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Buku Pengantar PENERBANGAN: Perspektif Profesional hadir sebagai  usaha untuk
memenuhi kebutuhan buku kedirgantaraan berbahasa Indonesia.  Buku ini ditulis oleh Capt.
Desmond Hutagaol yang telah memiliki 23 000  jam terbang.

  

Buku ini membahas secara rinci berbagai hal yang berkenaan dengan  dunia penerbangan
seperti bagian-bagian pesawat terbang, prinsip-prinsip  kerja dan pengendalian pesawat
terbang, sistem navigasi pesawat terbang  dan pengaturan lalu-lintas penerbangan, baik di
darat maupun di udara.  Kemudian terdapat bab-bab yang membahas prasarana penerbangan, 
pemeliharaan pesawat terbang dan proses selama penerbangan itu sendiri.  Di samping itu
buku ini juga membahas hal-hal yang biasanya tidak  dibahas dalam satu volume buku seperti
keselamatan penerbangan, keadaan  darurat serta fungsi dari masing-masing personil yang
terlibat dalam  dunia penerbangan, baik di udara maupun di darat.
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Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Istilah-istilah  berbahasa Inggris yang
umum dipergunakan dalam dunia penerbangan tetap  dituliskan dalam bahasa aslinya dengan
pertimbangan agar arti dan makna  yang sesungguhnya tidak menyimpang. Dengan demikian
para pembaca tidak  mengalami kesalahpahaman terhadap tulisan ini.

  

Tentang Penulis:

  

Captain Desmond Hutagaol lahir di kota kecil Balige, Sumatera Utara,  pada tanggal 27 Juli
1942. Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah  Rakyat (sekarang Sekolah Dasar), Sekolah
Menengah Pertama (SMP) dan  Sekolah Teknik Menengah (STM) di kota kelahirannya, pada
akhir tahun  1961 penulis diterima untuk mengikuti pendidikan penerbang angkatan  ke-10 di
Akademi Penerbangan Indonesia (Indonesian Aviation Academy) di  Curug, Tangerang.

  

Pada tahun 1966 penulis diterima menjadi penerbang pada Perusahaan  Negara (PN) Garuda
Indonesian Airways (kini PT Garuda Indonesia). Selama  bertugas di PT Garuda Indonesia,
penulis memiliki Air Transport Pilot  License (ATPL-nomor 650) Republik Indonesia dan telah
menerbangkan  beberapa jenis pesawat angkut sipil bermesin propeler seperti Douglas 
DC-3/C-47 (Dakota), Fokker F-27, dan pesawat bermesin jet Fokker F-28,  Douglas DC-9 di
dalam negeri maupun penerbangan internasional dengan  pesawat Jumbo Boeing 747-200
kemudian Boeing 747-400.

  

Pada tahun 1971, penulis diberi kesempatan mengikuti  pelatihan instruktur penerbang. Sejak
itu, di samping sebagai Captain  pilot, penulis juga bertugas sebagai instruktur penerbang dan
kemudian  sebagai check pilot (penerbang penguji yang ditunjuk oleh Direktorat  Jenderal
Perhubungan Udara) untuk tipe pesawat F-27, F-28, DC-9, untuk  melatih dan menguji para
penerbang yang baru diterima di PT Garuda  Indonesia. Tugas ini berlanjut hingga akhir masa
baktinya baik sebagai  simulator instructor, flight instructor, dan check pilot untuk para 
penerbang senior yang sedang menjalani up-grading ke pesawat besar  seperti Boeing 747-200
dan 747-400.

  

Penulis pensiun dari PT Garuda Indonesia pada 27 Juli 2002  di usia 60 tahun dan telah
memiliki 23,000:00 jam terbang. Hingga  pertengahan Oktober 2008, penulis masih aktif
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sebagai penerbang pada  sebuah perusahaan penerbangan eksekutif jet di Indonesia.

  

Keunggulan produk:

    
    1. Membahas secara rinci berbagai hal yang berkenaan dengan dunia penerbangan  
    2. Ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti  
    3. Istilah-istilah berbahasa Inggris yang umum dipergunakan dalam dunia  penerbangan
tetap dituliskan dalam bahasa aslinya dengan pertimbangan

Spesifikasi:

    -  Kode Buku: 51170010
    -  ISBN: 9786022411000
    -  Penulis: CAPT. DESMOND HUTAGAOL
    -  Tinggi: 25cm
    -  Lebar: 19cm
    -  Berat: 720.80 gr
    -  Halaman: 384
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