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Lokasi
•	 Satu jam ke arah utara 

Melbourne dan mudah diakses 
dengan rute-rute kereta dan 
jalan utama.

•	 Dekat dengan universitas, 
fasilitas pelatihan dan sekolah 
pelatihan penerbangan diakui 
termasuk Ansett Aviation 
Training di Tullamarine, 
salah satu pusat Pelatihan 
Simulator terbesar di belahan 
bumi bagian selatan, dan Pusat 
Pelatihan Penerbangan Umum 
dan Pusat Simulator baru 
milik AVIA Aircraft di Bandara 
Moorabbin.

•	 Sangat mudah menjangkau 
tempat-tempat penerbangan 
umum kota metropolitan 
termasuk bandara Point Cook, 
Moorabbin dan Essendon.

•	 Terletak sangat dekat (UTC/
GMT +10 jam) dengan pasar-
pasar pertumbuhan di kawasan 
Asia Pasifik:

 - China
 - Indonesia
 - Vietnam
 - Singapore
 - India
 - Japan

•	 Berada dalam jarak satu jam 
terbang ke bandara-bandara 
satelit termasuk:

 - Melbourne – wilayah 
penerbangan terkendali/
pengisian bahan bakar

 - Albury (pinggiran NSW) – 
wilayah penerbangan 
terkendali/pengisian 
bahan bakar

 - Shepparton – pelatihan dan 
pengisian bahan bakar

 - Yarrawonga – pelatihan dan 
pengisian bahan bakar

 - Wangaratta – pelatihan dan 
pengisian bahan bakar

 - Benalla – markas besar 
Gliding Club of Victoria

 - Mount Beauty – Gliding 
Club dan residential 
aviation park (hanggar 
dan tempat penerbangan 
yang tersambung dengan 
rumah huni)

www.strathbogie.vic.gov.au/projects/readyfortakeoff



Kesempatan Investasi

Pelatihan calon pilot internasional dan nasional

Pertumbuhan ekonomi di seluruh Asia telah menyebabkan permintaan 
akan angkutan udara domestik dan internasional meningkat, dan akibatnya 
meningkatkan permintaan akan para pilot terlatih.

Telah diperkirakan bahwa lebih dari 20 tahun ke depan:

•	 Asia Timur Laut akan membutuhkan 18.800 pilot tambahan
•	 Asia Tenggara akan membutuhkan 51.500 pilot tambahan
•	 Wilayah Oseania akan memerlukan tambahan 12.900 pilot
•	 Asia Barat Daya akan membutuhkan 31.000 pilot tambahan

Perkiraan Pilot dan Teknisi Boeing 2012

Dengan fasilitas pelatihan penerbangan canggihnya, cuaca yang luar biasa 
dan kedekatannya dengan Melbourne, Pusat Pelatihan Pilot Kawasan Hume 
di Victoria sudah siap untuk lepas landas.

Ekspansi Bisnis

Pusat Pelatihan Pilot Kawasan Hume di Bandara Mangalore menawarkan pada 
sekolah-sekolah pelatihan penerbangan yang berbasis di kota metropolitan 
tempat yang cukup luas untuk melebarkan sayap mereka selagi mereka 
menghadapi peraturan wilayah penerbangan yang semakin meningkat, 
dan pengembangan daerah huni yang semakin merambat di sekitar  
bandara-bandara. Situs seluas 214 hektar ini dilindungi oleh lapisan zona untuk 
penggunaan khusus dan dekat dengan wilayah penerbangan terkendali dan 
tak terkendali, sejumlah bandara satelit dan dengan rute-rute kereta dan jalan 
utama Australia tenggara.

Perkembangan Ekonomi

Karena kebanyakan program-program pelatihan pilot dilaksanakan selama jangka 
waktu sampai dengan 60 minggu, maka tidak ada batasannya kalau kita bicara 
tentang kesempatan mempromosikan atraksi pariwisata local, sektor retail dan 
jasa kepada para pilot peserta pelatihan ketika mereka masih belajar dan tinggal 
di Kawasan Hume. 

Pendekatan 
Terkoordinasi

Pemerintah dan lembaga-lembaga 
tingkat Federal, Negara Bagian 
dan daerah, dan industri penerbangan 
mendukung dan mempromosikan 
serangkaian inisiatif untuk menarik 
dan memprioritaskan investasi di 
sektor ini termasuk:

•	 Kemitraan

Misi perdagangan rutin ke 
negara-negara Asia Pasifik untuk 
memprakarsai usaha bersama.

•	 Pertunjukan dirgantara dan 
pameran-pameran 

Setiap dua tahun, Melbourne 
mengadakan Australian 
International Airshow dan 
Aerospace and Defence Expo, 
pameran dagang bidang 
penerbangan, kedirgantaraan dan 
pertahanan terbesar di belahan 
bumi bagian selatan.

•	 Pelatihan dan pendidikan 

Melbourne menaungi pemusatan 
fasilitas pendidikan dan pelatihan 
penerbangan dan kedirgantaraan 
terbesar di Australia.

•	 Prioritas investasi

Layanan untuk pengembangan 
infrastruktur dan fasilitas 
pelatihan lebih lanjut untuk 
para pilot di Bandara Mangalore 
ditandai sebagai prioritas dalam 
Hume Strategy for Sustainable 
Communities 2010 - 2020 
Regional Plan (Strategi Kawasan 
Hume untuk Komunitas Yang 
Berkesinambungan Rencana 
Daerah 2010 - 2020).

Terletak dekat dengan Melbourne 
dan rute-rute angkutan utama, 
Kawasan Hume di Victoria sangatlah 
ideal untuk organisasi-organisasi 
domestik dan internasional yang 
mencari fasilitas dan layanan 
pendukung kelas terbaik untuk 
pelatihan pilot.

Di bagian utama Pusat Pelatihan 
Pilot Kawasan Hume terdapat 
Bandara Mangalore, sebuah fasilitas 
pelatihan yang khusus dibangun 
untuk tujuan ini di timur laut bandara 
internasional Melbourne, yang 
memenuhi standar-standar Civil 
Aviation Safety Authority (CASA) 
dan European Aviation Safety 
Administration (EASA).

Dengan adanya sejumlah bandara 
kota metropolitan dan daerah 
dalam jarak terbang kurang dari 
sejam yang menyediakan akses 
langsung pada wilayah penerbangan 
terkendali, dan tidak terkendali, 
tidak adanya batasan jam akhir 
terbang, dan kondisi cuaca stabil, 
Mangalore dan daerah sekitar 
Kawasan Hume merupakan 
pangkalan sempurna bagi pilot-pilot 
peserta pelatihan untuk memupuk 
rasa percaya diri dan keterampilan.

KEUNTUNGAN

Fasilitas Pelatihan yang Mantap

Fasilitas-fasilitas bandara Mangalore meliputi:

•	 Bantuan navigasi

•	 Pencahayaan bandara

•	 Landasan pacu ganda untuk segala cuaca

•	 Fasilitas pengisian ulang bahan bakar

•	 Hanggar dan tempat penyimpanan

•	 Pusat pelaksanaan pelatihan pilot (dirancang dan dibangun sesuai 
standar EASA)

•	 Jaringan serat optik LAN untuk menghubungkan para peserta, 
pusat pembelajaran dan administrasi

•	 Tempat parkir Tarmac yang sanggup menampung sampai dengan 
40 pesawat pelatihan

•	 Akomodasi bintang empat yang dapat menampung sampai dengan 
40 peserta

•	 Pusat ujian CASA

Fasilitas Mangalore sering digunakan oleh departemen-departemen pemerintah 
Federal dan Negara Bagian; layanan gawat darurat; organisasi komersial, 
kelompok dengan tujuan rekreasi, dan Akademi Pelatihan Penerbangan 
Moorabbin, sebuah lembaga pelatihan penerbangan terkemuka yang ahli 
dalam melatih kadet-kadet maskapai Cina.

Fasilitas pelatihan dan pusat pembelajaran khusus ini juga menawarkan:

•	 penyediaan simulator penerbangan canggih
•	 fasilitas rekreasi termasuk lapangan tenis dan kolam renang

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.mangaloreairport.com.au

Kualitas dan 
Keamanan

Fasilitas- fasilitas pelatihan 
Bandara Mangalore dibangun 
sesuai standar-standar Civil 
Aviation Safety Authority (CASA) 
dan European Aviation Safety 
Administration (EASA).

Kawasan Hume memiliki 
wilayah penerbangan yang tidak 
padat, yang menjadikannya 
lingkungan ideal bagi para pilot pada 
tahap-tahap awal pelatihan mereka.

Kedekatan Mangalore dengan 
wilayah penerbangan terkendali 
di sekeliling bandara-bandara 
nasional dan internasional utama 
menyediakan kesempatan bagi 
para pilot untuk mengembangkan 
keterampilan dan membuat 
pengalaman belajar mereka 
lebih bervariasi.

Seluruh pelatihan dilakukan dalam 
bahasa Inggris.

Sejumlah organisasi pelatihan 
penerbangan multi nasional, 
yang mengakui keuntungan 
beroperasi di Victoria, mempunyai 
program-program yang sangat 
mapan dan sudah berjalan bagi 
para siswa internasional.

Pelatihan pilot Australia diatur oleh 
Civil Aviation Safety Authority dan 
pelatih-pelatihnya sangat diakui di 
lingkup internasional dan nasional.

Victoria adalah markas besar 
industri penerbangan dan 
kedirgantaraan Australia.

Pusat Pelatihan Pilot Kawasan Hume di Victoria
www.strathbogie.vic.gov.au/projects/readyfortakeoff

Cuaca dan Medan

Bentang alam kawasan Hume 
didominasi dataran terbuka, 
medan sempurna bagi para 
calon pilot yang perlu membangun 
kepercayaan diri dan pengalaman.

Kawasan Hume terkenal akan 
iklimnya yang sedang dan 
langitnya yang cerah,  
dengan rata-rata tujuh sampai 
delapan jam sinar matahari dalam 
sehari (12 jam sehari dari bulan 
Oktober sampai Maret), dan rata-
rata temperatur maksimum 21°C.


