Aerofood ACS
In-Flight Catering
"Aman tidak sih makanan di pesawat? Higienis?
Bersih?"
Mungkin pertanyaan tersebut kerap kita pikirkan ketika
memakan makanan yang ada di pesawat. Agar tak
penasaran mengenai keamanan dan kebersihan makanan
di pesawat atau yang biasa disebut dengan in flight
catering, maka J NETS' beberapa waktu lalu datang
berkunjung ke Aerofood Catering Service di Area
Bandara Soekarno-Hatta untuk mendengar penjelasan
mengenai in-flight catering dan juga melihat secara
langsung dapur ACS.
Yuk simak wawancara J NETS' dengan Bapak Afdal Amir
Q. Berapa airlines yang bekerja sama dengan Aerofood?
A. Aerofood ACS merupakan bagian dari Garuda tapi tidak
hanya Garuda saja yang menggunakan jasa Aerofood
ACS, ada sekitar 40 maskapai penerbangan
internasional & domestik seperti Singapore Airlines,
Emirates, Japan Airlines, Korean Air, Asiana Airlines
dan maskapai penerbangan lainnyayang juga
menggunakan jasa Aerofood ACS.
Q. Pilihan menunya disediakan ACS atau dari airlines?
A. Biasanya pilihan menu berasal dari Airlines, namun
Aerofood ACS juga membuatkan menu proposal
berdasarkan tipikal menu airlines nya sendiri, misalnya
Japanese food untuk Japan Airlines, Korean food untuk
Korean Air dan Arabic menu untuk middleeast airlines.
Q. Ganti menunya berapa kali?
A. Untuk internasional menunya berganti setiap bulan,
sedangkan domestik setiap minggu.
Q ACS punya berapa dapur? Apakah buka 24 jam?
A. Aerofood ACS memiliki 9 dapur. Untuk jam operasional
tergantung pada jam operasional airport-nya, Ada yang
24 jam, ada juga yang tidak. Tapi Aerofood ACS juga
memiliki local catering partner untuk airport-airport
yang Aerofood tidak miliki cabang di sana, namun local
catering partnert selalu dikontrol agar tetap standar
kualitasnya.
Q Apakah makanan negara tertentu dapurnya berbeda?
A. Dapurnya tetap sama, tetapi chef-nya berbeda untuk
setiap negara tertentu, ada chef untuk western,
Chinese/Oriental, Indian, Mediterranean, Japanese dan
Korean

Vice President In-Flight dari Aerofood ACS!
Q. Prosesnya memasak di Aerofood ACS bagaimana?
A. Proses memasaknya sih sama saja dengan yang
dilakukan baik di restoran atau hotel yang
dikonsumsi di darat. Kalau direstoran sistemnya
cooked and served, setelah dimasak langsung
disajikan dan dikonsumsi, tapi kalau di inflight
catering setelah dimasak, lalu di blast chilled untuk
mendapatkan suhu rendah dan aman untuk dimakan.
setelah didishing up lalu didinginkan kembali dalam
suhu aman maksimal 8 derajat celcius sampai dengan
makanan dipanaskan kembali oleh awak kabin
pesawat sebelum disajikan kepada penumpang.
Q. Mulai memasaknya jam berapa?
A. Dapur Aerofood ACS beroperasi 24/7. 24 Jam
sebelum jadwal penerbangan bahan baku makanan
mulai diseleksi dan disiapkan, daging beku mulai
dicairkan, sayur mayur dipotong, adonan kue dan roti
disiapkan. Minus 12 jam makanan sudah mulai
dimasak, kemudian di blast chilled untuk
mendapatkan suhu aman makanan, lalu minus 6 jam
makanan sudah mulai didishing sesuai dengan
spesifikasi menu masing-masing airlines. Minus 4 jam
makanan sudah siap di chiller room penyimpanan
akhir. Minus 1 jam makanan sudah diantarkan ke
pesawat dengan pengawasan suhu yang ketat supaya
makanan aman sesuai kaidah ISO 22000 sebagai
acuan food safety management system, Aerofood ACS
juga menjaga makanan tersebut dengan pengawasan
aviation security yang juga ketat untuk menjamin
makanan aman sampai diserahterimakan kepada awak
kabin pesawat.

Q. Apakah ada takaran kalori perporsinya?
A. Kalau jarak terbangnya dekat maksimal 2 jam

Q. Konsep yang diusung oleh ACS sendiri apa?
A. Safety first, Appearance, rasa, dan kebutuhan kalori.

penerbangan, porsi makan sedikit atau banyak tidak

Kalau makan di pesawat tidak safety bisa bahaya

berpengaruh pada penumpang tapi untuk penerbangan

kalau sakit perut semua nanti jadi susah.

jauh di atas 4 jam, maka kalori dan porsi disesuaikan
dengan kebutuhan. Disamping itu makanan juga
diperhitungkan, makanan dibuat tidak boleh terlalu

Q. Kalau delay atau cancel bagaimana?
A. Kalau delay 1-2 jam selama makanan masih di dalam

pedas, asin, manis atau terlalu asam agar aman bagi

chiller room catering maka masih aman dan bisa naik

seluruh penumpang. Terbang dalam ketinggian tertentu,

ke pesawat, tapi kalau lebih dari 6 jam maka akan

maka kita akan kehilangan sekian persen rasa, makanya

didistribusikan kepada penumpang on-ground sesuai

selalu tersedia salt & pepper sebagai penambah rasa

waktunya. Kalau pesawat cancel maka makanan yang

bilamana diinginkan

tidak dapat lagi dikonsumsi akan dimusnahkan
untukmenjaga kualitas.

Q. Apakah ada rules tertentu yang diterapkan?
A. Pemeriksaan telah dimulai dari pemilihan bahan baku,
penyimpanan barang sesuai jenis dan aturan suhu, ada
Quality Control yang memeriksa dalam seluruh

Q. ACS punya berapa staff?
A. 2000 staff di Jakarta dengan 400 chef. Total
seluruhnya di 9 unit ada 5000 staff

rangkaian proses mulai dari bahan baku hingga makanan
dinaikan ke pesawat. .

Berkeliling dapur Aerofood ACS
Selain bertemu dengan Bapak Afdal Amir,
team J NETS' juga berkesempatan
untuk berkeliling dan melihat kitchen ACS
loh! Yuk simak!

Bahan baku yang datang disortir dahulu sebelum bisa masuk ke
area penyimpanan berdasarkan jenisnya. Bahan baku yang tidak
sesuai standar akan di-reject, tidak dapat diterima!

Area pastry - Suhu, waktu pembuatan, dan
portioning pastry harus tercatat dan
sangat diperhatikan. Apabila diluar
standar maka product juga akan di-reject
dan tidak dapat digunakan!
Dry store tempat penyimpanan kebutuhan untuk maskapai
penerbangan dan pesawat charter yang menggunakan jasa
Aerofood ACS. Mulai dari beras hingga air kemasan semuanya
tersimpan di sini!
Untuk memasuki area kitchen semua
orang harus menggunakan overcoat,
hairnet, dan masker sesuai dengan
standart grooming agar dapur selalu

Area kitchen - Suhu memasak harus disesuaikan dengan standar

steril.

yang telah ditetapkan. Setelah itu makanan yang telah dimasak
dimasukan ke dalam blast chiller untuk mendapatkan suhu rendah
yang aman bagi makanan, hingga makanan naik ke pesawat yang
kemudian disajikan kepada penumpang setelah dipanaskan kembali
oleh awak kabin.

apak Afdal Amir
J Nets' Bersama B
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