
 

 

GMF Siap Tangani 908 Penerbangan Mudik Lebaran 

2018 

 

Tangerang, 11 Juni 2018 – Menjelang arus mudik Lebaran 2018, PT Garuda Maintenance Facility Aero 

Asia Tbk., (GMF) mempersiapkan dukungan operasional penuh terhadap armada Garuda Indonesia 

Group. Selama periode mudik lebaran 2018, Garuda Indonesia Group akan mengoperasikan sebanyak 

908 penerbangan yang menerbangkan 161,384 penumpang. Jumlah ini mengalami lonjakan drastis 

setelah pada tahunnya Garuda Indonesia Group mengangkut 107,750 penumpang dalam 604 

penerbangan. Dalam kurun periode 7 hingga 24 Juni 2018, GMF akan menangani persoalan teknis pada 

lebih dari 180 armada Garuda Indonesia Group yang digunakan sebagai angkutan mudik.   

 

Direktur Line Operations GMF, Rahmat Hanafi menyatakan kesiapan pihaknya dalam memuluskan 

operasional Garuda Indonesia Group pada periode mudik lebaran ini. Ia mengatakan bahwa GMF 

melakukan penyesuaian waktu perawatan berat armada Garuda Indonesia Group agar meminimalisir 

pesawat yang grounded. “Untuk menunjang operasional musim mudik 2018, kami telah  

mempersiapkan aspek Manpower, Work Load, Dukungan Material, Tool & Equipment, Reliability hingga 

kesiapan outstation dalam menghadapi lonjakan jumlah penerbangan pada musim mudik lebaran ini,” 

kata Rahmat. Selain itu , GMF menargetkan contribution of technical delay sebesar 0,64 % dan dispatch 

reliability  sebesar 99,38%. Langkah strategis yang diambil untuk persiapan manpower yaitu dengan 

pembentukan tim khusus untuk penanganan kendala teknis di lapangan yang siap sedia 24 jam, 

termasuk para special expert, sehingga mempersingkat waktu penyelesaian masalah. Selain itu GMF 

juga membentuk tim repetitive problem dan menunjuk dedicated leader untuk penyelesaian pesawat 

yang kerap muncul. Untuk mempersiapkan outstation, GMF juga mengirimkan dukungan SDM dari 

Cengkareng ke beberapa station domestik. 

 

Sebagai anggota dari International Airlines Technical Pool (IATP) dimana GMF dapat mengakses 

material dan kebutuhan teknis dari sesama anggota IATP dalam keadaan Aircraft On Ground (AOG). 

Rahmat Hanafi mengatakan bahwa GMF memberikan kemudahan bagi pelanggannya apabila 

mengalami keadaan AOG. “Benefit menjadi anggota IATP, kami memiliki aksesibilitas diseluruh dunia 



 

terhadap technical aspect , jadi untuk recovery pada kondisi AOG bisa teratasi dengan waktu yang lebih 

singkat,” jelas Rahmat.  

 

 

Raih International Safety Award 

 

British Safety Council menetapkan GMF sebagai salah satu pemenang International Safety Awards 2018. 

Ajang penilaian implementasi Safety, Health, and Environment tahun 2018 ini merupakan perhelatan 

tahunan yang cukup bergengsi dan sudah terselenggara 60 kali. Direktur Utama GMF, Iwan Joeniarto 

mengatakan keikutsertaan GMF ini merupakan pembuktian kepada dunia bahwa pihaknya tidak 

pernah berkompromi atas keselamatan dan keamanan kerja. “Ini pertama kali GMF ikut serta dan 

mendapatkan penghargaan untuk kategori manufacturing,” ungkap Iwan. Ajang ini diikuti 623 

perusahaan dari berbagai jenis industri dari berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa Tengah dan Timur 

Tengah. Total ada 13 kategori atau sektor yang dinilai. Penilaian mencakup aspek implementasi Safety, 

Health, and Environment selama tahun 2017.  

 

Penghargaan ini menjadi tolak ukur implementasi tiga aspek penting tersebut di lingkungan kerja 

perusahaan. Apalagi lembaga penyelenggara ajang ini memiliki reputasi cukup bagus di industri global, 

terutama yang berkaitan dengan implementasi Safety, Health, and Environment. Beberapa perusahaan 

yang mengikuti ajang ini antara lain China State Construction Engineering, Indian Oil Corporation and 

Tanqia Siyana FZC, Aston Martin Lagonda Ltd hingga BAE System. Partisipasi perusahaan global ini bisa 

menjadi indikator tentang reputasi dan kredibilitas British Safety Council sebagai penyelenggara event 

tahunan ini. Sebelumnya, pada tahun 2016, GMF juga berhasil mendapatkan predikat ”Low Risk MRO” 

dari Otoritas Penerbangan Sipil Amerika, FAA dan diikuti predikat “High Quality MRO” dari Lembaga 

yang sama pada tahun 2017.  
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