BPJS Ketenagakerjaan dapat menghubungi datang langsung ke Employee Service Center atau sampaikan melalui email: hccare@garudaindonesia.com atau via SMS center
di nomor 085 289 000 289.
Demikian sekilas informasi yang
dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, terima kasih dan selamat
bekerja. (Deddy Karnadhy)
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PILOT HOUSE

Gabriel Sarah Siregar
Lebih Dekat dengan Alunan Piano

A

lunan lagu itu mengantarkan kita mengenal sosok
Kartini muda yang kini tengah menggeluti hobi
memainkan piano.
Dara yang kerap disapa Gabby ini mengaku gemar
bermain piano sejak duduk di bangku SD kelas 1. “Awalnya, orang tua saya mendukung untuk kursus piano.
Kami, kan aktif di gereja, jadi saya akan lebih memiliki
pelayanan saat ibadah dengan musik ini,” jelas juru kokpit yang saat ini berkiprah di Garuda Indonesia ini.
Di sela-sela liburnya, wanita berdarah Batak ini lebih
suka di rumah dengan bermain piano kesayangannya.
Baginya, karena sudah hobi ya tidak bisa dipisahkan. Ia
menyisihkan dua jam untuk menekan tuts-tuts pianonya.
“Setiap day off, saya lebih sering melantunkan lagulagu rohani yang membuat damai di hati. Selain itu, saya
IX
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juga mencoba memainkan lagu-lagu populer,” paparnya
Di samping itu, kopilot ini tak ketinggalan memainkan
musik-musik The Beatles. “Ha..ha..ha jadul memang
pilihan saya ini, tapi grup musik rock asal Inggris 1960-an
ini sudah melekat di telinga saya, sejak dulu ayah saya
sering memutar lagu-lagunya,” katanya sembari tertawa.
Menurutnya, dalam bermain piano perlu dibutuhkan
sebuah kesabaran. Alat musik ini jika dimainkan akan
menimbulkan kelembutan dan menyentuh emosi. Tak
heran, jika saat terbang dan bermalam di suatu kota (remain over night) cockpit crew rating Boeing 737-800 ini
tetap menyempatkan bermain piano di lounge hotel, apalagi sang pilotnya juga memiliki kegemaran yang sama.
Penyuka warna cokelat ini juga menuturkan selain
bermain piano saat libur, biasanya berkumpul dengan
paduan suara gereja. “Kami tetap menyempatkan latih
an-latihan olah musik dan suara untuk kepentingan gereja. Kami terus kompak, apalagi pernah mengikuti ajang
ASEAN Choir Games pada 2007 di Jakarta,” tegasnya.
Masih soal hobinya, Gabby yang paling suka me
ngudara ke Indonesia Timur ini terinspirasi Nial Djuliarso, seorang pianis jazz Indonesia yang saat ini tinggal di
New York, Amerika Serikat.
“Saya sangat terkagum dan ngefans berat sama Nial,
di usia 33 tahun ia semakin terkenal dalam kepiawaiannya dalam memainkan piano, bahkan sudah melanglang
ke luar negeri,” jelasnya.
Dara yang memang ada keturunan penerbang ini
memaparkan bahwa antara profesi dan hobi harus terus
berjalan dengan seimbang. Momentum Kartini ini terus
mengobarkan semangat, wanita bisa terbang dan lembut
dengan dentingan piano.
Jika ada kesempatan terbang ke Wina, Austria, Gabby
ingin sekali mengunjungi Museum Mozart. Wolfgang
Amadeus Mozart adalah salah satu dari komponis musik
klasik Eropa yang terpenting dan paling terkenal dalam
sejarah. Ia menciptakan sekitar 700 karya lagu. (AVIASI)

PILOT HOUSE

Saya sangat terkagum
dan ngefans berat sama
Nial, di usia 33 tahun
ia semakin terkenal
dalam kepiawaiannya
dalam memainkan
piano, bahkan sudah
melanglang ke luar
negeri
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HORIZON

Smartwatch Hyundai

Pengontrol Mobil ala James Bond

A

jang CES 2015, dimanfaatkan oleh perusahaan
otomotif asal Korea Selatan,
Hyundai untuk ikut unjuk gigi di perhelatan teknologi tahunan ini. Hyundai dalam hal ini memperkenalkan
produk smartwatch terbaru mereka
bertajuk Blue Link. Jam tangan pintar yang memungkinkan pengendaranya untuk mengontrol mobilnya
dari kejauhan.
Dilansir dari Yahoonews, Rabu
(7/1/2015) layaknya jam tangan
canggih milik James Bond, Hyundai
Blue Link membuat pemilik mobil
hanya perlu menyentuh layar jam
untuk mengunci atau membuka
mobil, serta menyalakan dan me24 APG magazine Volume IX

matikan mesin. Selama terhubung
dengan jaringan Wi-Fi atau sinyal
handphone, pengendara dapat
membuat pengaturan apa saja bagi
mobil mereka.
Selain kemampuan di atas,
smartwatch ini juga memiliki fitur
khusus untuk menemukan mobil
yang diparkir di area padat. Selama
mobil terhubung dengan kunci remote control, maka otomatis jam
tangan ini akan mendeteksi keberadaan mobil melalui Google
Maps.
Bahkan, jam ini juga mampu untuk memanggil bantuan jika terjadi
suatu hal pada kendaraan. Sistem
perintah suara juga terdapat pada

jam ini, jadi pengguna juga dapat
menemukan mobil mereka hanya
dengan suara.
Smartwatch ini tersedia bagi
pengguna software Google Android
dan kabarnya akan segera dihadirkan juga untuk penguna Apple. Tak
hanya diperuntukkan bagi pengguna
baru mobil Hyundai, pemilik kendaraan ini sejak 2012 juga mampu memanfaatkan aplikasi ini. (net/eq)

HORIZON

Samsung NX 200
Mirrorless Generasi 3
han.
Di balik desain retro disematkan
Samsung, di dalamnya terdapat
teknologi mutakhir beserta segenap
fitur-fitur canggih lainnya. Sebut
amsung sebagai produsen ka- saja sensor CMOS resolusi 20,3
mera yang revolusioner mem- megapiksel yang dikembangkan
perkenalkan lini kamera mirrorless
oleh Samsung sendiri. Kemudian
EVIL (Electronic Viewfinder Interterdapat fitur Optical Image Stabli
changeable Lens) terbaru NX200.
zer untuk menjaga agar hasil gamKamera ini menjadi kamera mirror- bar tidak terlihat kabur. Terdapat
less generasi ke tiga bagi Samsung. juga fitur i-Function yang emnjadiBodi berbahan plastik yang dimiliki kan kamera lebih pintar.
pendahulunya NX100 ditanggalNX200 memiliki rentang ISO
kan, diganti dengan bodi berbahan tinggi dari ISO100-12800, memulogam yang mengesankan kekoko- dahkan pengguna yang ingin

S

memotret di kondisi minim cahaya.
Kemampuan pemotretan kontinyunya juga cukup tinggi, hingga 7
frame per detik. Untuk perekaman
video, Anda bisa merekam video
high definition 1920x1080 (30 fps)
dengan audio stereo.
Layar materi AMOLED 3 inci
dengan resolusi 614.000 dot memudahkan pengguna saat mereview
hasil foto dengan jelas. NX200
mendukung kartu penyimpanan SD/
SDHC/SDXC. Samsung juga menyertakan koneksi output HDMI untuk
menghubungkan kamera dengan
display HD. (*)

Hp Envy 14 Spectre
Materi Layar Kaca

H

ewlett Packard (HP) memperkenalkan jajaran ultrabook
terbarunya yang masuk ke dalam
keluarga ENVY 14 Spectre. Mencoba membedakan dirinya dengan
kompetitor, HP menyepuh eksterior
ENVY 14 Spectre dengan materi
kaca yang yang tahan gores dan
tergolong ringan dengan berat di
bawah 1,8 kilogram. HP sengaja
memilih nama Spectre untuk membangkitkan misteri, yang dikemas
dalam teknologi hiburan terbaik untuk kepuasan mereka yang mengharapkan yang tidak terduga.
Envy Spectre 14 inci dibuat
dengan fokus pada desain
menawan, ramping, dan kemampuan performa tinggi dengan materi

premium bahan premium. HP Envy
14 Spectre memiliki ketipisan 0,78
inci dan berat 1,7 kilogram. Resolusi
layarnya menampikan baris piksel
maksimum 1600x900. Teknologi
HD Spectre, HP Radiance Display,
menawarkan beberapa resolusi
tertinggi dalam industri, warna kaya
untuk kecerahan terbaik dan sudut
pandang yang lebih luas dibanding
layar notebook tradisional lainnya.
Walau dimensinya masih lebih
besar dibanding ultrabook lainnya,
namun HP ENVY 14 Spectre memiliki daya tarik tersendiri. Bagian
lid (penutup) dari punggung sampai dispay-nya terbuat dari kaca.
Sehingga ketika dalam keadaan
tertutup, ultrabook ini terlihat seperti

sebuah tablet PC mutakhir.
Di sisi audio, HP bekerjasama
dengan Beats untuk memberikan
kualitas audio eksklusif, berperforma tinggi. Untuk urusan dapur pacu,
HP menyematkan prosesor Core i52467M, RAM 4GB, dan penyimpanan SSD (Solid State Drive) 128
GB. HP ENVY 14 Spectre juga telah
mendukung teknologi NFC (Near
Field Communications), kemudian
WiDi wireless dispaly, dan KleerNet wireless audio. Baterai Spectre
diklaim HP mampu bertahan selama
9 jam. (*)
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HORIZON
DESTINASI

Taman Narmada,
Tempat Mandinya Selir Raja

J

ika Yogyakarta punya Taman
Sari, maka Lombok punya
Taman Narmada. Taman ini
merupakan komplek pemandian
khusus untuk para selir-selir Raja
di Lombok. Kecantikannya boleh
diadu!
Taman Narmada adalah komplek pemandian yang ada di
Lombok. Letaknya ada di Desa
Lembuak, Kecamatan Narmada,
Lombok Barat. Berjarak sekitar 10
kilometer dari pusat kota Mataram,
NTB.
Salah satu mata air yang terdapat pada komplek pemandian
tersebut dipercaya memiliki khasiat
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awet muda. Biasanya dilakukan
ritual terlebih dahulu sebelum mandi
di sana.
Di dalam Taman Narmada terdapat sebuah pura, yaitu Pura Kalasa. Konon raja sering mengintip
para selirnya mandi dari tempat ini.
Para pengunjung yang akan
menuju pura ini harus melewati puluhan anak tangga yang curam. Terdapat fasilitas kolam renang juga,
tapi karena kurang dirawat dengan
baik, terlihat banyak lumut di dalam
kolam, sehingga membuat saya
enggan untuk berenang di sana.
Dari Taman Narmada ini terlihat

jelas pemandangan sekitar taman
dan gunung Rinjani. Pemandang
annya sungguh indah nan cantik.
Jangan lupa juga untuk membeli
cinderamata kaos lombok di sini
sebagai oleh-oleh untuk teman dan
kerabat terdekat. Selamat jalan jalan. (net/eq)

HORIZON

Buah Dulu
Baru Nasi

M

engacu menu Eropa, appetizer
sebagai makanan pembuka
sebaiknya adalah salad. Fungsinya
untuk merangsang selera
makan, dan menyiapkan saluran
pencernaan untuk makanan yang
lebih berat (menu utama).
Demikian juga yang diungkap
dosen gizi pada Politeknik
Kesehatan Denpasar Ida Ayu
Eka Padmiari, S.K.M., M.Kes.
Dia mengatakan, buah sebaiknya
dimakan 30 – 45 menit sebelum
makanan utama (nasi) dan dalam
keadaan bersih dan segar, karena
buah dan sayur berserat dapat
mengaktifkan enzim pencernaan
yang ada di lambung. Persisnya
untuk merangsang enzim
pencernaan untuk makanan
yang lebih berat nantinya. Untuk
mengolah buah, tubuh tidak
membutuhkan metabolisme
yang tinggi. Berbeda pada saat
tubuh mengonsumsi protein dan
karbohidrat di mana memerulukan
energi yang lebih besar.

Beberapa tips yang perlu Anda
ketahui saat mengonsumsi buah:
1. Biasakan mengonsumsi
buah sebelum mengonsumsi
makanan utama, sebaiknya
dilakukan dengan porsi yang sedikit
terlebih dahulu, sebelum mengikuti
aturan 100 gram per porsi tiap kali
makan.
2. Konsumsi buah
dikombinasikan dengan berbagai
jenis tiap harinya atau porsi dibagi
sesuai waktunya.
3. Tidak disarankan
mengonsumsi buah yang
mengandung gas seperti durian
atau nangka karena efeknya
kurang baik bagi kesehatan dan
mengakibatkan perut kembung.
4. Memilih buah yang
warnanya mengkilap. Buah dengan
warna terang atau mengkilap
mengandung lebih banyak
phytachemicals yang berarti lebih
banyak kandungan antioksidan,
lebih banyak mengandung vitamin
dan mineral dibandingkan dengan
buah yang kulitnya kusam.

HEALTHY LIFE AND STYLE

5. Makan buah di pagi
hari. Hal ini membantu untuk
meningkatkan gula darah
secara perlahan, karena sistem
pencernaan telah diam sepanjang
malam. Makan buah adalah cara
restart yang
lembut di pagi
hari.

Anjuran
Food and Agriculture Organization
(FAO) atau organisasi pangan PBB,
mengonsumsilah buah 65,75 kg
per kapita per tahun agar dapat
tetap sehat. Jadi, jangan lupa untuk
menambahkan buah dalam menu
makanan Anda hari ini. (*)
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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

