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Salam sejahtera untuk kita 
semua, semoga rekan-rekan selalu 
diberi kesehatan dan lindungan 
Tuhan Yang Maha Esa.

Di awal tahun 2015 ini kami 
selaku pengurus yang baru saja 
terbentuk, mengucapkan banyak 
terimakasih kepada seluruh 
anggota APG atas kepercayaannya 
kepada kami . Besar harapan 
saya kepada  rekan-rekan Badan 
Pengurus  APG periode 2014-2017  
untuk senantiasa menjalankan 
tugasnya dengan penuh semangat 

dalam menampung segala aspirasi para anggota nya. 
Sebagai Badan Pengurus di APG kita harus bisa memberikan 

pelayanan terhadap semua anggota APG, jadikanlah  APG sebagai 
wadah dalam memberikan ide-ide  anggota  baik dalam menyelesaikan 
permasalahan antar Pilot dengan Perusahaan maupun menyalurkan 
hobi  yang selama ini rekan-rekan miliki.

Bagi rekan-rekan yang sudah cukup lama bergabung menjadi Badan 
Pengurus, saya menghimbau untuk selalu berbagi  pengalaman kepada 
rekan-rekan yang baru saja bergabung menjadi Badan Pengurus, 
manfaatkan APG sebagai ajang pembelajaran dalam menangani 
segala permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.

Semangat baru bagi Badan Pengurus APG menjadi satu titik awal 
dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan seluruh anggota APG, 
hingga kita dapat menggapai cita-cita APG yaitu Mengangkat Harkat  
dan Martabat Penerbang .

Tidak lupa saya selaku Badan Pengurus APG mengucapkan turut 
berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian jatuhnya Pesawat 
Air Asia QZ8501 di Selat Karimata, semoga para korban mendapat 
tempat yang layak dan diterima segala amal dan ibadahnya oleh  Tuhan 
yang Maha Esa, juga bagi keluarga yang di tinggalkan semoga selalu di 
berikan ketabahan dan kekuatan atas kejadian tersebut.

Bagi rekan-rekan Pilot baik Badan Pengurus maupun Anggota APG 
dimanapun berada, saya menghimbau untuk selalu menjaga Kesehatan 
dan selalu Berhati-hati  dalam menjalankan tugasnya, dukungan dan 
doa semua rekan-rekan sangatlah kami harapkan, tanpa itu semua 
kami bukanlah apa-apa.

Terimakasih. 
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Kurang lebih sekitar 1000 kary-
awan PT Garuda Indonesia 
beserta direksi memenuhi 

Masjid At-Taqwa di Garuda City 
Center, Tangerang, Rabu (18/2) lalu. 
Mereka berkumpul untuk mengikuti 
acara bertajuk ‘Doa Bersama Direk-
si dan Karyawan Garuda Indonesia 
yang diisi pimpinan majelis Dzikir Az-
Zikra Ustaz Muhammad Arifin Ilham.

Direktur Utama Garuda Indone-
sia M Arif Wibowo dalam sambutan 
tertulis yang dibacakan oleh Direktur 
SDM dan Umum Garuda Indonesia 
Heryanto Agung Putra mengatakan, 
jajaran direksi dan karyawan Ga-
ruda Indonesia harus menanamkan 
kesadaran dan komitmen bersama 

meningkatkan produktifitas. “Masing-
masing bisa memberikan kontribusi 
bagi kemajuan perusahaan sebgaai 
bentuk ibadah kepadas Allah SWT.”

Dalam tausiyahnya, Ustaz Arifin 
Ilham menjelaskan tentang singkat-
nya hidup. Kehidupan sebenarnya 
adalah negeri akhirat. Sehingga 
orang beriman tidak akan main-main 
dengan lalai menggunakan waktu 
di dunia. “ Setiap detik harus kita isi 
ibadah, amal, dakwah, muhasabah 
sebagai bekal,”jelasnya.

Sebenarnya, kita setiap malam 
gladi resik mati lewat tidur.  “Maka 
sebelum tidur, ambil air wudhu, 
menghadap kiblat, berazzam shalat 
malam dan terus lantunkan laa ilaa-

ha ill-Allah,” tambahnya.
Ketua Kerohanian Islam Garuda 

(RohisGA) Heri Hutomo menambah-
kan, acara ‘Doa Bersama Direksi 
dan Karyawan’ adalah agenda pe-
rusahaan yang disinergikan dalam 
rangka mengawali tahun 2015 dan 
menyongsong ulang tahun Garuda 
Indonesia ke 66. “ Ini wujud ikhtiar ro-
haniyah agar perusahaan tetap maju 
dan berkembang,” papar Heri

Melalui kegiatan ini, kami ber-
harap Allah SWT akan mengangkat 
semua kesulitan yang dihadapi pe-
rusahaan dan Garuda tetap terbang 
tinggi, tutupnya. (Eky)

Doa Bersama Direksi dan Karyawan Garuda
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Pada tahun 2014 PT. Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk  suk-
ses menggelar “Travel Ex-

perience”, ingin mengulang sukses 
tersebut, pada hari Kamis (26/2) 
PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
bersama PT. Bank Negara Indone-
sia (Persero) Tbk. - sebagai bank 
partner kembali menggelar “Garuda 
Indonesia – BNI Travel Experience 
2015” yang dilaksanakan di Main 
Atrium Mall Gandaria City, Jakarta.

 Tingginya minat dan permintaan 
masyarakat pada awal tahun untuk 
mendapatkan informasi mengenai 
daerah tujuan wisata terbaik di do-
mestik maupun internasional, serta 
memfasilitasi para “traveler” dan ma-
syarakat untuk mendapatkan harga 
tiket dan paket wisata yang menarik 
namun dengan harga terjangkau. 

“Garuda Indonesia – BNI Travel Ex-
perience” tahun 2015 yang diseleng-
garakan dari tanggal 26 Februari - 1 
Maret 2015 tersebut bertujuan un-
tuk memenuhi Travel Experience, 
juga merupakan rangkaian dari 
event travel fair terbesar di Indone-
sia, yaitu “Garuda Indonesia Travel 
Fair (GATF) 2015” yang akan dilak-
sanakan pada tanggal 3 – 5 April 
2015 mendatang.

 Direktur Niaga Garuda Indone-
sia, Handayani menjelaskan bahwa 
pada setiap awal tahun merupakan 
periode yang tepat bagi masyara-
kat untuk merencanakan aktivitas 
liburannya. Untuk itu Garuda In-
donesia bekerjasama dengan BNI 
berupaya memenuhi permintaan dari 
seluruh masyarakat tersebut dengan 
menggelar “Garuda Indonesia – BNI 

Garuda Indonesia Travel Experience 2015
Menargetkan 10 Ribu Pengunjung

Travel Experience” 
di tahun 2015 ini. 

H a n d a y a n i 
melanjutan “Awal 
tahun seperti ini 
merupakan peri-
ode yang tepat 
bagi seluruh ma-
syarakat untuk 
merencanakan ak-
tivitas liburannya. 
Dengan membeli 
tiket penerbangan 
dan memilih des-
tinasi wisata yang 
dilayani Garuda 
lebih awal, ma-
syarakat pun dapat 
lebih leluasa untuk 
merencanakan ak-

tivitas liburannya baik untuk berlibur 
pada pertengahan maupun pada 
akhir tahun”. 

Pada “Garuda Indonesia Travel 
Experience 2015” ini, kami menar-
getkan jumlah pengunjung seban-
yak 10 ribu pengunjung dengan 
target sebesar 10 miliar selama 4 
hari pelaksanaan. Sementara pada 
Travel Experience tahun 2014 lalu, 
jumlah pengunjung mencapai 10 ribu 
pengunjung dan berhasil mengum-
pulkan total penjualan sebesar 16 
miliar”, tambah Handayani. 

Sementara itu, Direktur Konsum-
er & Ritel BNI Darmadi Sutanto men-
gatakan, kerja sama BNI dengan 
Garuda Indonesia ini adalah sinergi 
kedua Badan Usaha Milik Negara 
yang memberikan kemudahan bagi 
masyarakat untuk berwisata.  (Eky)
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Di ketinggian 900 kaki, lima 
pesawat latih terbang dari 
arah timur ke barat. Ber-

jejer dan  membentuk formasi se-
perti kipas, pesawat yang dikom-
andani Letkol penerbang Rizaldi 
Efransa dari Pangkalan Udara 
(Lanud) Adi Sutjipto Jogja itu me-
nyedot perhatian ribuan pasang 
mata yang sedari pagi memadati 
area landasan pacu Pantai Depok, 
Minggu 

Hampir setengah jam pesawat 

Grob G120TP-A buatan Jerman 
itu memukau pengunjung dengan 
berbagai formasi seperti leader 
benefit, trail, left echelon dan high 
G turn. Riuh rendah tepuk tang-
an ribuan orang terdengar saat 
Letkol penerbang Rizaldi Efransa 
berkali-kali bermanuver menukik 
di udara seperti tengah bertempur.

Setelah si putih Grob hengkang 
menuju landasan udara Adisutji-
pto meninggalkan Depok, sebuah 
pesawat ringan yang diawaki 

Marsekal Madya Purnawirawan 
Eris Heryanto kembali menghibur 
pengunjung.

Pesawat ringan bernama Pitts 
dengan dua sayap bertingkat di 
bagian atas dan bawah itu ter-
bang rendah menyapa pengun-
jung dengan bermanuver meling-
kar, berputar dengan posisi tubuh 
pesawat terbalik.

“Ini namanya gerakan luck roll, 
gerakan kecepatan tinggi sambil 
mengeluarkan asap,” kata pem-

Air Show Destinasi Baru 
Dunia Pariwisata di Indonesia
Atraksi aerobatic pesawat ini mendebarkan karena 
dikendarai seorang pilot berusia 61 tahun
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bawa acara mengabarkan ke pen-
gunjung.

Atraksi aerobatic pesawat ini 
mendebarkan karena dikendarai 
seorang pilot berusia 61 tahun, 
alumni angkatan udara 1976. Ke-
ahliannya berbalik dan menukik di 
udara tidak diragukan lagi kendati 
usia pilot telah senja.

Kehebatan para anak bangsa 
di bidang kedirgantaraan terli-
hat dari sejumlah pesawat yang 
dilombakan dan ditampilkan untuk 

menghibur selama tiga hari ge-
laran Jogja Airshow, 13-15 Maret 
2015. Totalnya ada lebih dari 200 
pesawat yang diterbangkan di 
atas laut, dari Depok sampai Pa-
rangtritis.

Pesawat yang ditampilkan 
pada Jogja Airshow kali ini lebih 
banyak dibanding tahun lalu yang 
jumlahnya tidak sampai 200 pe-
sawat. Banyaknya pesawat yang 
diterbangkan memecahkan rekor 
catatan Museum Rekor Indone-

sia (Muri) untuk katageori peng-
gunaan remote control terbanyak 
dalam penerbangan pesawat 
aeromodeling.

Menteri Pemuda dan Olahraga 
Imam Nahrawi, yang kemarin ha-
dir, mengatakan ke depan acara 
seperti ini menjadi event nasional.

“Harapannya jadi event In-
donesia Air Show,” ujarnya. Mo-
mentum seperti Jogja Airshow 
menjadi destinasi baru di bidang 
wisata. (Dennys)
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MONTREAL, Canada – The 
International Federation 
of Air Line Pilots’ Associa-

tions (IFALPA) would like to express 
its most sincere condolences to the 
families of the passengers and crew 
of TransAsia flight GE 235 who lost 
their loved ones in today’s accident 
in Taipei. Our hopes and best wishes 
of recovery are with all who survived 
this tragedy. 

In order to learn from such event 
and prevent any repetition, IFALPA 
stresses the need for the technic 
investigation into the circumstances 
of this accident to be conducted ac-
cording to the following principles:

•	 Such investigation should strictly 
follow the provisions laid out in 
ICAO Annex 13. Its objective 
should be to find the accident’s 
contributing factors and make 
the necessary safety recommen-
dations.

•	 It should not be impeded by ad-
ministrative or judicial proceed-
ings, whose only purpose is to 
apportion blame or liability.  

•	 Accident investigators should 
have unhampered access to all 
evidential material where and 
whenever  available, including 
the wreckage, flight recorders 
and ATS records, and unrestrict-

ed control over it to ensure that 
a detailed examination can be 
made without delay by the rel-
evant safety experts.  

•	 Whilst the investigation is taking 
place, with the gathering, record-
ing and analysis of all relevant 
information including statements 
from witnesses, there should be 
no disclosure of the accident’s 
details, data or records, in order 
to avoid misinterpretation of the 
events that occurred, and early 
conclusions. Indeed, the prema-
ture publication of information 
related to the accident can com-
promise

Flight safety  if such information 
lacks the context of the entire body of 
factual investigative data. Moreover, 
none of the accident records should 
be made available for purposes other 
than accident or incident investiga-
tion. 

 IFALPA’s experts on accident 
investigation and their operational 
knowledge of the ATR-72 aircraft are 
at the disposal of the Republic of Chi-
na’s Aviation Safety Council and any 
other investigation agency officially 
involved for advice or consultation 
during both the investigation process 
and the

Drafting of the accident report and 
related safety recommendations. IF-
ALPA will closely monitor the investi-
gation to ensure that it is conducted 
in accordance with the above prin-
ciples and that all efforts are made 
to prevent the reoccurrence of such 
a tragic event. (*)

IFALPA Press Release On The Accident 
Of Transasia Flight Ge235
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IFALPA organisasi yang 
menaungi Pilot diseluruh dunia 
dalam waktu dekat ini akan 

mengadakan Conference dengan 
tema “ IFALPA MADRID 2015  
70th ANNUAL CONFERENCE”. 
APG yang juga anggota IFALPA 
akan menghadiri acara yang akan 
dilaksanakan di Madrid Spanyol 
selama 3 hari (10-13 April 2015).

Dalam agenda rapat Badan 
Pengurus APG pada 26 Februari 
2015 lalu menjadi salah satu point 
yang ikut dibahas, dalam pemba-
hasannya Badan Pengurus APG 
menunjuk 3 orang perwakilan 
yang akan berangkat di acara 
tersebut, dari ketiga orang per-
wakilan tersebut adalah:

•	 Capt. B. Adisurya
•	 Capt. Aditya Barliyanto
•	 Capt. Yamin Tarigan
Ketiga perwakilan yang di 

berangkatkan ini nantinya akan 
menginformasikan semua perkem-
bangan dunia Penerbangan 
yang ada di Indonesia sampai 
Peraturan dan Kebijakan yang di 
buat pemerintah mengenai Pilot di 
negaranya. (Dennys)

APG mendelegasikan Tiga Anggotanya 
dalam Conference IFALPA di Madrid
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Andreas Lubitz kopilot muda asal jerman yang baru bergabung deng-
an Germanwings September 2013 mengantongi 630 jam terbang, 

sedangkan sang pilot sudah mengantongi ijin 6.000 jam terbang.
Andreas Lubitz  sejak kecil bercita-cita ingin terbang dan ingin menjadi 

pilot dia belajar terbang pertama kali dan bergabung di klub sekolah ter-
bang lokal, Luftorts Klub Westerwald ketika berusia 14 tahun, sang ayah 
seorang eksekutif bisnis yang sukses dan ibunya seorang guru piano, 
Andreas dibesarkan di kota kecil Montabaur, 20 menit dari kota Jerman 
Koblentz.

Pada 2007 Andreas Lubitz memulai pelatihan pilot komersial nya di 
kota Jerman utara Bremen, saat itu Ia berusia 20 tahun, menurut Klaus 
Radker, ketua klub, mengatakan: “Itu adalah impiannya untuk terbang 
dari usia dini dan dia bisa mewujudkannya, jadi ketika dia pergi untuk 
mendapatkan lisensi komersial dan menerbangkan pesawat seperti Air-
bus dia sangat senang dan bangga. ”

Itu Carsten Spohr, CEO Germanwings induk perusahaan, dalam 
konferensi pers, Kamis kemarin mengatakan bahwa Andreas memang 
pernah mengambil istirahat dalam pelatihan enam tahun yang lalu. Ke-
mudian setelah menjalani tes teknis dan psikologis lagi, dia dianggap 100 
persen fit untuk terbang".

“Saya tidak bisa menyatakan alasan mengapa ia mengambil istirahat 
selama beberapa bulan.”

Pesawat Germanwings men-
galami kecelakaan pada Se-
lasa (24/3/2015), penyebab 

kecelakaan tersebut mengarah pada 
kopilot Andreas Lubitz yang diduga 
sengaja menjatuhkan pesawat. Lu-
bitz diduga sengaja menjatuhkan 
pesawat lantaran kondisi jiwanya 
yang kurang sehat. Menurut riwayat 
kesehatannya, kopilot itu sempat 
menunda pelatihan pilot pada 2008 
karena mengalami salah satu jenis 
gangguan mental. Seorang teman 
mengatakan dia mengalami ‘depresi’.

Data dari cockpit voice recorder 
(CVR) Black Box, terungkap apa 
yang terdengar dari kokpit pesawat 
dan sekitarnya, mulai pesawat hen-
dak terbang hingga celaka di Pegu-
nungan Alpen, Prancis. Kata-kata 
terakhir dari Lubitz tersebut. Yakni 
ketika diminta kapten pilot Patrick 
Sonderheimer untuk mempersiapkan 
pendaratan lantaran pesawat sudah 
dekat di tempat tujuan, Dusseldorf 
Jerman, kopilot berusia 27 tahun itu 
menjawab ‘Semoga’ dan ‘Lihat Saja 
Nanti’. Lubitz kemudian mempersi-

lakan Sonderheimer untuk keluar dari 
kokpit pesawat dan menuju toilet.

Sang Kapten kembali dari toilet, 
namun pintu ruang kemudi terkunci. 
Sang kapten pilot berteriak minta 
pintu dibuka, tapi Lubitz diam saja. 
Beberapa menit kemudian, pesawat 
turun ketinggian perlahan-lahan 
akhirnya jatuh di Pegunungan Al-
pen, Prancis. Semua orang di dalam 
pesawat, yang berjumlah 150, din-
yatakan tewas. (infopenerbangan.
com)

Terungkap “Black Box” Pesawat Germanwings

Biodata Andreas Lubitz, 
Sang Kopilot Germanwings

FLASH NEWS 
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Sejalan dengan komitmennya 
untuk terus meningkatkan 
kualitas manajemen, kesela-

matan, keamanan dan operasional 
penerbangan, Garuda Indonesia 
bekerja sama dengan International 
Air Transport Association/IATA pada 
hari ini, Kamis, 5 Maret 2015 menye-
lenggarakan workshop “Partnership 
for Quality”. 

Kegiatan tersebut difasilitasi oleh 
IATA Director of Quality and Risk 
Management Jean-Luc Boutillier, 
IATA Assistant Director of Safety and 
Flight Operation Asia Pacific Blair 
Cowles, dan IATA Manager Quality 
Assurance and Quality Control Ga-
briel Gan, serta dihadiri oleh Direktur 
Operasi Garuda Indonesia Capt. No-
vianto Herupratomo dan perwakilan 
dari 18 maskapai di Asia Tenggara

Kegiatan “Partnership for Quality” 
tersebut diselenggarakan sebagai 
forum bagi perusahaan-perusahaan 

penerbangan di kawasan Asia Teng-
gara untuk menemukan solusi dari 
berbagai isu dan perkembangan in-
dustri penerbangan, khususnya ter-
kait aspek manajemen operasional 
penerbangan serta aspek sistem 
kualitas, keselamatan dan keaman-
an penerbangan.

Selain itu, workshop tersebut 
juga dilaksanakan sebagai sarana 
para pelaku industri penerbangan 
untuk saling melakukan pertukaran 
informasi, pandangan dan diskusi 
terkait best practice implementasi 
program quality assurance mau-
pun IATA Operational Safety Audit 
(IOSA), serta upaya-upaya yang 
telah dilakukan maskapai dalam me-
ningkatkan sistem keselamatan dan 
keamanan penerbangan.

Direktur Operasi Garuda Indo-
nesia, Capt. Novianto Herupratomo 
mengatakan, “Operasional pener-
bangan merupakan core business 

dari setiap perusahaan penerbang-
an, dan dengan dilaksanakannya 
pertemuan ini diharapkan setiap 
pelaku industri dapat terus tetap 
berkomitmen untuk memastikan 
kualitas dan manajemen opera-
sionalnya tetap berpegang penuh 
pada standar proses kerja yang baik 
mengikuti Best Practices yang ada.”

“Kami juga berharap penyeleng-
garaan workshop ini dapat semakin 
mendorong perusahaan-perusahaan 
penerbangan di kawasan Asia Teng-
gara, khususnya di Indonesia berkai-
tan dengan rencana implementasi 
sertifikasi keselamatan penerbang-
an Enhanced IOSA mulai Septem-
ber 2015 dan dalam berkolaborasi 
mencari jalan keluar dari tantangan 
yang dihadapi oleh industri, terutama 
dalam aspek operasional serta sys-
tem kualitas, keselamatan dan ke-
amanan penerbangan,” lanjutnya. 
(Garuda Indonesia)

Garuda Indonesia dan IATA Selenggarakan 
Workshop Partnership For Quality
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Pelindo III dan Garuda Indonesia 
Tandatangani Nota Kesepahaman

PT Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) (“Pelindo III”) dan 
PT Garuda Indonesia (Per-

sero) Tbk., (“Garuda Indonesia”), 
hari ini Selasa (3/3) menandata ngani 
“Nota Kesepahaman Korporasi” 
untuk meningkatkan sinergi kedua 
BUMN, serta untuk mendukung 
kelancaran kegiatan bisnis Pelindo 
III yang menangani kepelabuhanan, 
yang wilayahnya meliputi hingga tu-
juh provinsi di Indonesia.

Nota Kesepahaman tersebut me-
liputi pemanfaatan layanan Garuda 
Indonesia Group berupa ; kerjasama 
penyediaan jasa angkutan udara 
dengan harga khusus bagi pegawai 
dan keluarga Pelindo III dan afiliasin-

ya, penempatan infrastruktur sistem 
reservasi (Corporate Online Sales) 
di Pelindo III, kerjasama bidang 
teknologi informasi (IT) yang disiap-
kan oleh Garuda Group berupa im-
plementasi aplikasi ERP (Enterprise 
Resource Planning), keanggotaan 
Garuda Miles bagi pegawai Pelindo 
dan afiliasinya, serta kerjasama bi-
dang lainnya.

Nota Kesepahaman Korporasi 
tersebut ditandatangani secara ber-
sama-sama oleh Direktur Utama Pe-
lindo III, Djarwo Surjanto dan Direk-
tur Utama Garuda Indonesia, M. Arif 
Wibowo di Auditorium Garuda City 
Center, Cengkareng.

Direktur Utama Pelindo III, Djarwo 

Surjanto mengatakan bahwa sinergi 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
antara Pelindo III dengan Garuda 
Indonesia ini merupakan langkah 
strategis guna mengoptimalkan pe-
manfaatan potensi bisnis keduanya, 
dengan prinsip saling menguntung-
kan sesuai ketentuan perundang-un-
dangan yang berlaku. “Pelindo III kini 
mengelola 43 pelabuhan di Indone-
sia dan mulai melebarkan bisnis us-
aha lainnya seperti perkapalan, en-
ergi, logistik dan properti. Dukungan 
penyediaan jasa transportasi udara 
dari maskapai terbaik dan kebang-
gaan bangsa ini akan meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi kinerja per-
seroan,” ungkap Djarwo.
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Sementara itu Direktur Utama 
Garuda Indonesia, M. Arif Wibowo 
mengatakan bahwa melalui kerja 
sama tersebut, Garuda Indonesia 
akan menjadi maskapai resmi bagi 
perjalanan dinas guna menunjang 
kelancaran operasional seluruh 
pegawai Kantor Pusat dan Kantor 
Cabang Pelindo III serta anak peru-
sahaan dan afiliasinya.

“Kerja sama ini juga akan mem-
bantu program efisiensi Pelindo III 
secara jangka panjang mengingat 
melalui kerjasama ini Garuda Indo-
nesia akan memberikan potongan 
harga khusus dan layanan prioritas 
lainnya bagi seluruh pegawai Pelindo 
III dan afiliasinya serta keluarga. Me-
lalui kerjasama ini, seluruh pegawai 

Pelindo III dan afiliasinya, nantinya 
juga akan menjadi anggota frequent 
flyer Garuda Miles, untuk menjamin 
ketersediaan kursi dan jaminan prio-
ritas dan benefit lainnya bagi mer-
eka”. Tambah Arif.

Selain itu, sinergi antar kedua 
BUMN ini juga akan dapat meng op-
timalkan kinerja kedua BUMN, dan 
diharapkan dapat menjadi model 
bagi pengembangan sinergi BUMN 
lainnya. Saat ini Pelindo III gencar 
melakukan investasi dengan sejum-
lah flagship project seperti Terminal 
Teluk Lamong, Java Integrated In-
dustrial Port Estate (JIIPE) serta proj-
ect bisnis lainnya dengan dukung an 
layanan bintang lima maskapai Ga-
ruda Indonesia.

Tentang Garuda Indonesia:
Garuda Indonesia saat ini me-

layani lebih dari 73 destinasi di se-
luruh dunia dan berbagai lokasi-
lokasi eksotis di Indonesia. Dengan 
jumlah penerbangan mencapai 600 
penerbangan per hari dan jumlah ar-
mada yang dioperasikan mencapai 
160 armada (dengan rata-rata usia 
kurang dari 5 tahun), Garuda Indo-
nesia memberikan pelayanan terbaik 
melalui konsep “Garuda Indonesia 
Experience” yang mengedepankan 
keramahtamahan dan kekayaan 
budaya Indonesia. Melalui program 
transformasi yang berkelanjutan 
khususnya program pengembang-
an armada, maka pada akhir tahun 
2015 Garuda Indonesia akan meng-
operasikan sebanyak 194 pesawat 
(termasuk anak usaha Citilink).

Beberapa pengakuan atas keber-
hasilan program transformasi Ga-
ruda Indonesia” diantaranya adalah 
pencapaian sebagai maskapai bin-
tang lima/”world’s five star airline”, 
“World’s 7th Best Airline 2014”, “The 

World’s Best Cabin Crew 2014”, 
“World’s Best Economy Class 2013” 
dari SkyTrax.

Saat ini, Garuda Indonesia meru-
pakan anggota SkyTeam, sebuah 
aliansi maskapai global yang berang-
gotakan 20 anggota maskapai yang 
menawarkan jaringan global dengan 
lebih dari 15.700 penerbangan se-
tiap harinya ke 1052 destinasi di 177 
negara. Selain itu, para pengguna 
jasa Garuda Indonesia juga dapat 
memperoleh akses ke sebanyak 516 
lounges di seluruh dunia. Untuk infor-
masi lebih lanjut dapat mengunjungi 
www.garuda-indonesia.com atau fol-
low @IndonesiaGaruda di Twitter, 
like Facebook PT Garuda Indonesia 
atau melalui youtube.com/Garuda 
Indonesia1949.

Tentang Pelindo III:
PT Pelabuhan Indonesia III (Per-

sero) yang juga dikenal dengan Pe-
lindo III adalah Badan Usaha Milik 
Negara yang bergerak dalam sek-
tor perhubungan. Tugas, wewenang 
dan tanggung jawab Pelindo III me-
ngelola 43 pelabuhan yang tersebar 
di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Kalimantan Selatan, Kali-
mantan Tengah, Bali, Nusa Tengga-
ra Barat, dan Nusa Tenggara Timur, 
serta memiliki 10 anak perusahaan 
dan afiliasi.

Pelindo III menjalankan bisnis inti 
sebagai penyedia fasilitas jasa ke-
pelabuhanan [sekaligus operator ter-
minal bongkar/muat] yang memiliki 
peran kunci guna menjamin kelang-
sungan dan kelancaran angkutan 
laut. Dengan tersedianya prasarana 
transportasi laut yang memadai, 
Pelindo III mampu menggerakkan 
serta mendorong kegiatan ekonomi 
negara dan masyarakat. (Garuda In-
donesia)
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PT Garuda Indonesia (Persero) 
Tbk., pada hari ini, Minggu 
(1/3)  melaksanakan penan-

datanganan perjanjian kerjasama 
bidang “Corporate Sales” bersama 
Universitas Padjajaran (UNPAD).  
Penandatanganan kerjasama terse-
but dilaksanakan oleh Direktur 
Komersial Garuda Indonesia Han-
dayani, dan Wakil Rektor Universitas 
Padjajaran Dr. med.Setiawan. Pe-
nandatanganan kerjasama tersebut 
bertepatan juga dengan Dies Natalis 
ke-58 Unpad yang diselenggarakan 
Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Magis-
ter Manajemen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Padjadjaran).

Direktur Komersial Garuda Indo-
nesia Handayani dalam sambutan-
nya mengungkapkan bahwa, sektor 
pendidikan, khususnya perguruan 
tinggi, merupakan salah satu pangsa 
pasar yang cukup besar dan poten-
sial bagi Garuda Indonesia. Penan-
datanganan perjanjian kerjasama ini 
diharapkan dapat semakin menun-
jang peningkatan pangsa pasar 
Garuda Indonesia, khususnya pada 
sektor pendidikan, melalui berbagai 
kerjasama, baik dalam bidang ker-
jasama corporate hingga pengem-
bangan pendidikan.

“Pasar korporat merupakan pasar 
yang cukup besar bagi Garuda In-
donesia, dengan jumlah sivitas aka-
demika Unpad yang mencapai lebih 

dari 40 ribu orang, kami optimistis 
dapat meningkatkan potensi pangsa 
pasar Garuda Indonesia melalui ker-
jasama corporate sales bersama Un-
pad”, papar Handayani.

Sementara itu, Wakil Rektor Un-
pad, Dr. med. Setiawan mengung-
kapkan, “Kerjasama bersama Ga-
ruda Indonesia kami harapkan dapat 
mendukung komitmen kami dalam 
mengembangkan prinsip Tri Dharma 
perguruan tinggi dan peningkatkan 
kualitas pendidikan, melalui sinergi 
antara akademisi dengan sektor in-
dustri, ungkapnya.

Penandatanganan perjanjian 
kerjasama antara Garuda Indonesia 
dan Unpad merupakan perpanjan-
gan dari komitmen kerjasama yang 
telah dilaksanakan sejak tahun 2011 
yang meliputi kerjasama di bidang 
corporate direct, berupa layanan dan 
kerjasama khusus terkait special cor-
porate fare, counter check-in khusus 
pelanggan korporat, excess bag-
gage sejumlah 10 kg, serta berbagai 
benefit lainnya bagi seluruh sivitas 
akademika Unpad.  

Melalui penawaran corporate fare 
tersebut, nantinya sivitas akademika 
UNPAD akan mendapatkan potong-
an diskon 15 % untuk setiap pem-
belian tiket penerbangan domestik 
dan potongan diskon sebesar 25% 
untuk penerbangan internasional. 
Sejalan dengan upaya perusahaan 

dalam peningkatan pangsa pasar 
Garuda Indonesia melalui corporate 
sales, hingga akhir tahun 2014, Ga-
ruda Indonesia telah melaksanakan 
kerjasama korporasi dengan lebih 
dari 2400 perusahaan dan institusi di 
Indonesia. 

Pada tahun 2015 ini, Garuda In-
donesia menargetkan kerjasama ko-
rporat dapat terjalin dengan lebih dari 
2500 perusahaan. Sementara itu, 
seiring dengan kinerja perusahaan 
yang semakin diakui dunia interna-
sional,  bulan Desember 2014 lalu, 
Garuda Indonesia berhasil meraih 
predikat sebagai “Maskapai Bintang 
5” dari SkyTrax.

Sebelumnya Garuda Indonesia 
juga berhasil meraih pengakuan 
atas keberhasilan program transfor-
masi Garuda Indonesia diantaranya 
adalah pencapaian sebagai “World’s 
7th Best Airline 2014”, “The World’s 
Best Cabin Crew 2014”, “World’s 
Best Economy Class 2013” “The 
World’s Best Economy Class” In 
2013, “The World’s Best Regional 
Airline” in 2012 and “The World’s 
Most Improved Airlines” in 2010 
dari  SkyTrax. Selain itu, Garuda In-
donesia juga berhasil meraih peng-
hargaan “Best in Region: Asia and 
Australasia” dari Airline Passenger 
Experience Association (APEX). 
(Garuda Indonesia)

Garuda Indonesia & Universitas 
Padjajaran Laksanakan Kerjasama 
Corporate Sales
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Konsolidasi menjadi satu ajang 
penting dalam menjalankan 
roda organisasi demi tercip-

tanya prestasi yang di harapkan, 
Eagle 52 Club Golf yang di bawah 
naungan Asosiasi Pilot Garuda 
(APG) mengadakan latihan bersama 
seluruh pengurus yang tergabung 
dalam Eagle 52.

Untuk menghadapi even kejuara-
an yang akan di laksanakan pada 8 
Juni 2015 mendatang, para pengu-
rus Eagle 52 yang memang dalam 
hal ini sangat sulit untuk berkumpul 
yang di sebabkan jadwal yang padat 
kali ini mereka bisa menyempatkan 
diri untuk ikut latihan bersama.

Latihan yang diadakan di Padang 
Golf. Gunung Geulis. Bogor. Jaw-

abarat ini menjadi satu moment pent-
ing untuk bisa sekaligus membahas 
segala permasalahan dan kegiatan 
Eagle 52, baik jangka panjang mau-
pun jangka pendek. “Latihan kita kali 
ini memang sengaja kita buat untuk 
sekaligus rapat para pengurus Eagle 
52.” Tututr Capt. Agung Setyobudi  
Ketua Club Golf Eagle 52 APG saat 
di konfirmasi melalui Telpon Seluler.

Acara yang berlangsung selama 
satu hari (16/03/15) ini dihadiri se-
banyak 30 peserta yang ikut dalam 
latihan tersebut, namun peserta yang 
mengikuti acara tersebut bukan saja 
anggota APG, melainkan para peng-
hoby Golf di luar APG.” Seperti biasa 
kami mengundang Club lain untuk 
ikut meramaikan latihan ini, di situ-

lah ajang silaturahmi antar sesama 
penghoby dan di situpula kami bisa 
saling bertukar pengalaman apa-
pun“. Ucap Capt. Agung.

“Dibawah Panji APG kami selaku 
pengurus Eagle 52 akan selalu beru-
saha untuk dapat mengibarkan ben-
dera disetiap turnamen-turnamen 
baik di dalam Negeri maupun di Luar 
negeri“ Harap nya.

Peran serta dan dukungan APG 
menjadi modal utama dalam meng-
gerakan roda organisasi, baik dalam 
dukungan Moril maupun Materil yang 
sudah di berikan kepada Eagle 52 
dalam menjalankan agenda rutinya. 
(Dennys)

Konsolidasi Bersama Eagle 52
INFO APG
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Terkait dengan akan di buatnya 
peraturan baru oleh Kemen-
trian Perhubungan Republik 

Indonesia (Kemenhub) mengenai 
pemberian sangsi dan keselamatan 
penerbangan di Indonesia ini men-
jadi satu hal pokok dan penting untuk 
di bahas, kecelakaan yang menimpa 
perusahaan Airasia waktu lalu mem-
buat Pemerintah Indonesia di pertan-
yakan oleh public tentang peraturan 
keselamatan di dunia Penerbangan.

Ijin terbang dan keselamatan 
menjadi satu pertanyaan besar oleh 
masyarakat kepada Pemerintah RI 
khususnya Kementrian Perhubun-
gan atas kejadian tersebut, hal 
itulah yang membuat Kementrian 
Perhubungan harus merevisi kem-
bali tentang peraturan yang telah di 
jalankan saat ini.

Untuk membuat peraturan ten-
tang keselamatan penerbangan ti-
daklah mudah, banyak yang harus 
dibahas dan di sepakati oleh kedua 
belah pihak antara Pemerintah dan 
Perusahaan Air lines yang ada.

Kesepakatan itulah yang nantinya 
akan di jadikan acuan oleh setiap pe-
rusahaan penerbangan, dalam wak-
tu dekat ini pemerintah (Kementrian 
Perhubungan) akan mengeluarkan 
kebijakan dan peraturan baru, dalam 
peraturan yang baru ini ada bebera-
pa point yang dapat merugikan sebe-
lah pihak, terutama bagi Pilot, salah 
satunya tentang Groundid selama 90 
hari terhadap Pilot yang melakukan 
pelanggaran.

Hal inilah yang menjadi perhatian 
khusus bagi Badan Pengurus APG 
untuk dapat memberikan masukan 
kepada Kementrian Perhubungan 

mengenai kebijakan tersebut. “ Pem-
bahasan rapat BP kali ini kami selain 
membahas permasalahan yang ter-
tunda dengan perusahaan, kami juga 
membahas tentang undangan Komi-
si V DPR RI kepada APG untuk men-
jadi Narasumber mengenai pemba-
hasan peraturan dan kebijakan yang 
baru oleh Kementrian Perhubungan 
dalam waktu dekat ini”. Tutur Capt. 
Leo B.P usai rapat rutin BP APG. Di 
Gedung Pilot House GSO Bandara 
Soekarno Hatta.(26/02/15).

Dalam membuat peraturan dan 
kebijakan yang berkaitan dengan 
Profesi Pilot haruslah mengacu ke-

pada peraturan yang telah dibuat 
oleh Organisasi Pilot Internasional. “ 
Untuk membuat kebijakan, Pemerin-
tah (Kementrian Perhubungan ) ha-
rus melihat peraturan yang telah di 
buat oleh Organisasi Pilot Internasi-
onal, selama ini kami memakai per-
aturan tersebut” Tegas nya.

Berdasarkan undangan dari 
Komisi V DPR RI, Badan Pengurus 
APG membentuk tim Pokja yang 
khusus untuk membahas dan mem-
berikan masukan kepada Komisi V 
DPR dan Kementrian Perhubungan 
RI. (Dennys)

Kebijakan Baru, Merugikan Pilot
HEADLINE 
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Jogja Air Show
Kehebatan para anak bangsa di bidang 
kedirgantaraan terlihat dari sejumlah 
pesawat yang dilombakan dan ditampilkan 
untuk menghibur selama tiga hari 
gelaran Jogja Airshow, 13-15 Maret 2015. 
Totalnya ada lebih dari 200 pesawat yang 
diterbangkan di atas laut, dari Depok sampai 
Parangtritis.
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Buah merah ini mungkin lebih 
sering dijadikan bahan tam-
bahan untuk masakan dalam 

jumlah yang tidak seberapa. Tomat 
lebih baik dikonsumsi sendiri seb-
agai jus agar manfaat kesehatannya 
lebih berefek ke tubuh.

Berikut adalah sejumlah manfaat 
dari buah tomat untuk kesehatan, 
seperti dilansir dari Healthcareasia, 
Jumat (27/2/2015) lalu.

Menjernihkan penglihatan
Tidak hanya wortel yang baik 

untuk penglihatan, tomat yang me-
ngandung vitamin A juga memiliki 
manfaat yang sama. Tomat dapat 
membantu menjernihkan penglihat-
an, sekaligus mencegah buta senja 

dan degenerasi (kerusakan sel) 
makula retina.

Membantu melawan kanker
Menurut penelitian, tomat men-

gandung banyak kandungan liko-
pen (antioksidan) yang efektif dalam 
membantu menurunkan risiko kan-
ker, khususnya kanker paru-paru, 
kanker perut, dan kanker prostat.

Menjaga kesehatan darah
Penelitian menyatakan bahwa 

satu buah tomat menyediakan sekira 
40 persen kebutuhan vitamin C hari-
an dan juga mengandung vitamin A, 
potassium, dan zat besi yang pen-
ting untuk menjaga kesehatan nor-
mal darah.

Mengurangi risiko penyakit jan-
tung

Likopen dalam tomat bisa melin-
dungi Anda dari masalah kardio-
vaskular. Mengonsumsi tomat se-
cara rutin membantu menurunkan 
kadar kolesterol dan trigliserida 
dalam darah, mengurangi pe-
ngendapan lemak di dalam pembu-
luh darah.

Baik untuk pencernaan
Memakan tomat setiap hari bisa 

menjaga sistem pencernaan, karena 
ini membantu mencegah baik konsti-
pasi maupun diare. Ini juga mence-
gah sakit kuning dan efektif dalam 
membuang racun dalam tubuh. 
(okzn/eq)

Manfaat Konsumsi Tomat
HORIZON
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Desain persegi panjang 
yang selalu diadopsi 
para produsen smart-
phone dirasa cukup 
ketinggalan. Sebuah 

perusahaan yang berbasis di 
California, Monohm kabarnya akan 
segera menghadirkan dalam bentuk 
unik dilabeli dengan nama Runcible.

Runcible hadir dengan bentuk 
yang menonjol, melingkar dengan 
punggung bodi dari material kayu 
yang berbentuk cembung. Hal 

tersebut diungkapkan perusahaan 
untuk lebih melekat dan bersarang 
di telapak tangan. Demikian seperti 
dikutip dari Cnet, Jumat (27/2/2015).

Pihak perusahaan mengklaim, 
kehadiran Runcible adalah alterna-
tif pilihan untuk pengguna ponsel 
pintar yang sudah bosan dengan 
desain persegi panjang pada smart-
phone. Di dalamnya juga disemat-
kan aplikasi centric, dan diharapkan 
bisa menjadi alternatif yang menarik 
bagi pengguna.

“Faktor bentuk memiliki sejarah 
yang panjang, seperti batu ajaib, 
kompas, perangkat perias wanita,” 
jelas Anderson, CEO Monohm.

Meski memiliki desain yang unik, 
Runcible juga bisa digunakan se-
bagai smartphone pada umumnya. 
Pengguna bisa melakukan pang-
gilan, berselancar di dunia maya, 
mengirim pesan berbasis teks dan 
angka, serta mampu mengambil foto 
dengan kualitas baik. (Net/eq)

Runcible, Smartphone Desain Kayu 
dengan Bentuk Bundar
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Mengikuti jejak keberhasilan 
peluncuran N3, smartphone 
dengan kamera berputar 

elektrik, serta R5, smartphone ultra-
tipis, kini Oppo siap meluncurkan 
produk terbaru di kelas menengah, 
bernama Mirror 3. Dengan fitur-
fitur high-end yang biasa muncul di 
smartphone premium Oppo, Mirror 
3 siap dipasarkan dengan harga Rp. 
3.199.000.

Fitur premium yang akan hadir 
di Mirror 3 adalah kamera depan 
beresolusi 5 MP serta kemampuan 
pengisian daya yang lebih cepat, 
yaitu dapat mencapai 100 persen 
hanya dalam 90 menit dibanding-
kan smartphone lain yang biasanya 
membutuhkan 150 menit untuk 
pengisian daya penuh. Smart phone 
yang ditujukan untuk pelajar hingga 
kaum profesional ini juga dilengkapi 
dengan Smart Control Technology 
2.0+ yang memungkinkan peng-
guna menghubungkan dan mengon-
trol berbagai perangkat di rumah, 

seperti televisi, DVD, dan pendingin 
ruangan.

“Oppo berkomitmen untuk meng-
hadirkan produk unggulan di setiap 
segmen pasar kami. Oleh karena 
itu, kami meluncurkan Mirror 3 yang 
mengadopsi beberapa fitur favorit 
di produk premium kami, seperti 5 
MP kamera depan dan kemampuan 
pengisian daya yang lebih cepat 
dibandingkan dengan smartphone 
sejenis di kelasnya,” kata CEO 
Oppo Indonesia Jet Lee, melalui 
siaran pers, Rabu, (25/2) lalu.

Jet Lee juga menambahkan 
dengan tren selfie yang berkem-
bang saat ini, smar tphone dengan 
kamera depan yang berkualitas 
adalah suatu keharusan. Selain itu, 
semakin tinggi mobilitas pengguna 
dan seringnya penggunaan smart-
phone dalam aktivitas sehari-hari, 
kemampuan pengisian daya yang 
lebih cepat juga dapat meningkat-
kan efisiensi waktu pengguna.

Tidak hanya kualitas kamera 

depan yang diusung oleh Mirror 
3, kamera belakangnya juga telah 
dilengkapi dengan 8 MP SONY 
IMX 179 backside illuminated yang 
mempunyai fitur unik ‘Beautify’ dan 
hadir dengan teknologi pure image 
engine PI 2.0+. Dengan spesifikasi 
kamera tersebut, Mirror 3 dapat 
mengambil gambar dengan lebih 
jelas, termasuk saat malam hari. 
Dengan resolusi layar yang sudah 
High Definition (HD), pengguna 
dapat menonton video atau melihat 
gambar dengan ketajaman gambar 
yang detail.

Para pecinta games juga tidak 
perlu takut mengalami hambatan 
saat bermain, karena Qualcomm 
Snapdragon MSM8916 1,2GHz dan 
64-bit Quad-core processor mem-

perkuat spesifikasi Mirror 3. Sistem 
operasi ColorOS 2.0.1 yang ber-
basis Android 4.4 serta dual micro-
SIM juga menjadi keunggulan lain 
dari Mirror 3. (net/Q)

Oppo Luncurkan Smart phone 
Premium “Mirror 3”
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Semarang - Pemerintah Kota 
(Pemkot) Ambon melaku-
kan roadshow ke sejum-

lah kota guna menyosialisasikan 
program tahun kunjungan Ambon 
2015 yang diberi tema «Mangente 
Ambon» (datang berkunjung ke Am-
bon).Roadshow ini dilakukan agar 
wisatawan lokal dan mancanegara 
semakin tertarik untuk mengunjungi 
Ambon.

Salah satu kota yang didatangi 
adalah termasuk ke Semarang. Ke-
pala Dinas Pariwisata Kota Ambon 

Henry Marijes Sopacua, SPd, SH, 
MH kepada Beritasatu.com, Kamis 
(26/2) di Semarang, mengungkap 
kalau roadshow dilakukan untuk me-
nyukseskan program wisata Ambon.

"Setiap pimpinan SKPD di Pem-
kot Ambon ditugaskan untuk berte-
mu dengan gubernur dan wali kota, 
selanjutnya melakukan koordinasi 
dengan organisasi masyarakat Am-
bon di daerah tersebut, untuk selan-
jutnya dapat diinformasikan kepada 
masyarakat luas," kata Henry.

Program ini bertepatan den-

gan beberapa event di Ambon 
yakni Pesta Paduan Suara Gere-
jawi (Pesparawi) tingkat nasional, 
dan konser 20 tahun berkarya pe-
nyanyi asal Ambon, Glenn Fredly 
pada2015.

Menurut dia, potensi terbesar 
kota Ambon adalah sektor jasa dan 
pariwisata. Ambon juga memiliki 
potensi wisata bahari yang cukup 
diminati wisatawan.

"Kota Ambon ini juga tidak terlalu 
sulit untuk dijual karena namanya 
sudah dikenal masyarakat luar, 

Sederet Keseruan di Program 
Wisata “Mangente Ambon 2015”
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keramahan juga merupakan faktor 
utama dan kekuatan disamping po-
tensi alam dan budaya yang harus 
dikembangkan," ujarnya.

Pihaknya mengakui, salah satu 
yang menjadi keprihatinan dan ken-
dala adalah kepercayaan masyara-
kat baik nasional dan internasional 
mengenai keamanan kota Ambon

"Masih banyak keraguan yang 
kita dengar apakah Ambon sudah 
aman untuk dikunjungi. Kita terus 
berupaya untuk mengubah cara 
pandang masyarakat luar bahwa 
Ambon sudah sangat kondusif dan 
layak untuk dikunjungi," kata Henry.

Kalender kegiatan Mangente 
Ambon berupa paket kunjungan 
wisata yang dimulai sejak Januari 
yakni pesta rakyat kunci Januari, 
dilanjutkan dengan kegiatan tahun-
an Anzac Day, pesta budaya timba 
laor, peringatan hari pahlawan 
nasional Pattimura, Darwin Ambon 
Yacht Race (DAYR), dan perayaan 

HUT ke-440 Kota 
Ambon.

Selain itu, ke-
giatan berskala 
nasional seperti 
pertemuan Aso-
siasi Pemerintah 
Kota seluruh In-
donesia (Apeksi), 
Indonesia City 
Expo, pagelaran 
seni budaya nusantara dan karna-
val budaya yang bakal digelar pada 
Mei 2015.

Mangente Ambon juga diisi se-
jumlah kegiatan festival. Seperti, 
karnaval budaya multi etnik, festival 
pukul sapu, perahu manggurebe, 
kuliner khas Ambon, festival raci-
kan kopi tradisional daerah, dan 
gerak jalan Ambon. Selain kegiatan 
budaya juga akan digelar seminar 
nasional dan internasional ten-
tang Ambon Manise 2025 tentang 
adat istiadat negeri, best practice 

kota bertaraf internasional dengan 
pembicara Wali Kota Surabaya, 
Wali Kota Darwin Australia, Kyoto 
Jepang dan Pemerintah Vlissingen 
Belanda. (net/Q)







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

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.

GarudaMiles mileage

Diskon hingga 55% di merchant partners dengan boarding passGratis bagasi

Gratis makanan dan minuman

Belum termasuk biaya:

Ekstra bagasi

Bagasi perlengkapan olahraga

Makanan

Minuman

Comfort kit

Audio Video on Demand

Garuda IndonesiaMaskapai lain


