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

Dengan ini kami selaku 
Badan Pengurus Asosiasi Pilot 
Garuda mengucapkan selamat 
atas terselenggaranya Konfrensi 
International yang di selenggarakan 
di Madrid Spanyol waktu lalu, 
dengan terselenggaranya acara 
tersebut kami selaku badan 
pengurus APG banyak mendapat 

masukan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam 
menyelesaikan masalah selain permasalahan Industrial.

Juga saya selaku Presiden APG mengucapkan banyak terimakasih 
kepada rekan-rekan Badan Pengurus dan rekan-rekan anggota yang 
telah masuk menjadi Tim Panitia Kerja  (PANJA) yang pada waktu lalu 
ikut bersama Pemerintah Republik Indonesia  yang khusus membahas 
peraturan penerbangan di Negara ini, dari hasil pertemuan dengan 
Komisi V DPR RI APG di percaya untuk masuk dalam tim untuk dapat 
memberikan masukan dan sekaligus menjadi Nara sumber dalam setiap 
pembahasan dan perumusan yang menyangkut dunia penerbangan di 
Indonesia.

Semua prestasi itu tidaklah lepas dari kegigihan dan kekompakan 
rekan-rekan semua, tanpa dukungan dan kekompakan yang selama ini 
kita jalin bersama prestasi tersebut mustahil akan tercapai, maka dari 
itu mari kita jaga selalu kekompakan itu juga mari berama sama-sama 
kita memajukan APG dan Perusahaan dimana kita bekerja.

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Capt.Jaffar  selaku 
Voice Presiden IFALPA Regional Asia Timur yang sudah menyempatkan 
diri untuk berkunjung di Kantor APG.

Sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh Anggota APG 
dimanapun berada untuk selalu tetap menjaga Profesionalitas dalam 
bekerja demi kemajuan kita bersama, juga selalu menjaga kesehatan 
dan keselamatan dimanapun kita berada.
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Garuda Indonesia Group, 
pada Sabtu (28/03) kembali 
melaksanakan kampanye 

switch off “Earth Hour 2015” di Ge-
dung Manajemen Garuda Indonesia, 
Cengkareng. Pelaksanaan kampa-
nye “Earth Hour 2015” tersebut meru-
pakan salah satu bentuk kepedulian 
Garuda Indonesia ter hadap peles-
tarian alam dan lingkung an, serta 
perwujudan komitmen kepada pe-
ngurangan dampak perubahan iklim. 
Pada 2015 ini merupakan tahun 
ketujuh keikutsertaan Garuda Indo-
nesia dalam kampanye ini sejak di-

laksanakan pada tahun 2009 yang 
lalu.

Kampanye switch off “Earth Hour 
2015” Garuda Indonesia Group 
tersebut dihadiri oleh Direktur Ope-
rasi PT Garuda Indonesia (Persero) 
Tbk. Capt. Novianto Herupratomo, 
beberapa Direksi anak perusahaan, 
serta komunitas pelari dari berbagai 
wilayah di Jakarta dan sekitarnya, 
yang meramaikan acara Nightrun 
Aerorun dalam acara Earth Hour 
2015 tersebut.

“Earth Hour” merupakan salah 
satu bentuk kegiatan kampanye 

skala internasional untuk menarik 
partisipasi publik dalam upaya un-
tuk mengurangi dampak perubahan 
iklim global yang semakin mengkha-
watirkan. Melalui kampanye yang di-
prakarsai oleh “World Wide Fund for 
Nature (WWF)” ini, masyarakat di-
himbau untuk melakukan pemadam-
an (minimal) satu lampu dan pera-
latan elektronik lainnya yang tidak 
dipergunakan (di rumah atau di per-
kantoran) selama satu jam, sebagai 
bentuk dukungan terhadap pengu-
rangan percepatan perubahan iklim 
global.

Garuda Indonesia Dukung Gerakan 
Selamatkan Bumi dengan Earth Hour 2015
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Direktur Operasi Garuda Indone-
sia Capt. Novianto Herupratomo me-
nyampaikan bahwa kampanye Earth 
Hour merupakan bentuk komitmen 
Garuda Indonesia dalam turut serta 
menjaga kelestarian lingkungan dan 
upaya penyelamatan bumi dari ba-
haya global warming. “Kepedulian 
terhadap lingkungan harus dilakukan 
oleh setiap individu maupun peru-
sahaan. Hal ini mengingat betapa 
besar dampak kerusakan bumi bagi 
seluruh manusia. 

Selain melakukan kampanye, 
Garuda Indonesia berkomitmen un-
tuk terus menjaga dan melestarikan 
bumi dari kerusakan dan bahaya 
pemanasan global melalui program 
green actions.

Selain itu, sebagai bentuk 
dukung an Garuda Indonesia dalam 
perlindungan satwa, Cargo Garuda 
juga telah menetapkan kebijakan 
perusahaan untuk tidak mengangkut 
segala bentuk produk hiu, termasuk 
shark-fin dan hewan mamalia,” ung-
kap Novianto. Untuk mendukung 
suksesnya pelaksanaan program 
”Earth Hour 2015” ini, Garuda Indo-
nesia melaksanakan berbagai pro-
gram antara lain:
•	 Melaksanakan pemadaman lam-

pu selama satu jam pada bagian-
bagian tertentu pada seluruh kan-
tor perwakilan Garuda Indonesia 
(dan anak perusahaan) di selu-
ruh Indonesia dan juga di kantor 
pusat - Gedung Manajemen Ga-
ruda Indonesia;

•	 Melaksanakan pemadaman bill-
board Garuda Indonesia di kan-
tor-kantor di Indonesia seperti di 
Gunung Sahari, Bandara Soekar-
no-Hatta, dan JPO Sarinah; serta 
beberapa titik di seluruh kota di 
Indonesia.

•	 Melakukan kampanye kepada 
seluruh karyawan dan keluarga 
Garuda Indonesia agar turut serta 
berperan aktif untuk mematikan 
lampu selama satu jam pada 
pukul 20.30 – 21.30 WIB pada 
Sabtu, 28 Maret 2015 di rumah 
masing-masing.

•	 Kampanye melalui media social 
(Twitter, Facebook atau Insta-
gram) Earth Hour 2015 “3 Things 
to Save The World Contest” 
dengan menggunakan hashtag 
GAEarthHour dan YourPower.

•	 Cabin Announcement, kampanye 
Earth Hour 2015 pada penerbang-
an Garuda Indonesia dari tanggal 
26 - 28 Maret 2015.

•	 Melaksanakan #AeroRun dengan 
tema "Run Your Runway!", yaitu 
"Fun Run" di Hanggar Garuda 
Maintenance Facility Aero Asia 
(GMF-AA) berjarak 5km yang dii-
kuti oleh karyawan Garuda Indo-
nesia Group, masyarakat umum 
dan rekan-rekan media.

•	 Penandatanganan Komitmen 
“Penggunaan Lampu Light Emit-
ting Diode (LED)” di Area Garuda 

City (Gedung Management dan 
Area Garuda Sentra Operasi). 
Dengan penggunaan lampu LED 
tersebut, Garuda Indonesia dapat 
melakukan penghematan daya 
listrik sebesar 69%.

Sejak pertama kali mendukung 
program “Earth Hour” pada tahun 
2009, setiap tahunnya Garuda Indo-
nesia berhasil meningkatkan jumlah 
penghematan pemakaian daya lis-
trik di lingkungan perusahaan mau-
pun kediaman karyawan Garuda. 
Pada tahun 2011 yang lalu, Garuda 
mampu mencatatkan pencapaian 
penghematan daya listrik di lingkun-
gan perusahaan dan kediaman kary-
awan sebesar 2.158.527 Watt, yakni 
meningkat empat kali lipat dibanding 
tahun-tahun sebelumnya, pada 2012 
jauh mengalami peningkatan men-
jadi sebesar 3.119.328 Watt, untuk 
tahun 2013 lalu, Garuda Indonesia 
terus mengalami peningkatan peng-
hematan daya listrik, yaitu sebesar 
4.805.332 watt, sementara untuk 
tahun 2014 lalu, Garuda Indonesia 
terus mengalami peningkatan peng-
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Akibat sang pengemudi bu-
rung besi (pilot) mendadak 
sakit saat diudara, seorang 

pe numpang membantu  mengendal-
ikan kemudi pesawat Jet Airways dan 
mendaratkannya. Jet Airways pen-

erbangan 9W063 
yang terbang dari 
Bangkok, Thai-
land, ini membawa 
200 penumpang 
dan dalam perjala-
nan menuju Delhi 
India.

Seperti yang 
diberitakan oleh 
bisnis.com, pilot 

pesawat tersebut tiba-tiba jatuh sakit 
dan tidak bisa memegang kemudi 
pesawat. Dalam kejadian mendadak 
itu, kopilot Samir Malhotra dipaksa 
memegang kendali pesawat dan 
mengumumkan kondisi darurat.

Pilot Sakit, Penumpang Daratkan Pesawat
Ditengah kondisi kepanikan, 

seorang penumpang bergabung 
membantu kopilot di dalam kok-
pit Jet Airways itu dan keduanya 
mendaratkan pesawat tersebut di 
bandara internasional Indira Gandhi. 
Dan setelah dicari tahu, penumpang 
tersebut ternyata juga seorang pilot 
yang sedang bepergian.

“Sebagai bagian dari program 
latih an penerbangan, kru pesawat 
dan kabin Jet Airways secara ru-
tin dilatih untuk menangani kondisi 
seperti ini,” kata juru bicara Jet Air-
ways, seperti dikutip Mirror, Jumat 
(8/5/2015). (*/eq)

hematan daya listrik, yaitu sebesar 
12.883.370 watt.

Garuda Indonesia, melalui ber-
bagai programnya, telah melak-
sanakan berbagai upaya untuk turut 
serta dalam melestarikan lingkung-
an, salah satunya adalah dengan 
melaksanakan program “One Pas-
senger, One Tree” dengan mena-
nam 100.000 pohon pada kawasan 
seluas 250 hektar di Taman Nasi-
onal Sebangau, Kalimantan Tengah, 
penanaman sebanyak 50.000 pohon 
sebagai media ulat sutera di Desa 
Karang Tengah, Bantul, Yogyakarta 
bekerjasama dengan Yayasan Royal 
Silk dan Propinsi Yogyakarta, mem-
bangun penangkaran penyu di Gili 
Trawangan, Nusa Tenggara Barat, 
penanaman 23.600 pohon mangrove 
di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 
dan melaksanakan program “Bali 
Beach Clean Up” yang bekerjasama 

dengan PT Coca Cola Amatil dan 
Quicksilver untuk melindungi dan 
memelihara kondisi pantai-pantai di 
Bali.

Selain itu, Garuda Indonesia 
melalui program “Garuda Indone-
sia Green Action” juga telah melak-
sanakan serta menerapkan be-
berapa “aksi hijau” di lingkungan 
kantor pusat Garuda Indonesia di 

Cengkareng, diantaranya adalah 
dengan melakukan penanaman ber-
bagai jenis pohon, pembangunan 
jalur pedestrian di berbagai area, 
pembuatan 100 ribu biopori, serta 
penyediaan fasilitas sepeda yang 
dapat digunakan oleh seluruh kary-
awan untuk beraktivitas tanpa harus 
menggunakan kendaraan bermotor 
(Garuda Indonesia Bike Park).

Sementara itu, secara opera-
sional, Garuda Indonesia juga 
merevitalisasi armadanya dengan 
armada baru yang lebih ramah ling-
kungan dan lebih hemat bahan ba-
kar seperti Airbus A330-200, Boeing 
B737-800 NG, Bombardier CRJ1000 
NextGen dan ATR 72-600. Dengan 
menggunakan pesawat – pesawat 
baru, maka Garuda Indonesia telah 
menerapkan konsep aircraft ramah 
lingkungan dari aspek penghematan 
energi. (Dennys/humas)
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Setelah mulai mengoperasikan 
rute penerbangan baru Jakar-
ta-London (pp) via Amster-

dam pada bulan September tahun 
lalu, Garuda Indonesia kini memper-
luas layanannya ke Republik Ceko.

Menggandeng eské Aerolinie 
A.S (Czech Airlines), pekan lalu, 
PT Garuda Inodnesia menandata-
ngani nota kesepahaman kerjasama 
komersial antar kedua maskapai di 
Kantor Pusat Cezh Airlines di Praha, 
Republik Ceko. Penandatanganan 
kerjasama komersial tersebut di-
lakukan oleh Direktur Utama Garuda 
Indonesia M. Arif Wibowo bersama 
dengan Chairman Czech Airlines Jo-
sef Sincak.

Dilansir melalui siaran pers yang 
diterima, Selasa (3/3/2015), kerjasa-
ma komersial tersebut mencakup 
kerjasama passenger codeshare, 
joint marketing dan promotion, hing-
ga pengembangan kerjasama di 
bidang MRO (maintenance, repair, 
overhaul) dan Training.

Selain itu, nantinya para penggu-
na jasa Czech airline akan terhubung 

dengan lebih dari 
70 rute penerbang-
an Garuda Indo-
nesia di domestik 
dan internasional, 
dan sebaliknya, 
para pengguna 
jasa Garuda Indo-
nesia juga akan 
terhubung ke lebih 
dari 45 destinasi di 
24 negara di dunia 
yang dilayani oleh 

Czech Airlines, di Eropa, Timur Te-
ngah dan Afrika.

Kerjasama komersial antara Ga-
ruda Indonesia dan Czech Airlines 
tersebut diharapkan akan semakin 
memperkuat jaringan penerbangan 
kedua maskapai serta memberikan 
kemudahan bagi para pengguna jasa 
untuk melaksanakan penerbang-
an pada jaringan penerbangan ke-
dua maskapai, khususnya dari dan 
menuju Indonesia dan Ceko.

Direktur Utama Garuda Indonesia 
M. Arif Wibowo mengatakan bahwa 
dilaksanakannya kerjasama komer-
sial dengan Czech Airlines merupak-
an upaya Garuda Indonesia untuk 
terus memperkuat jaringan pener-
bangan internasionalnya, khususnya 
di wilayah Eropa. "Pengembangan 
kerjasama komersial tersebut juga 
sejalan dengan upaya pemerintah 
dalam memperkuat hubungan bila-
teral antara Indonesia dengan Re-
publik Ceko yang merupakan salah 
satu negara dengan pertumbuhan 
ekonomi terbesar di Eropa Timur. 
Dengan potensi tersebut, Garuda 

Indonesia optimistis dapat mem-
perkuat market share jaringan pe-
nerbangannya di kawasan tersebut 
sekaligus meningkatkan arus pe-
numpang antara kedua negara" kata 
Arif Wibowo.

Sementara itu, Chairman Czech 
Airlines Josef Sincak menyambut 
baik kerjasama strategis yang di-
laksanakan bersama Garuda Indo-
nesia. “Kerjasama ini nantinya akan 
menawarkan kenyamanan lebih 
kepada para pengguna di Indone-
sia dan Ceko untuk mendapatkan 
koneksi tanpa batas di antara kedua 
negara melalui jaringan penerbang-
an yang kami layani,» ungkapnya.

D i l a k s a n a k a n n y a 
penandatangan an nota kesepaha-
man kerjasama komersial antara 
Garuda Indonesia dan Czech Air-
line merupakan tindak lanjut dari 
pengembangan jaringan Garuda In-
donesia dan Czech Airlines sebagai 
anggota dari aliansi penerbangan 
global SkyTeam, sebuah aliansi mas-
kapai global yang beranggotakan 20 
anggota maskapai yang menawar-
kan jaringan global dengan lebih dari 
15.700 penerbangan setiap harinya 
ke 1052 destinasi di 177 negara.

Czech Airline merupakan mas-
kapai nasional Republik Ceko yang 
berdiri sejak 1923 lalu, mengopera-
sikan sebanyak 17 pesawat, dan 
melayani penerbangan dari Praha 
(Prague) ke 45 destinasi di 24 negara 
di Eropa, Timur Tengah dan Afrika. 
Bersama dengan Garuda Indonesia, 
Czech Airline juga meruakan ang-
gota dari SkyTeam. (Dennys/Net)

Gandeng Czech Airlines 
Garuda Indonesia Perluas pasar eropa
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Usai menghadiri Konfrensi In-
ternasional yang diadakan 
oleh IFALPA, APG mendapat 

satu pelajaran yang sangat berharga 
dalam menjalankan organisasi profe-
si para penerbang, acara yang di lak-
sanakan selama 3 hari (10-13 April 
2015) Madrid Spanyol ini bagi ang-
gota dan badan pengurus APG sep-
erti layaknya orang tua yang meng-
ingatkan pada anakanya, terutama 
dalam menjalanka tugas per Divisi di 
Asosiasi Pilot Garuda (APG).

Dalam struktur organisasi se-
lain ketua dan wakil ketua pastilah 
ada divisi atau bidang-bidang yang 
bertugas menjalakan pekerjaannya 
ma sing-masing sesuai dengan di-
visinya.

Seperti kita ketahui organisasi 
yang ada disetiap Industri atau Peru-
sahaan pasti akan dihadapkan den-
gan segala permasalahan, baik per-
masalahan tentang ketenaga kerjaan 
sampai permasalahan tentang per-
aturan yang di buat oleh perusaha an 
itusendiri maupun Pemerintah seb-

agai Regulator.
Sering kita temui permasala-

han tentang ketenaga kerjaan yang 
ada di Indonesia selalu berhubngan 
deng an permasalahan Industrial dan 
itu hampir di setiap Perusahaan, baik 
Negeri (BUMN) maupun Swasta, 
permasalahan inilah yang selalu di-
jadikan pokok pembahasan di setiap 
rapat organisasi, namun masih ada 
hal yang tak kalah penting dari per-
masalahan Industrial, yaitu perma-
salahan Teknikal.

“ Iya selama ini kita memang sela-
lu di hadapkan dengan permasalah-
an Industrial saja, untuk permasalah-
an Teknikal kami memang jarang 
menyelesikan masalah itu” Tutur 
Capt. Leo Bagoes Perkasa saat di 
temui usai rapat APG di Gedung Pi-
lot House Bandara Soekarno Hatta 
Cengkareng Jakarta.

Permasalahan teknikal yang ja-
rang di bahas antara perusahaan 
dan organisasi di tingkat perusaha-
an seperti tidaklah terlalu penting, 
namun dalam hal ini APG  selaku 

organisasi profesi penerbang di Pe-
rusahaan Penerbangan milik Pemer-
intah akan membuat satu trobosan 
baru baik bagi Anggota APG mau-
pun Perusahaan demi kemajuan 
bersama antara APG dengan Peru-
sahaan.

Di Negara-negara Eropa per-
masalahan Industrial bukanlah lagi 
menjadi permasalahan utama, na-
mun permasalahan technical lah 
yang selalu menjadi pokok bahasan, 
jika permasalahan tecnikal di peru-
sahaan itu sudah tidak bermasalah 
maka di pastikan Industrialpun akan 
baik.

Usai mendapat pencerahan sela-
ma 3 hari di Madrid Spanyol APG di 
hadapkan dengan Pekerjaan Rumah 
(PR) baru, dimana pekerjaan rumah 
tersebut harus dilaksanakan, seperti 
mengadakan pelatihan kepada selu-
ruh anggota APG, pelatihan tersebut 
khusus membahas tentang penyele-
saian masalah antara organisasi pe-
rusahaan dengan perusahaan yang 
berhubungan dengan permasalahan 
Teknis.

“Setelah kami mendapat 
pencerahan dari confrensi IFALPA 
waktu lalu, kami akan segera mem-
buat pelatihan khusus kepada Ang-
gota dan Badan Pengurus tentang 
penyelesai an permasalahan tek-
nis terhadap perusahaan, ini salah 
satu komitmen IFALPA yang pada 
confrensi kemarin menyatakan siap 
mendukung segala kegiatan organi-
sasi yang di bawah naungannya“. 
Tegas nya.

Dukungan IFALPA terhadap or-
ganisasi Penerbang yang saat ini 
beranggotakan sebanyak 100.000 

IFALPA Dukung APG di Segala Bidang
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Pilot dari 100 Negara ini juga men-
dukung segala kegiatan APG dalam 
segala hal, baik dalam memberi-
kan pembekalan terhadap anggota 
sampai pemecahan permasalahan 
baik deng an Perusahaan maupun 
Pemerintah.

Seperti yang di sampaikan Capt. 
Bambang Adisurya melalui surat 
Electronicnya (EMAIL). Setelah 
menyampaikan perkembangan ter-
kini dunia penerbangan di Indonesia 
dengan segala kelebihan, keber-
hasilan dan kendala yang di hadapi, 
pihak IFALPA sendiri berkomitmen 
akan membantu dan mendukung 
APG dalam menyelesaikan perma-
salahan tersebut, selain berkomit-
men dan mendukung segala keg-
iatan APG IFALPA pun menyaran-
kan untuk menggiatkan dan mem-
bentuk Committee sebagai langkah 
awal, selain itu IFALPA memberikan 
rekomendasi kepada badan terkait 
di Indonesia, agar APG dilibatkan 

dalam Forum diskusi atau perbaikan 
kebijakan. Hal itu bertujuan untuk 
meningkatkan Profesionalitas Pilot 
anggota APG dan Pilot Indonesia 
pada umumnya.

Selain itu juga selama Confer-
ence agenda yang penting dan 
selalu di bahas adalah tentang ke-
jadian German wing 9525, berikut 
pernyataan conference:

We, The world’s professional pi-
lots are united in our sadness about 
the tragedy of Germanwings flight 
4U9525. The alleged fate of this 
flight, as outlined by the French 
prosecutors, is beyond our compre-
hension, and would constitute an ex-
tremely isolated case.

Every day, we accept the trust 
placed in us by our passengers. As 
pilots, we have flown and will contin-
ue to fly them safely, efficiently and 
comfortably to their destination - ev-
ery single flight, every single day.

Any accident investigation has to 

be performed according to interna-
tionally agreed principles as laid out 
in ICAO Annex 13. So far, this inves-
tigation has not met these standards. 
Leaks of pro- tected information, 
media pressure, and political con-
siderations all damage the hard won 
environ- ment in which the aviation 
industry has agreed to cooperate in 
analysing accidents and developing 
solutions. The latter is the very basis 
that makes flying the safest way of 
travel.

Only the final outcome of the 
investigation will allow firm conclu-
sions to be drawn and to identify 
adequate solutions. The process 
of drafting such solutions has to be 
done in a combined effort by regu-
lators, the aviation industry and the 
community of pilots.

This is a prerequisite to ensure 
that our passengers can continue to 
trust in the highest level of safety in 
air travel. (Dennys)

Pelaksanaan perjalanan ibadah 
haji tahun ini akan berbeda 
dengan tahun sebelumnya, 

gejolak di timur tengah memberi-
kan  dampak bagi penerbangan haji 
dari Indonesia ke Arab Saudi. Akibat 
terjadinya perang di Yaman yang 
tak kunjung berakhir, membuat rute 
penerbangan jamaah haji Indonesia 
terpaksa diubah. Rute baru itu men-
jadi Samudera Hindia-Oman-Arab 
Saudi. Rute normal penerbangan 
haji dari Indonesia sendiri secara 
berurutan melewati Samudera Hin-

dia-Yaman-Arab Saudi. 
Direktur Jenderal Penyelengga-

raan Haji dan Umroh (PHU) Abdul 
Djamil mengatakan konflik bersen-
jata di Yaman memiliki potensi mem-
bahayakan bagi jamaah haji. Rute 
penerbangan jamaah haji diubah se-
hingga tidak akan melewati negara 
tetangga Arab Saudi itu.

Namun dari keputusan yang 
diambil tersebut, salah satu dam-
paknya yakni biaya avtur pesawat 
haji yang bertambah karena waktu 
tempuh dari masing-masing embar-

Perang Yaman Berdampak 
Pada Penerbangan Haji Indonesia

kasi di Indonesia menuju Arab Saudi 
menjadi lebih lama dari sebelumnya 
yaitu 25 menit lebih lama.

“Ada Notam atau ‘notice for air 
man’, yaitu peringatan kepada awak 
udara agar tidak melintasi kawasan 
udara tersebut, Jumat (8/5).

Hingga berita ini ditulis, didapt-
kan keterangan bahwa Abdul belum 
dapat memastikan pengembalian 
rute normal itu akan diterapkan 
mengingat eskalasi konflik Yaman 
belum kunjung kondusif. (*/Fjn)
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Dalam rangka mengantisipasi 
peningkatan jumlah penum-
pang serta untuk memenuhi 

harapan para pengguna jasa akan 
ketersediaan kursi selama periode 
Lebaran 2015, PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk. menyiapkan seban-
yak 1,61 juta kursi pada masa liburan 
arus mudik dan arus balik periode 
Lebaran 2015 yaitu mulai tanggal 
9 Juli - 27 Juli 2015 (Periode H-8 - 
H+10 Lebaran). Jumlah tersebut 
meningkat sebesar delapan persen 
dibanding periode yang sama tahun 
2014 lalu sebanyak 1,49 juta kursi. 

Untuk beberapa rute di dalam dan 
luar negeri yang mengalami permin-
taan peningkatan signifikan, Garuda 
Indonesia menambah kapasitas se-
banyak 16.044 kursi yaitu pada rute- 
rute dari Jakarta menuju Denpasar, 
Padang, Surabaya, Jogjakarta, 
Singapura, Hongkong, Sydney dan 
Perth. 

Penambahan kapasitas pada rute 
- rute tersebut diatas dilaksanakan 
melalui dua acara yaitu melalui pen-
goperasian pesawat yang lebih be-
sar (bigger aircraft), serta melalui 
pelaksanaan extra flight. Dari total 
16.044 kursi tambahan tersebut, Ga-
ruda Indonesia menyiapkan 10.620 
kursi tambahan dari pengoperasian 
pesawat yang lebih besar (bigger 
aircraft) serta 5,424 tambahan kursi 
melalui extra flight.

Pengoperasian bigger aircraft 
tersebut dilaksanakan pada rute pe-
nerbangan dari Jakarta ke Denpasar 
(22 frekuensi), Padang (4 frekuensi), 
Surabaya (10 Frekuensi), Singapura 
(44 Frekuensi) dan Hongkong (10 
Frekuensi), dari sebelumnya meng-
gunakan pesawat B-737-800.

Penerbangan 32 extra flight ter-
bagi dalam 24 penerbangan ekstra 
di rute - rute domestik yaitu delapan 
extra flight pada rute Jakarta - Jog-

jakarta dan 16 extra flight pada rute 
Jakarta - Denpasar, serta delapan 
pe nerbangan ekstra di rute-rute in-
ternasional yaitu empat extra flight 
pada rute Jakarta – Sydney dan 
empat extra flight pada rute Jakarta 
– Perth. Penerbangan extra flight 
menggunakan B-737-800 dengan 
kapasitas 162 kursi.

Sehubungan dengan pelaksa-
naan angkutan lebaran tersebut, 
maka untuk kenyamanan dan ke-
amanan para penumpang, Garuda 
Indonesia menghimbau penumpang 
untuk merencanakan perjalanan se-
dini mungkin. Para penumpang juga 
dihimbau untuk menggunakan fasili-
litas “City Check-in”di kantor-kantor 
penjualan Garuda Indonesia atau 
fasilitas “Web Check-in” dan “Phone 
Check-in” untuk menghindari antrian 
panjang di konter check-in bandara. 

Sehubungan dengan kemacetan 
lalu lintas yang sering terjadi ke 
arah bandara pada musim liburan, 
Garuda Indonesia juga mengimbau 
para pengguna jasa untuk dapat be-
rangkat lebih awal ke bandara, untuk 
kenyamanan dan menghindari keter-
lambatan.

Garuda Indonesia juga menghim-
bau agar para pengguna jasa me-
mastikan nama yang tertera di tiket 
sudah sesuai dengan kartu identitas. 
Ketika melakukan reservasi, peng-
guna jasa juga dihimbau untuk me-
nyampaikan nomor telepon yang 
mudah dihubungi jika ada perubahan 
jadwal penerbangan. (Garuda Indo-
nesia)

Garuda Indonesia Siapkan 1,61 Juta Kursi
Selama Periode Lebaran 2015
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Garuda Indonesia Kembangkan IT Berbasis 
“Cloud Computing”

Sejalan dengan pelaksanaan 
program transformasi pe-
rusahaan yang terus dilak-

sanakan, khususnya pengembangan 
dibidang Informasi dan Teknologi 
(IT), PT Garuda Indonesia (Persero) 
Tbk., saat ini telah mengaplikasikan 
IT berbasis “cloud computing” dalam 
kegiatan pengelolaan perusahaan.

Sebagai perusahaan global, 
penggunaan “cloud computing” 
merupakan keharusan bagi Garuda 
Indonesia saat ini, bila ditinjau dari 
volume bisnis, upaya pengembang-
an perusahaan, serta untuk men-
jadikan kegiatan perusahaan lebih 
efisien namun berstandar global. 
Implementasi IT berbasis “cloud 
computing” ini juga bagian dari upa-
ya perusahaan untuk meningkatkan 
layanannya khususnya percepatan 
dan kemudahan layanan kepada 
para pengguna jasa.

“Cloud computing” atau komputa-
si awan merupakan gabungan pe-
manfaatan teknologi komputer dalam 
suatu jaringan dengan pengembang-
an berbasis internet yang mempu-
nyai fungsi untuk menjalankan 
program atau aplikasi melalui kom-

puter-komputer 
yang terkoneksi 
pada waktu yang 
sama. Melalui 
pemanfaatan IT 
berbasis “cloud 
computing”, men-
jadikan Garuda 
Indonesia men-
jadi salah satu 
BUMN pertama 

di Indonesia yang memanfaatkan 
teknologi terbaru ini.

Penggunaan internet berbasis 
“cloud computing” akan memberikan 
benefit bagi Garuda Indonesia khu-
susnya meningkatkan kapasitas pe-
nyimpanan data perusahaan tanpa 
harus mengeluarkan tambahan biaya 
untuk investasi pembelian peralatan 
tambahan. Data juga dapat diakses 
secara “real-time” kapanpun dan di 
manapun oleh karyawan karena ter-
koneksi dengan internet. Selain itu, 
data juga lebih terjamin keamanan-
nya apabila disimpan secara “on 
cloud”. Keamanan data perusahaan 
terlindungi khususnya ketika terjadi 
bencana alam.

Salah satu contoh penggunaan 
IT berbasis “cloud computing” di Ga-
ruda Indonesia dilaksanakan dalam 
pemenuhan kebutuhan operasional 
di lingkungan kerja Perusahaan, baik 
di kantor pusat maupun di lebih dari 
76 kantor cabang di dalam dan luar 
negeri.

Implementasi teknologi “cloud 
computing” oleh karyawan saat ini 
telah memberikan manfaat berupa 
penghematan waktu dalam bekerja 

sehingga meningkatkan produktivi-
tas karyawan, dan akan meningkat-
kan fleksibilitas dalam mengakses 
data khususnya bagi lebih dari 3500 
awak pesawat Garuda Indonesia 
yang sangat “mobile” dan tersebar 
di seluruh dunia. Tentunya ini akan 
meningkatkan efisiensi pola kerja 
ke tingkat yang yang lebih baik. Se-
lain itu, hal ini juga akan mendukung 
upaya Garuda Indonesia untuk men-
jalankan program efisiensi untuk me-
ningkatkan layanan.

Bekerjasama dengan beberapa 
perusahaan penyedia IT dunia lain-
nya, Garuda Indonesia saat ini telah 
memanfaatkan layanan data “on 
cloud” dalam berbagai aspek op-
erasional perusahaan antara lain 
layanan Passenger Service System 
(PSS) khususnya reservasi, check-
in, Garuda Miles (frequent flyer), 
keuangan, dan layanan penjadwalan 
dan rotasi seluruh pesawat dan awak 
pesawat Garuda Indonesia.

Direktur Teknik dan Teknologi 
Informasi Garuda Indonesia Iwan 
Joeniarto mengatakan, penggunaan 
teknologi berbasis “cloud computing” 
merupakan keharusan bagi Garuda 
Indonesia saat ini di tengah perkem-
bangan IT yang sangat pesat. “Se-
bagai maskapai global player yang 
tergabung dalam aliansi “SkyTeam”, 
menjadi keharusan bagi Garuda In-
donesia untuk mengadopsi teknologi 
IT terdepan dengan standar global 
untuk menjamin Garuda Indonesia 
“connected” dengan jaringan mas-
kapai mitra dan teknologi dunia khu-
susnya Industri penerbangan.” (*)
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Reuni 10 tahun Angkatan 59, Nostalgia di Flops 
Penerbang STPI Curug.

Takterasa sudah 10 tahun 
waktu yang telah dilewatinya, 
banyak kisah yang sulit untuk 

di lupakan saat bersama, berjuang 
menempuh pendidikan demi cita-ci-
ta, cerita demi cerita mereka beber-
kan kepada Istri dan Anak – anaknya, 
baik pengalaman yang menyenang-
kan sampai nakalnya tingkahlaku 
mereka selama menjalankan pendi-
dikan di Sekolah Tinggi Penerbang 
Indonesia (STPI). Curug. Kabupat-
en.Tangerang. Banten.

Mengenang 10 tahun yang telah 
dilewati menjadi satu bagian perjala-
nan hidup yang selalu menjadi cerita 
menarik bagi mereka angkatan 59 
yang hanya berjumlah 25 orang, 
pada masanya jumlah tersebut tidak-
lah termasuk banyak, namun bagi 
angkatan ini memiliki satu kebang-
gaan tersendiri, dari 25 orang siswa 

penerbang mereka lulus 100% , ini 
menjadi sejarah di STPI Curug yang 
angkatanya lulus semua.

“Saya bangga dengan angkatan 
59 selama menjadi pengajar di STPI, 
saya baru melihat angkatan yang 
lulus hingga 100%, angkatan 59 ini 
bisa menjadi contoh untuk angkat-
an selanjutnya dan ini harus tetap 
di pertahankan” Tutur Joko Selaku 
Puket III STPI Curug saat memberi-
kan sambutannya.

Acara reuni angkatan 59 kali ini 
selain hanya sekedar kumpul ber-
sama , merekapun mengadakan 
acara Bakti Sosial dengan memberi-
kan santunan kepada yayasan Yatim 
Piatu yang lokasinya tidaklah jauh 
dari STPI Curug. “Acara perayaan 
10 tahun angkatan 59 STPI Curug 
kali ini kami ingin berbagi kepada 
sesama atas apa yang kami peroleh 

selama ini, tanpa mereka (Para Pe-
ngajar STPI) kami tidaklah mungkin 
bisa memperolah apa yang kami 
cita-citakan, maka dari itu kami se-
laku Alumni angkatan 59 STPI Curug 
ingin berbagi Rezeki kepada mereka 
yang memang membutuhkannya” 
Tutur Arab (nama panggilan akrab 
) saat memberikan sambutan yang 
mewakili angkatan 59 di lokasi acara 
Aula Flops Penerbang STPI Curug 
waktu lalu.

Usai acara ramah tamah yang di 
tandai Pemotongan Tumpeng par 
peserta reuni melakukan perjalan-
an Nostalgia dengan mengunjungi 
Barak di mana mereka tinggal saat 
masih menjadi siswa, gelak tawa 
dan cerita mereka semakin kencang 
saat melihat ruangan dimana mer-
eka tinggal, di situlah cerita masa 
lalu me reka menjadi menyenangkan, 
dengan penuh semangat mereka 
menceritakan semua yang di ala-
minya, baik masa yang menyenang-
kan sampai masa dimana mereka 
mendapat hukuman.

Dari 25 orang angkatan 59 kini 
hanya tersisa 23 orang yang masih 
ada, 2 orang diantaranya telah di 
panggil oleh sang pencipta (Gugur) 
saat menjalankan tugas, usai ber-
nostalgia di STPI Curug para alum-
ni angkatan 59 ke esokan harinya 
melakukan Ziarah ke Tanah Kusir 
dimana salah satu rekan angkatan 
mereka di makamkan.

Diacara reuni angkatan 59 ha-
dir pula orangtua dari Alm.Teja yang 
juga salah satu Pilot Senior di Ga-
ruda Indonesia. (Dennys)

FLASH NEWS 
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Menanggapi undangan yang 
diberikan Komisi V DPR RI. 
BP APG langsung memben-

tuk tim Panitia Kerja (PANJA) untuk 
mewakili APG dalam peninjauan 
kembali peraturan dan kebijakan Du-
nia Penerbangan saat ini.

Dalam pembahasan rapat bula-
nan yang menjadi rutinitas BP APG 
salah satunya membahas tentang 
pembentukan Panitia Kerja (PANJA) 
dan sekaligus menunjuk perwakilan 
yang tergabung dalam panitia kerja 
tersebut.

Peraturan dan kebijakan pemerin-
tah yang dibuat waktu lalu seperti nya 
masih banyak yang harus dibenahi, 
dalam pembuatan Peraturan dan 
Kebijakan dalam dunia penerbangan 
waktu sepertinya pemerintah tidak 
banyak melibatkan para pakar dan 
pelaku yang dalam hal ini mereka 
yang setiapharinya bergelut di Dunia 

Penerbangan (PILOT).
Banyaknya Kecelakaan yang ba-

ru-baru ini terjadi membuat Pemer-
intah yang dalam hal ini Kementrian 
Perhubungan harus berbenah teru-
tama tentang Peraturan dan Kebi-
jakan di Dunia Penerbangan, untuk 
menyusun dan membuat Peraturan 
dan Kebijakan itu pihak pemerintah 
harus bisa bekerja sama dengan 
ele men – elemen yang berkaitan 
dengan dunia penerbangan, baik In-
dustri Penerbangan maupun Organ-
isasi yang mewadahi Pilot yang ada 
di Indonesia.

DKUPPU dan Kementrian Per-
hubungan (KEMENHUB) yang 
dalam hal ini sebagai Regulator 
dalam dunia penerbangan di In-
donesia harus bisa bekerja sama 
deng an Organisasi yang mewadahi 
para Penerbang yang ada di Indone-
sia, kerja sama yang di jalin ini ber-

tujuan untuk dapat duduk 
bersama dalam membuat 
peraturan dan kebijakan di 
dunia penerbangan.

Seperti saat ini Asosiasi 
Pilot Garuda (APG) yang 
baru pertamaa kalinya 
mendapat Undangan resmi 
dari Komisi V DPR RI untuk 
dapat memberikan masu-
kan dalam merevisi mau-
pun menambah peraturan 
dan kebijakan yang lama.

“Iya APG dapat Undan-
gan resmi dari Komisi V 
DPR RI untuk dapat ber-
gabung dengan tim dari 
DKUPPU dan Kementrian 

Perhubungan untuk membahas 
Peraturan dan Kebijakan Pener-
bangan di Indonesia” Tutur Capt. 
Leo Bagoes Perkasa saat di temui  
usai rapat rutin BP APG di GD. Pi-
lot House Bandara Soekarno Hatta. 
Cengkareng.

Dalam pembahasan rapat yang 
sekaligus di hadiri oleh Dewan Ke-
hormatan APG terpilihlah 3 orang 
perwakilan yang tergabung dalam 
tim Panja (Panitia Kerja) untuk 
menghadiri undangan tersebut. Dari 
ketiga orang perwakilan tersebut an-
tara lain:
1. Capt. Nababan
2. Capt. Tumpal Hutapea
3. FO. Irwan Riyadi

Ketiga orang tersebut nantinya 
akan ikut merumuskan peraturan 
dan kebijakan yang akan di bahas 
nanti. (Dennys)

Penuhi Undangan Komisi V DPR RI, 
APG Bentuk Tim Panja
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Sekian lama Mati Suri, Kini Bangkit  Kembali

Sekian lama tidak aktif kini para 
penghoby olahraga Bola Bas-
ket  bisa kembali  menyalur-

kan hobi  nya , para penghoby  olah-
raga  bola basket  yang  selama  ini  
sulit  untuk mencari  rekan   latihan  
dan sekaligus menyalurkan hobi nya 
, kini tidak lagi harus merasakan hal 
yang sama, klub bola basket APG 
kini kembali aktif.

Klub Basket APG memanglah bu-
kan hal baru bagi Asosiasi Pilot Ga-
ruda (APG), keberadaan klub basket 
itusendiri  memanglah pernah ada , 
namun keberadaan nya seperti mati 
suri, entah karna faktor usia atau 
mungkin jadwal yang terlalu padat 
sehingga keberadaan klub basket 
APG tidak lah berjalan seperti bi-
asanya .

Banyaknya pilot-pilot muda yang 
memiliki hobi bermain basket saat 
ini, menjadi satu alasan untuk dapat 
menghidupkan kembali klub basket 
yang dahulu pernah ada, berdasar-
kan hasil rapat dan pengajuan para 
anggota APG untuk menghidupkan 

kembali olahraga terssebut, Badan 
Pengurus APG  menyetujui  ma-
suknya  Cabang olahraga Bola Bas-
ket  di lingkup keluarga besar APG.

“ Masukanya cabang olahraga 
bola basket ini, berdasarkan permin-
taan rekan-rekan anggota yang me-
mang memiliki hoby yang sama, se-
lain itu keberadaan klub basket APG 
juga sekaligus menjadi ajang bagi 
rekan-rekan Pilot  untuk bersilatur-
ahmi dan mempererat tali persauda-
raan antar Pilot khususnya dan kary-
awan Garuda pada umumnya”  Tutur  
FO.April  Ketua Klub Basket APG 
yang baru saat memberikan sambu-
tannya di acara peresmian klub bas-
ket APG waktu lalu.

Keberadaan klub basket APG 
saat  ini bisa membawa harum nama 
baik APG maupun Perusahaan . ” 
Klub Basket APG diharapkan  bukan 
sekedar untuk berolahraga saja,  na-
mun bisa menjadi kebanggaan bagi 
APG dalam meraih prestasi, baik di 
tingkat perusahaan maupun di luar 
perusahaan” Harap Capt. Adrian Jef-

frey  Ticoalu . Industrial Director APG 
yang mewakili President APG .

Dengan lemparan bola kedalam 
ring dari sudut tiga angka (Tree 
Point) oleh Capt. Jeffrey  maka res-
milah klub basket APG menjadi ba-
gian dari keluarga besar Asosiasi 
Pilot Garuda (APG).  Usai peresmian 
klub  basket APG para pengurus dan 
anggota klub basket APG langsung  
menggelar latihan bersama  di Ge-
dung Basket  Cihuni Sumarecon Ka-
bupaten. Tangerang. (Dennys)
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Ini Dia Susunan Direksi baru Garuda Indonesia

PT Garuda Indonesia (Per-
sero) Tbk melaksanakan 
Rapat Umum Pemegang sa-

han Tahunan (RUPST) dan Rapat 
Umum Pemegang sham Luar Bi-
asa (RUPSLB) di Auditorium Ga-
ruda City Center, Tangerang, Jumat 
(15/5) lalu.

 Menteri BUMN Rini Mariani So-
emarno selaku wakil pemerintah 
sebagai pemegang saham utama 
kembali merombak jajaran direksi 
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Direktur Utama Garuda Indone-
sia Muhammad Arif Wibowo me-
ngatakan terjadi penambahan jum-
lah direksi dari 6 orang menjadi 7 
orang yang diputuskan dalam rapat 
umum pemegang saham luar biasa 
(RUPSLB) itu.

“Hasil RUPS ada penambahan 
jumlah direksi yakni Direktur Ser-
vices Nicodemus Panarung Lampe,” 

ungkapnya dalam paparan publik 
dan analis meeting usai RUPSLB 
di kantornya kawasan Cengkareng, 
Tangerang, Banten.

Berikut susunan direksi Garuda In-
donesia (GIAA):
1. Direktur Utama: M. Arif Wibowo
2. Direktur: Handayani
3. Direktur Independen: I Gusti Ngu-

rah Askhara Danadiputra
4. Direktur: Novianto Herupratomo
5. Direktur: Iwan Joeniarto
6. Direktur: Heriyanto Agung Putra
7. Direktur: Nicodemus Panarung 

Lampe

Sementara itu, sesuai dengan 
agenda yang telah ditetapkan , 
RUPSLB juga telah memutuskan 
beberapa hal, diantaranya yakni 
persetujuan atas rencana transaksi 
Material sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan Bapepam dan LK 
No.IX.E.2 yaitu tentang penerbitan 
sukuk global di luar negeri, kemudian 
juga persetujuan untuk memberikan 
kewenangan kepada Direksi Perse-
roan  untuk melaksanakan setiap 
tindakan yang diperlukan,dianggap 
perlu dan dipersyaratkan, perpan-
jangan, perbaikan terkait dengannya 
dalam rangka transaksi tersebut.

RUPSLB tersebut menyetujui 
rencana perseroan untuk melak-
sanakan penerbitan sukuk global 
diluar negeru dengan jumlah maksi-
mum sebesar USD 500.000.000 me-
lalui perusahan penerbit yang akan 
didirikan di luar negeri dalam rangka 
transaksi, dengan rujuan antara lain 
untuk keperluan membiayai kegiatan 
usaha perseroan secara umum. 
(Fjn)
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Eagle 52 yang menjadi 
satu wadah bagi para 
Pilot yang memiliki hoby 
bermain Golf kembali 
mengadakan Tourna-

ment  yang memiliki skala Nasional, 
event tahunan yang di adakan oleh 
Eagle 52 ini bukan lagi di anggap se-
bagai ajang latihan, namun ini salah 
satu ajang prestasi  dan ajang unjuk 
ketrampilan sesame penghoby olah-
raga Golf tersebut.

Acara yang berlangsung selama 
satu hari ini begitu banyak memberi-
kan manfaat bagi para peserta yang 
mengikuti acara tersebut,  sebanyak 
140 peserta  yang mengikuti  lomba 

tersebut terlihat begitu antusias  un-
tuk menunjukan ke ahliannya dalam 
memukul bola, dari 18 hole yang 
harus di selesaikan para peserta 
dengan usia yang sudah tidak muda 
lagi mereka tetap menunjukan se-
mangatnya demi menjadi juara, para 
peserta yang mengikuti Tournament 
bukan hanya mereka yang berdo-
moisili di Jabodetabek saja, namun 
peserta dari daerahpun ada, seperti  
Padang, Banjarmasin dan Manado, 
mereka memang sengaja datang un-
tuk mengikuti lomba tersebut.

Tournamen yang di adakan di 
Padang Gaolf Club Bogor Raya ini 
memang menjadi moment bagi para 

peserta untuk bersilaturahmi  an-
tar Pilot Garuda Indonesia maupun 
mereka para pegolf yang tergabung 
dalam club golf lainnya "Tourna-
ment yang kami adakan ini memang 
bukan hanya sekedar mengejar 
hadiah, namun kami sesama para 
penghoby olahraga Golf  butuh satu 
moment dimana kita bisa membagi 
pengalam an dan pengetahuan baik 
itu tentang olahraga golf sendiri mau-
pun hal lainnya, juga sebagai ajang 
penilaian terhadap skil yang selama 
ini kita miliki" Tutur Capt. Ari Safari 
saat memberikan sambutannya saat 
pengumuman pemenang.

"Safe Sky" yang menjadi tema 

Unjuk GIGI di Tournament Golf Eagle 52,
Ajang Prestasi dan Hoby

HEADLINE 
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pada Tournament Golf Eagle 52 
2015 menjadi satu pesan terhadap 
para Pilot untuk tetap selalu men-
jaga keselamatan dan kesehatan  
dalam menjalankan tugas . "Dengan 
olahraga rutin badan kita akan selalu 
sehat dan fresh, dengan olahraga 
golf ini kami harapkan bisa menca-
pai itu semua" Jelas Capt. Agung 
Setyobudi Ketua Eagle 52 saat di 
temui di lokasi acara.

Kemeriahan dan keceriaan para 
peserta terlihat saat acara pun-
cak pengumuman para pemenang, 
sebelum pengumuman di mulai 
para peserta di suguhkan hiburan 
yang telah di sediakan oleh Event 
Orgenaser(EO) dari Star Club yang 
mana EO tersebut memang sudah 
menjadi langganan di setiap event 
Eagle 52.

Tournament Golf Eagle 52 kali ini 
menggandeng beberapa sponsor di-
antaranya, Garuda Indonesia, Point 
8 (Apartement), Harley Davidson, 
Kawasaki Motor, Bir Bintang, Lava-
nya Hils, Gapura Angkasa, Aero 
food (ACS), GMF Aero Asia, Acord 

Hotel , Star Club dan juga Club Golf 
Bogor Raya yang juga menjadi tem-
pat tournament tersebut.

"Dengan Tournament ini kami 
selaku ketua panitia mengucapkan 
banyak terimakasih kepada selu-
ruh peserta maupun sponsor yang 
telah mensukseskan acara ini dan 
kami berharap di ajang Tournament 
selanjutnya kami  bisa memberikan 
yang lebih baik lagi, untuk itu kami 
meminta dukungan nya bagi Eagle 

52 Club Golf 
Asosiasi Pilot Garuda (APG) un-

tuk tetap terus memberikan yang 
terbaik bagi kita semua para peng-
hoby Olahraga Golf" Harap Capt. Ari 
Safari  saat di wawancara. (Dennys)
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Berpuasa saat bulan suci Ra-
madan merupakan peluang 
emas untuk menjalankan 

disiplin dan mempertimbangkan 
mengurangi makanan berlemak dan 
kebiasaan buruk seperti merokok. 
Berikut adalah beberapa tips untuk 
memastikan kesehatan Anda sela-
ma bulan Ramadan.

Jangan lewatkan sahur 
Walau tampaknya menakut-

kan untuk bangun di larut pagi dan 
memaksa untuk makan, sangatlah 
penting bagi Anda untuk tidak me-
lewatkan jadwal makan yang sang-
at penting ini. Seperti kita ketahui, 
sarapan adalah jadwal makan yang 
paling penting selama bulan Rama-
dan, bahkan lebih penting karena 
akan membuat Anda tetap berak-
tivitas tanpa halangan sampai jad-

Tips Sehat Berpuasa untuk Awak Kabin

HORIZON

wal berbuka puasa datang. Pilihlah 
makanan yang lambat dicerna semi-
sal karbohidrat kompleks dan se-
rat yang akan membuat Anda tahan 
lebih  lama dan minum banyak air un-
tuk menjaga Anda terhidrasi. 

Berbuka puasa dengan makanan 
bergizi 

Karena Anda telah berpuasa 
sepanjang hari, sangat penting bagi 
Anda untuk berbuka puasa dengan 
sesuatu yang dikemas dengan nu-
trisi yang baik. Secara tradisional, 
orang berbuka puasa dengan kurma 
segar karena mereka secara alami 
memiliki kadar gula tinggi, kaya 
akan vitamin dan mineral dan mem-
berikan dorongan energi yang cepat. 
Mengonsums  kurma dengan makan 
mengandung protein seperti kacang-
kacangan akan membantu agar te-

rhindar dari peningkatan mendadak 
gula darah; alangkah baik bila dite-
mani dengan segelas air. 

Jus selalu 
Mengonsumsi semua sayuran hi-

jau dan sayuran lainnya dalam diet 
Anda selama Ramadan dapat men-
jadi tantangan bagi Anda sehingga 
pertimbangkan untuk mendapat-
kannya dalam jus untuk memasti-
kan Anda tidak kehilangan semua 
nutrisi yang Anda butuhkan selama 
berpuasa. Mungkin tidak realistis un-
tuk mendapatkan jumlah ideal dari 
buah dan sayuran yang diperlukan 
dalam diet harian Anda, tetapi jus 
menawarkan alternatif untuk me-
mastikan bahwa Anda mendapatkan 
apa yang tubuh Anda butuhkan.

Berbuka puasa tidak berarti me-
manjakan diri 

Hal terakhir  yang dibutuhkan  tu-
buh setelah seharian penuh puasa 
adalah, makanan berat yang walau-
pun seringkali sulit untuk dicerna, se-
hingga akan membuat Anda merasa 
lelah dan perut terasa bengkak. 
Selama berbuka, pilihlah makanan 
ringan seperti sup atau salad untuk 
mengaktifkan metabolisme dan ke-
mudian dilanjutkan dengan makan-
an yang sedikit lebih berat satu jam 
kemudian. Luangkan waktu untuk 
benar-benar mengunyah makanan  
Anda dengan benar dan menikmati 
saat-saat tersebut dengan rasa syu-
kur. Mengonsums  makanan dari 
semua kelompok makanan, memas-
tikan diet seimbang sepanjang bu-
lan. (Dr. Wendri W.P. Pelupessy, 
MKK, DKK, AME, HIMu)
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Mata Air yang keluar dari 
Pohon Gambung, 
Benang Stokel
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Konon menurut kepercayaan masyarakat 
setempat, setiap kali mandi di tempat ini akan 
membuat orang keliatan satu tahun lebih muda.
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Air Terjun Benang Kelambu 
berada di bagianatas hulu 
dari Air Terjun Benang 

Stokel. Air terjun ini keluar dari sela-
sela pohon gambung yang rindang 
dengan enam deret titik air tercurah 
dari atas bukit mirip dengan kelam-
bu/ tirai.  Karena itulah air  terjun ini 

disebut Benang Kelambu. 
Di kawasan Air Terjun Benang 

Kelambu ini terdapat dua kelompok 
air terjun, keduanya bersumber dari 
mata air.  Kelompok pertama bera-
da di sebelah kiri jika kita turun dari 
undakan jalan tangga dan terdiri 
atas dua terjunan air.  Sedangkan 

kelompok kedua, yang menjadi air 
terjun utama, berada tepatdi depan 
jika kita turun dari undakan jalan 
tangga.  Kelompok kedua ini terdiri 
atas empat terjunan air.Kedua ke-
lompok air terjunini memiliki keting-
gian sekitar 40 m dan mempunyai 
dua hingga tiga tingkatan.  

DESTINASI
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DESTINASI

Dari tingkatan pertama (titik 
teratas) yang berketinggian sekitar 
30 mcurahan air tidak langsung 
terjun ke kolam, melainkan  jatuh 
ke tingkatan dibawahnya, dimana 
terdapat tiga susunan batu yang 
disinggahinya sebelum akhirnya 
mencapai kolam.Batu lebar berben-
tuk ceper ini, menahan air terjun 
sebelum jatuh ke piringan ke tiga 
hingga ke kolam, sehingga airnya 
tidak terlalu keras menghantam. 
Oleh karenaitu, banyak pengunjung 
yang bisa langsung mandidi bawah 
air terjun ini.  Konon menurut ke-
percayaan masyarakat setempat, 
setiap kali mandi di tempat ini akan 
membuatorang keliatan satu tahun 
lebih muda.

LokasiTerletak di Du-
sun Pemotoh,Desa Aik Berik, 
Kecamatan Batu Keliang 
Utara,Kabupaten Lombok Tengah 
(Loteng), Propinsi Nusa Tenggara 
Barat.Peta dan Koordinat GPS:8° 
20’ 1.37” S 116° 18’ 12.60” E Akses-
bilitas Berjarak sekitar 30 km dari 
Kota Mataram ke arah timur dengan 
waktu tempuh sekitar 45 menit atau 
25 km ke arah utara dari Kota Pra-
ya(30 menit).Untuk menuju ke air 
terjun ini belum tersedia angkutan 
umum sehingga harus menggunak-
an kendaraan pribadi atau sewaan 
baik roda dua atau empat. Jika 
berangkat dari kota Mataram akan 
melewati Narmada, Sedau, hingga 
sampai di pertigaaan Desa Pancor 
Dao.  Di pertigaan ini arahkan kend-
araan ke timur laut hingga mencapai 
pertigaan Pasar Teratak.  Selanjut-
nya di pertigaan ini ambil belokan 
ke kiri kearah utara melewati jalan 
pedesaan.Kondisi jalan menuju ke-
sana sudah beraspal namun tidak 
terlalu bagus bahkan di beberapa 

tempat berlubang.  
Selain itu jalan cukup 
sempit untuk dua 
kendaraan berpa-
pasan. Minimnya 
petunjuk jalan me-
nyebabkan pengun-
jung, terutama yang 
baru pergi ketempat 
tersebut, salah jalur 
dan kesasar sebab 
banyak sekali di-
jumpai tikungan dan 
pertigaan menuju ke 
sana.Untuk menuju 
ke Air Terjun Benang 
Kelambu harus me-
lewati jalan ke arah 
Air terjun Benang 
Setokel, dimana dari 
pintu masuk per-
jalanan dilanjutkan 
dengan berjalan kaki menuruni jalan 
setapak berbentuk tangga (sudah 
berpaving blok) sekitar 20 menit 
(sekitar 500 m) melewati hutan hing-
ga tiba di lokasi Air Terjun Benang 
Setokel berada.Selanjutnya sebelum 
sampai di lokasi Air Terjun Benang 
Setokel, sekitar 50 m terdapat jalan 
masuk berupa jalan tanah setapak 
di sisi kiri. 

Jalan masuk ini cukup terjal 
danrusak hingga harus berhati hati 
untuk memasukinya, bahkan licin 
diwaktu musim penghujan.Dari ja-
lan masuk ini perjalanan diteruskan 
dengan berjalan kaki melewati hutan 
sejauh kira-kira1 kmdengan waktu 
tempuh sekitar 30 menit dengan 
kondisijalan yang dilalui menan-
jak, menurun dan berliku – liku. Di 
sepanjang jalan setapak ini juga 
banyak dijumpai warung-warung 
yang menjajakan makanan dan 
minuman ringan seperti dijumpai 

di jalan masuk ke arah Air Terjun 
Benang Stokel.

Tiket dan ParkirTiket masuk 
adalah Rp 1.000 per orang dengan 
parkir sepeda motor Rp 1.000 dan 
mobil Rp 2.500.Di pintu masuk ini 
banyak yang menawarkan jasa 
pemandu  ke Benang Stokel dan 
Kelambu.  Tarifrata-rata pemandu 
sekitarRp 25000 sehari.Fasilitas dan 
AkomodasiSayangnya, obyek wisata 
ini belum dikelola dengan baik oleh 
pemerintah.

Ketiadaan rambu petunjukarah 
di persimpangan yang memper-
sulit pengunjung untuk mencapai 
lokasi. Namun pemerintah Lombok 
Tengah sendiri dalam waktu dekat 
ini mulai membenahi sedikit demi 
sedikit terutama pada akses menuju 
Air terjun Benang Kelambu terutama 
jalan menuju kesana. (Dennys)
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Siapa yang tak kenal dengan 
model sport Toyota seperti Cel-
ica dan GT86. Namun masih 
ingatkah dengan Supra? Sedan 
sport yang pernah menjadi 

buah bibir di masanya itu merupakan rival 
Mazda RX7.

Toyota akan menghadirkan kembali se-
dan sport terbaru namun diberi nama S-FR. 
Mobil ini bisa saja menjadi penerus Supra.

Toyota sudah mematenkan S-FR seb-
agai merek dagang di Amerika pada 28 Mei 
2015. S-FR sendiri merupakan kependekan 

dari Sport Front Engine-Rear Drive.
Merujuk informasi Worldcarfans yang 

dikutip Kamis (4/6/2015), S-FR mengadopsi 
desain serta rancang bangun dari model 
konsep FT-1. Dalam foto, tampak Supra 
generasi terbaru akan tampil lebih berotot 
dan pastinya kental dengan aura sport.

Toyota sendiri belum memberi informasi 
detail mengenai spesifikasi S-FR, namun 
seperti santer diberitakan mobil ini dibangun 
bersama dengan BMW.

Toyota S-FR diperkirakan akan hadir 
pada 2017. (ton)

Toyota SF-R Generasi Penerus Supra?
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