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

Pujisyukur kehadirat Tuhan 
yang Maha Esa atas segala yang 
telah diberikan kepada kita semua, 
perjuangan yang selama ini kita lakukan 
akhirnya telah terjawab dengan hasil 
yang sesuai dengan apa yang telah kita 
harapkan bersama.

Keberhasilan ini menjadi satu tanda 
bagi kita dalam menjalin kekompakan 
yang selama ini kita jaga bersama, 
tanpa dukungan dan kekompakan kita, 

tidaklah mungkin perjuangan yang kita jalani berhasil dengan baik.
Dengan keberhasilan ini bukan berarti selesai sampai disini, masih 

banyak pekerjaan rumah yang harus kita perjuangkan terutama menjalankan 
Komitmen kita sebagai Pilot dengan perusahaan dimana kita bekerja, tunjukan 
prestasi terbaik kita kepada perusahaan, dengan demikian berarti rekan-rekan 
anggota APG telah berjuang untuk menjadikan Organisasi kita (APG) menjadi 
Organisasi Profesional yang selalu berkomitmen terhadap apa yang telah di 
sepakati bersama.

Baik- buruknya Organisasi APG bukanlah hanya menjadi tanggung jawab 
Badan Pengurus saja, namun kita semua sebagai anggota Asososiasi Pilot 
Garuda (APG) turut bertanggung jawab atas organisasi ini.

Maka dari itu saya selaku Presiden APG mengajak semua rekan –rekan 
anggota untuk selalu menjaga nama baik organisasi kita dan menjalankan 
semua perjanjian yang telah kita sepakati bersama dengan Perusahaan, 
berikan masukan kepada kami Badan Pengurus APG baik berupa Ide-ide 
maupun Informasi demi kemajuan APG dan kita semua.

Tak lupa kami selaku Badan Pengurus dan anggota APG mengucapkan 
turut Berduka Cita atas kejadian yang menimpa Pesawat Hercules C-130 milik 
TNI AU yang Jatuh di Medan waktu lalu, semoga Tuhan memberikan tempat 
yang terbaik bagi para korban dan diberikan kekuatan bagi mereka yang di 
tinggalkan.

Selain itu kami Badan Pengurus APG juga mengucapkan selamat IDULFITRI 
1436 Hijriyah bagi seluruh anggota APG yang merayakannya. Mohon Maaf 
Lahir dan Batin atas segala kesalahan maupun tingkah laku kami yang kurang 
berkenan.

Terimakasih atas semua dukungan dan kekompakan rekan-rekan anggota 
APG sampai saat ini, tanpa itu semua kami bukanlah apa-apa. Terimakasih.

PENASEHAT
Capt. Bintang Hardiono
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Selain menerbangkan pesawat 
besar, para pilot ternyata juga 
senang mengendarai sepeda 

motor besar. Para pilot penghobi mo-
tor besar itu kini tergabung dalam or-
ganisasi bernama Pilotos.

Para anggota grup penggemar 
motor gede (moge) itu rutin meng-
adakan pertemuan di kala mereka ti-
dak sedang bertugas. Yang menarik, 
organisasi ini juga siap memberikan 
partisipasi positif untuk kemajuan du-
nia dirgantara.  

Setidaknya hal seperti itu ter-
ungkap dari pernyataan Capt. Ari Sa-
fari, Presiden Pilotos saat memberi-
kan sambutannya di depan Direktur 
Jenderal  Kementerian Perhubung-
an Udara dalam acara Gathering 
Kluarga Besar Pilotos yang diadakan 

di Sentul Bogor belum lama ini.
Acara yang berlangsung selama 

dua hari (6-7 Juni 2015) itu juga di-
manfaatkan para penghobi motor 
besar maupun offroader yang ter-
gabung dalam Pilotos untuk saling 
berbagi cerita, baik di lingkungan pe-
kerjaan maupun di saat mereka men-
gadakan touring. Suasana kekeluar-
gaan yang tercipta di Pilotos begitu 

terasa di saat para peserta gathering  
mulai berdatangan.

“Indahnya Kebersamaan di Pi-
lotos“ menjadi satu tema penting 
dalam acara Gathering Pilotos 2015 
kali ini. Lokasi acara yang serba 
alami menjadikan suasana lebih 
harmonis di antara anggota Pilotos, 
sebab sebagaian anggota Pilotos 
membawa serta keluarga untuk ikut 

Pilotos Siap Dukung Pemerintah dalam 
Majukan Dunia Penerbangan Indonesia

Foto-foto: Dennys
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meramaikan acara tersebut.
“Acara gathering ini memang 

menjadi agenda rutin Pilotos, ber-
kumpulnya para anggota Pilotos di 
acara ini,  selain menjadi ajang si-
laturahmi dan mempererat tali per-
saudaraan antaranggota, juga bisa 
dimanfaatkan oleh para anggota 
untuk saling memberikan informasi 
mengenai apa pun, maklum sebab 
kami memang jarang sekali berte-
mu,“ tutur Ari Safari Presiden Pilotos 
saat ditemui di lokasi acara.

Dia menjelaskan seluruh anggota 
Pilotos adalah  para penerbang, baik 
penerbang pesawat komersil mau-
pun penerbang pesawat tempur. Ada 
pula anggota yang berasal dari Ke-
menterian Perhubungan. 

Pihak Kemenhub berharap Pilotos 
dapat membantu pemerintah dalam 
memperbaiki dunia  penerbangan 
di Indonesia. “Kurangnya kepedu-
lian terhadap dunia penerbangan di 
negara ini masih sangat dirasakan. 
Oleh sebab itu pemerintah berharap 
kepada para penerbang yang ter-
gabung dalam Pilotos untuk dapat 
memberikan masukan kepada kami 
(pemerintah) agar dunia penerbang-
an bisa lebih baik lagi di mata dunia 
(international),“  kata Suprasetyo, 
Dirjen Perhubungan Udara dalam 
sambutannya dan sekaligus mem-

buka acara Gathering Pilotos 2015 
di Campas Outbound Sentul, Bogor.

Gathering  Pilotos 2015 selain 
dihadiri  Suprasetyo, juga juga ha-
dir Kadis Ops. Lanud Atang Sanjay, 
Hendro Arif dan beberapa tamu un-
dangan penting. Dalam acara terse-
but Pilotos mengangkat Suprasetyo 
menjadi anggota kehormatan Pilo-

tos. Pengangkatan Suprasetyo di-
lakukan dengan mengenakan rompi 
hitam yang berlambangakan Pilotos 
kepadanya. 

Keberadaan Pilotos di tengah ma-
syarakat sekitar lokasi acara menjadi 
hiburan yang sangat dinanti, teruta-
ma saat pesawat helikopter  menda-
rat di lapangan. Kedua helikopter 
tersebut memang sengaja dihadir-
kan oleh Pilotos untuk melakukan joy 
flights kepada peserta.

Kesuksesan acara tersebut tak 
lepas pula dari para siswa Seko-
lah Tinggi Penerbangan Indone-
sia (STPI) Curug Tangerang yang 
memang sengaja dilibatkan dalam 
mempersiapkan acara Gathering Pi-
lotos 2015. Di acara itu para siswa 
STPI menghibur anggota Pilotos 
dengan grup band yang mereka mi-
liki. (Dennys)

Foto-foto: Dennys
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Maskapai pelat merah ini men-
catat laba bersih US$12,4 
juta.

“Pada periode Q1-2015 ini, Ga-
ruda berhasil membukukan keun-
tungan bersih US$12,4 juta dengan 
peningkatan sebesar 107,5 persen 
dibandingkan tahun lalu, di mana 
Garuda merugi sebesar US$166,2 
juta,” kata Direktur Utama Garuda 
Indonesia, Arif Wibowo, dalam pa-
paran publik dan analyst meeting di 
Garuda City Center, Cengkareng, 
Banten, Jumat 15 Mei 2015.

Arif mengatakan, pada kuar-
tal yang sama, Garuda mencatat 
pendapatan sebesar US$927,3 juta. 
Pendapatan ini meningkat sebesar 
13,4 persen dibandingkan periode 
yang sama tahun buku 2014, yang 

sebesar US$817,4 juta.
Tak hanya itu, jumlah penumpang 

yang diangkut BUMN aviasi ini me-
ningkat 18,3 persen dari 6.427.978 
penumpang pada kuartal I 2014, 
menjadi 7.601.395 penumpang pada 
kuartal I 2015.

“Muatan kargo yang diangkut 
pada Q1 pada 2015 juga meningkat 
sebesar 6,7 persen menjadi 100.920 
ton dibandingkan periode yang sama 
tahun lalu yang sebanyak 94.608 
ton,” kata dia.

Selama periode tersebut, frekuen-
si penerbangan Garuda pun mening-
kat 10,6 persen dari 59.317 pener-
bangan menjadi 53.627 penerbang-
an. Kapasitas produksi (availabil-
ity seat kilometer/ASK) meningkat 
sebesar 9,3 persen menjadi 12,9 

miliar dari 11,8 miliar 
seat per kilometer.
Sementara itu, tingkat 
isian penumpang 
(seat load factor/SLF) 
pada Q1-2015, me-
ningkat sebesar 68,5 
persen dari periode 
yang sama tahun lalu 
menjadi 75,2 persen. 
Tingkat ketepatan 
penerbangan (on time 
performance /OTP) 
meningkat sebesar 
3,3 persen dari 85,9 
persen menjadi 89,1 
persen.

“Di samping itu, 
Garuda Indonesia 
juga meningkat-

kan market share di pasar domestik 
dan internasional,” kata mantan dirut 
Citilink itu.

Ada pun pangsa pasar domes-
tik Garuda pada Q1, naik dari 37 
persen  menjadi 45 persen dan mar-
ket share internasional meningkat 
dari 21 persen menjadi 34 persen.

Arif melanjutkan, sampai deng-
an triwulan I-2015, maskapai ini 
mengoperasikan 174 pesawat, baik 
pesawat Garuda maupun pesawat 
Citilink. 174 pesawat ini terdiri atas 
144 pesawatnarrow body dan 30 
pesawat wide body. 

“Pada akhir 2015, Garuda Indo-
nesia akan mengoperasikan total 
190 armada dengan rata-rata usia 
4,3 tahun,” kata dia. (Dennys/net) 

PT Garuda Indonesia Mencetak Kinerja Positif 
pada Kuartal I 2015

Foto: Anto



APG magazine 7Volume XIII

FLASH NEWS 

Garuda Indonesia akan men-
erbangkan 82.961 jemaah 
haji pada tahun ini. Garuda 

telah menyiapkan 11 pesawat untuk 
menerbangkan jemaah ke Tanah 
Suci.

"Garuda Indonesia mengangkut 
sebanyak 82.961 jemaah haji yang 
tergabung dalam 206 kelompok 
terbang dari 10 embarkasi," kata  
Direktur Utama Garuda Indonesia, 
Arif Wibowo, saat penandatangan-
an perjanjian (MoU) Pengangkutan 
Jemaah Haji Indonesia di Gedung 

Kemenag, Jakarta, Selasa, 12 Mei 
2015.

Garuda akan mengoperasikan 
enam pesawat Airbus 33-330, em-
pat pesawat Boeing 747-400 dan 
satu pesawat Boeing 777 untuk 
menerbangkan para jemaah. Jenis 
pesawat tersebut adalah pesawat 
lebar.

Dari 11 pesawat tersebut, lanjut 
Arif, sembilan diantaranya adalah 
milik Garuda, sedangkan dua dian-
taranya disewa dari Spanyol dan 
Amerika. “Juli sudah masuk hanggar 

semua” ujarnya.
Untuk diketahui pelaksanaan 

tahap pertama (keberangkatan) 
ke Madinah untuk gelombang satu 
tahun ini akan dilaksanakan pada 
tanggal 21 Agustus - 3 September 
2015. 

Kemudian pelaksanaan tahap 
kedua ke Jeddah untuk gelombang 
dua akan dilaksanakan pada tanggal  
4 -17 September 2015. Kepulangan 
dari Jeddah gelom bang satu akan 
dilaksanakan pada 28 September 
(Dennys/net)

Garuda Indonesia Siapkan 11 Pesawat 
Pengangkut Jemaah Haji tahun 2015
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Manajemen meminta maaf 
dan mengakui atas kesalah-
an dalam berkomunikasi ter-

hadap para Pilot, permintaan maaf 
tersebut di sampaikan pihak mana-
jemen Perusahaan Garuda Indo-
nesia yang di wakili pihak Board Of 
Directors (BOD) melalui rapat yang 
di gelar Asosiasi Pilot Garuda (APG) 
waktu lalu.

Pertemuan yang di gelar di Seker-
tariat APG. Gedung  Pilot House  
Bandara Seokarno Hatta Ceng-
kareng Jakarta, membahas perma-
salahan yang ada di tubuh perusaha-
an Garuda Indonesia, terutama pem-
berian Insentif kepada pilot.

Pemberian Insentif yang hanya 
diberikan 50 persen kepada pilot ga-
ruda membuat penerbang di perusa-
haan tersebut merasa tidak wajar dan 
tidak adil.” Ya, dengan pengumuman 
yang di keluarkan pihak manajemen 
tentang pemberian Insentif kepada 
kami selaku penerbang itu tidak 
benar,  sebab kami tidak pernah di 

ajak berunding dalam membahas 
permasalahan itu” Tutur Capt. Leo 
Bagus Perkasa Wakil Presiden APG 
saat di temui usai rapat bulanan di 
Sekertariat APG waktu lalu.

Kegelisahan dan kekecewaan 
para Penerbang di PT Garuda In-
donesia semakin terasa dengan ba-
nyaknya pertanyaan dan pengaduan 
kepada Badan Pengurus APG yang 
membuat mereka harus segera ber-
tindak untuk mencegah terjadinya 
hal-hal yang tidak di inginkan ter-
hadap pihak manajemen yang telah 
mengeluarkan kebijakan tersebut.

Sempat para Badan Pengurus 
APG mendatangi pihak manajemen 
untuk meminta kejelasan tentang ke-
bijakan tersebut, namun pihak mene-
jemen belum bisa menjelaskannya.

"Kedatangan kami menemui pi-
hak manejemen waktu lalu ingin 
menanyakan dan meminta kejelas-
an terhadap kinerja dan pemberian 
insentif terhadap kami para pener-
bang, padahal permasalahan terse-

but sudah diatur dalam Peraturan 
Kerja Bersama (PKB) yang di sahkan 
kedua belah pihak" Tegas Capt. Leo. 

Atas kejadian tersebut Badan 
Pengurus APG segera melayang-
kan surat panggilan kepada pihak 
manajemen untuk membahas per-
masalahan tersebut, undangan yang 
dilayangkan Badan Pengurus APG 
mendapat respon dari pihak maneje-
men, tepat pada 5 Juni 2015 perte-
muan antara pihak manejemen yang 
di wakili BOD di gelar.

“Pertemuan yang berlangsung 
selama satu hari ini menghasilkan 
beberapa solusi dan kesepakatan 
bersama tentang penilaian terhadap 
kinerja dan pemberian Insentif ke-
pada Penerbang di PT Garuda Indo-
nesia, hasil dari pertemuan tersebut 
di antaranya
•	 Pihak manajemen meminta maaf 

kepada seluruh Penerbang Ga-
ruda Indonesia atas kesalahan 
komunikasi di kalangan internal 
perusahaan, khususnya tentang 
langkah/kebijakan yang diambil 
berkaitan dengan pemberian In-
sentif kepada para penerbang 
(Khususnya) dan Karyawan 
(pada Umumnya).

•	 Pihak manejemen akan membuat 
agenda rutin untuk mengada-
kan pertemuan dengan APG dan 
para Penerbang Garuda Indone-
sia yang di usulkan per 3 bulan. 
“Jelas Capt. Jeffrey Ticoalu yang 
mewakili Presiden APG usai per-
temuan berlangsung. 
Dalam pertemuan tersebut pihak 

manejemen sempat menceritakan 
situasi dan kondisi yang terjadi di Pe-
rusahaan saat ini, kondisi perusaha-
an yang belum bisa keluar dari ke-
sulitan, namun secara umum kondisi 
perusahaan menuju arah yang mem-
baik. (Dennys)

Pihak Manjemen Garuda Indonesia 
Meminta Maaf Kepada Penerbang 

Foto: Dennys
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Federasi Pilot Indonesia (FPI) 
memenuhi undangan Asosiasi 
Pilot Garuda (APG), kedatang-

an FPI ke Kantor Sekertariat APG 
guna menanyakan ke anggotaan 
APG dalam struktur organisasi yang 
menaungi seluruh organisasi pilot 
yang ada di Indonesia

Keberadaan FPI yang seharus-
nya menaungi seluruh organisasi 
para pilot di Indonesia ini memang 
seharusnya bisa melindungi dan 
memperjuangkan seluruh organisasi 
penerbang yang ada di Indonesia, 
terutama dalam payung hukum or-
ganisasi pilot, terkait dengan Per-
aturan Menteri (PM) 30 tahun 2015 
yang menjadi kontroversi di kalangan 

para Pilot di Indonesia.
“Kedatangan Pengurus FPI ini 

memang kita undang untuk mena-
nyakan langkah apa yang telah di 
buat FPI dalam menyikapi PM 30 
yang merugikan para penerbang 
khususnya, juga kita menanyakan 
tentang keanggotaan APG di struktur 
Organisasi FPI” Tutur Capt. Leo Ba-
goes Perkasa Wakil Presiden APG 
usai berdialog dengan FPI di kantor 
Sekertariat APG Gedung Pilot House 
Bandar Udara Soekarno-Hatta Ceng-
kareng. 

Pertemuan singkat dengan FPI 
kali ini menghasilkan satu kesepakat-
an bersama tentang penolakan 
atas PM 30 yang di keluarkan oleh 

Kementrian Perhubungan. "Pada 
dasarnya dari pihak FPI sendiri me-
nolak atas keluarnya PM 30 itu, FPI 
mengajak APG untuk berjuang ber-
sama dalam peninjauan kembali atas 
apa yang di keluarkan oleh Kemen-
trian Perhubungan tentang isi dari 
PM 30 yang banyak merugikan para 
pilot" Jelas Capt. Leo.

Sebelum pertemuan yang di ada-
kan oleh APG, Badan Pengurus APG 
telah melayangkan surat kepada 
Kementrian Perhubungan meminta 
agar PM 30 untuk tidak di jalankan 
dahulu, sampai adanya keputusan 
bersama dengan para Pilot di Indo-
nesia. (Dennys)

FPI Memenuhi Undangan Dialog APG
Foto: Dennys
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Garuda Indonesia dan Standard Chartered Bank 
Tandatangani Kerja Sama Corporate Sales

PT Garuda Indonesia (Persero) 
Tbk. dan Standard Chartered 
Bank pada Senin (03/08) 

melaksanakan penandatanganan 
kerja sama bidang “Corporate Sales”. 
Penandatanganan kerja sama kedua 
institusi tersebut dilaksanakan oleh 
Direktur Niaga Garuda Indonesia, 
Handayani dan CEO Standard Char-
tered Bank Indonesia, Tse Koon 
Shee di Gedung Garuda Indonesia, 
Kebon Sirih No.44, Jakarta Pusat.

Dengan ditandatanganinya kerja 
sama ini, maka Garuda Indonesia 
menjadi maskapai penerbangan 
resmi bagi karyawan Standard Char-
tered Bank di semua negara.

Melalui kerja sama ini seluruh 
karyawan Standard Chartered Bank 
akan mendapatkan priviledge khu-
sus, diantaranya mendapatkan har-
ga khusus (special corporate fare) 
untuk semua rute domestik dan 

in te rnas iona l , 
tambahan extra 
bagasi sebanyak 
10 kg, layanan 
konter check-in 
khusus pelang-
gan korporat di 
bandara, dan pri-
oritas reservasi. 
Semua layanan 
khusus terse-
but berlaku bagi 
karyawan Stan-
dard Chartered 
Bank beserta 
keluarga untuk 
perjalanan dinas 
maupun non di-

nas.
Selain itu, melalui kerjasama ini, 

seluruh nasabah/pemegang kartu 
debit dan kartu kredit Standard Char-
tered Bank juga akan mendapatkan 
potongan harga/diskon hingga 15 
persen untuk penerbangan Garuda 
Indonesia baik rute domestik mau-
pun internasional.

Direktur Niaga Garuda Indonesia, 
Handayani dalam kesempatan terse-
but mengatakan bahwa penandatan-
gan kerja sama “Corporate Sales” 
dengan Standard Chartered Bank ini 
merupakan upaya Garuda Indonesia 
untuk terus meningkatkan pangsa 
pasarnya khususnya pasar korpora-
si. “Pasar korporat merupakan pasar 
yang cukup besar dan potensinya 
terus meningkat. Sebagai salah satu 
bank internasional terbaik di dunia 
dengan dukungan lebih dari 75.000 
karyawan di lebih dari 70 negara, 

maka mobilitas dan kinerja Stan-
dard Chartered Bank perlu didukung 
oleh jaringan penerbangan Garuda 
Indonesia yang luas dan frekuensi 
penerbangan lebih banyak”, tambah 
Handayani.

Sementara itu, CEO Standard 
Chartered Bank Indonesia, Tse Koon 
Shee turut menyambut baik ker-
jasama ini dan mengatakan bahwa 
kerjasama Garuda Indonesia dan 
Standard Chartered Bank ini meru-
pakan bagian dari upaya Standard 
Chartered Bank untuk meningkatkan 
layanannya baik kepada karyawan 
maupun costumer Standard Char-
tered Bank. “Kerjasama ini merupa-
kan pengembangan kerjasama yang 
telah terjalin dengan sangat baik 
selama ini oleh kedua perusahaan, 
dan harapan kami kiranya kedua pe-
rusahaan dapat terus mengembang-
kan sinerginya di masa mendatang.,” 
kata Tse Koon Shee.

Sebelumnya, Garuda Indonesia 
bersama Standard Chartered Bank 
juga telah melaksanakan beberapa 
bentuk kerjasama, diantaranya ker-
jasama “operating lease” pesawat 
melalui entitas asosiasi pembroke 
(tahun 2010), kerjasama fasilitas 
“stand by letter of credit (SBLC)” 
sebesar US$ 50 juta (tahun 2012),                   
Sejalan dengan upaya perusahaan 
dalam peningkatan pangsa pasar 
Garuda Indonesia melalui Corporate 
Sales, hingga akhir Juni 2015, Ga-
ruda Indonesia telah melaksanakan 
kerjasama korporasi dengan lebih 
dari 2200 perusahaan dan institusi di 
Indonesia. (Garuda Indonesia)

Foto: Garuda Indonesia
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Sebagai wujud sinergi dan har-
monis hubungan pilot dan 
pengatur lalu lintas udara 

(ATC), Asosiasi Pilot Garuda (APG) 
hadir memenuhi undangan Indone-
sia Air Traffic Control Association 
(IATCA) cabang Jakarta dalam acara 
MUSCAB 6 Jakarta yang bertemak-

Sebagai bentuk kepedulian Ga-
ruda Indonesia terhadap jasa-
jasa Guru yang selama ini 

telah berdedikasi untuk memajukan 
dunia pendidikan nasional, maka Ga-
ruda Indonesia mencanangkan pro-
gram kepedulian terhadap Guru yaitu 
gerakan “BalasBudiGuru.

Gerakan” Balas Budi Guru meru-
pakan program yang bertujuan untuk 
mengumpulkan dan mendonasikan 
mileage dari seluruh anggota Garu-
daMiles hingga tercapai 1 milyar mile-
age. Mileage yang terkumpul nanti-
nya akan diberikan kepada Kemen-
terian Kebudayaan dan Pendidikan 
Dasar dan Menengah dan dikelola 

an “Togheter we Build Our Home” 
dan Halal Bihalal  berlangsung di 
kantor JATSC (tower) Soekarno 
Hatta – Cengkareng, Tangerang – 
Banten. (29/7).

Acara tersebut dibuka langsung 
oleh Direktur Jenderal Perhubungan 
Udara Suprasetyo yang dihadiri oleh 
sejumlah perwakilan dari organisasi, 
perwakilan dari beberapa maskapai 
penerbangan, perwakilan dari Ang-
kasa Pura I dan Angkasa Pura II, 
serta para anggota IATCA lainnya.  
Ketua umum IATCA  Muhammad 
Irsan dalam sambutannya menjelas-
kan bahwa organisasi ini terus men-
jaga sikap professional dan terus 

menjadi “Award Ticket” yang dapat 
menerbangkan guru-guru berprestasi 
di Indonesia tersebut untuk keperluan 
pengembangan diri, pendidikan mau-
pun keperluan penugasan.

Direktur Utama Garuda Indone-
sia, M. Arif Wibowo mengatakan. 
“Program  Balas Budi Guru ini meru-
pakan bagian dari bentuk kepedulian 
Garuda Indonesia sebagai maskapai 
pembawa bendera bangsa terhadap 
dunia pendidikan nasional, khusus-
nya terhadap para tenaga pengajar 
(Guru) di Indonesia yang telah mem-
berikan jasa kepada negeri”, ungkap 
Arif.

“Inilah bentuk ucapan terima kasih 

berupaya meningkatkan pelayanan 
terbaik kepada para operator, untuk 
itu dibutuhkan dukungan dari semua 
elemen untuk bersama-sama mewu-
judkannya. Selain Musyawarah Ang-
gota juga ada acara pemilihan ketua 
baru untuk periode 2012-2015.

Dalam kegiatan itu, Presiden APG 
Capt. Bintang Hardiono, Capt. Leo 
Bagoes Perkasa dan Capt. Hasyim 
hadir mewakili Asosiasi Pilot Garuda 
(APG). Kehadiran APG ini sebagai 
simbol kekompakan antar Pilot dan 
ATC serta wujud keharmonisan un-
tuk terus dapat ditingkatkan lebih 
baik lagi diwaktu mendatang. Ti-
dak lupa APG yang diwakilkan oleh 
Capt. Bintang mengucapkan sela-
mat Ulang Tahun ke-16 untuk IATCA 
yang kebetulan bertepatan di tanggal 
29 Juli 2015. (Eky)

kami kepada seluruh Guru di Indone-
sia yang telah mendedikasikan se-
luruh jasanya demi memajukan dan 
meningkatkan kualitas pendidikan 
nasional di Indonesia”, tambah Arif.

Selain itu, seluruh “Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN)” dan Kemen-
terian Kebudayaan dan Pendidikan 
Dasar dan Menengah RI, akan turut 
berpartisipasi juga pada program 
Balas  Budi Guru tersebut dalam 
bentuk sumbangan mileage Garu-
daMiles sebagai bentuk  dukungan 
dan kepedulian terhadap guru-guru 
yang berprestasi dan berdedikasi di 
seluruh Indonesia.

APG Hadiri Musyawarah IATCA

Garuda Indonesia Canangkan 
Program Gerakan Balas Budi Guru

Foto: Eky
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Tahun Ini Arus Mudik Pesawat Naik 2 Persen

Para pemudik yang pulang 
kampung merayakan Idul 
Fitrimenggunakan jasa pe-

sawat udara   tahun ini mengalami 
tren positif. Kenaikannya mencapai 
2 persen. Berdasarkan data Kemen-
terian Perhubungan dari H-7 hingga 
H+2 Lebaran, pemudik yang meng-
gunakan pesawat naik dua persen 
dibandingkan tahun lalu.

“Secara nasional kenaikan itu pal-
ing tinggi dibandingkan moda trans-
portasi lain. Ini baru pertama kali 
kenaikan penerbangan lebih besar 
daripada kereta api (1,5 persen),” 
ujar Menteri Perhubungan Igna-
sius Jonan di sela memantau arus 
balik di Bandara Soekarno Hatta, 
Tangerang.

Instansinya mencatat pertumbu-
han pengguna pesawat terbang pada 
periode H-7 hingga H+2 Idul Fitri ta-

hun ini naik 1,96 persen dibanding-
kan dengan periode yang sama ta-
hun lalu. Kementerian Perhubungan 
mencatat sebanyak 3,5 juta orang 
mudik menggunakan pesawat ter-
bang dalam sepuluh hari terakhir. 

“Antara H-7 hingga H+2 Hari 
Raya Idul Fitri, kami mencatat ada 
3,5 juta penumpang menggunakan 
pesawat terbang dari 35 bandara 
yang kami pantau. Dengan melihat 
data ini, kami optimis angka peng-
guna pesawat terbang bisa melam-
paui target kami sebelumnya,” imbuh 
Jonan.

Di terminal 1B Bandar Udara 
Soekarno Hatta pada saat arus mu-
dik dan arus balik tidak terjadi penum-
pukan penumpang secara signifikan 
dibanding tahun lalu. Ini dibenarkan 
oleh Jonan yang menjelaskan bah-
wa penumpukan itu terjadi karena 

banyaknya warga yang pada waktu 
itu membeli tiket go show. “Saat ini 
tidak terlihat ramai, kan bandaranya, 
beda dibanding tahun lalu. Itu karena 
tidak ada yang beli tiket go show dan 
karena juga tidak ada loket mas-
kapai, calo juga sudah tidak ada,” 
paparnya.

Sebagai informasi, Kementerian 
Perhubungan sendiri meramal jum-
lah pemudik yang menggunakan 
lima moda transportasi sebesar 20 
juta orang pada tahun ini, atau lebih 
besar 1,9 persen dibandingkan jum-
lah pemudik tahun lalu yang menca-
pai 19,6 juta orang. Jumlah pemu-
dik yang menggunakan transpor-
tasi udara sendiri diperkirakan akan 
mengambil porsi 20,6 persen dari 
total jumlah pemudik. (Fjn)

FLASH NEWS 

Foto-foto: Eky
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Erupsi gunung berapi tersebut 
terjadi saat aktivitas pener-
bangan yang sedang tinggi 

karena mudik lebaran 2015. Direk-
tur Navigasi Penerbangan Kemen-
hub Novie Riyanto Raharjo tak me-
nampik bila penutupan lima bandara 
yang sempat terjadi akibat erupsi gu-
nung raung menggangu arus mudik 
lebaran.

“Ini kan kejadian alam, yang tidak 
bisa dipaksakan. Arah Bali atau ke-
luar sudah tertutup debu,” ujar Novie 
di Kantor Kementerian Perhubun-
gan, Jakarta.

Terkait aktivitas Gunung Raung 
sejumlah penerbangan dari Bandar 
Udara Soekarno-Hatta mengalami 
pembatalan, seperti yang terjadi 
di terminal 2F pada penerbangan 
maskapai Garuda Indonesia tujuan 

Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. 
Karena bandar udara tersebut ditu-
tup membuat para penumpang dari 
dan menuju Bali terlantar.

Sebanyak 15 ribu penumpang 
terlantar akibat penutupan bandara, 
akhirnya para penumpang pesawat 
di Bandar Udara Soekarno-Hatta 
sekitar pukul 13.30 WIB kebanyakan 
melakukan refund dan sejumlah 
penumpang mengganti perjalanan 
darat dengan bis.

Kondisi di Terminal 1 Bandar 
Udara Soekarno-Hatta, Kamis (16/7) 
malam sangat ramai, penumpang 
Sriwijaya Air yang rata-rata hendak 
berangkat mudik harus batal terbang 
dan mereka pun terpaksa beralih 
mudik dengan menggunakan bus.

Puluhan penumpang Sriwijaya 
Air berdesakan menuju pintu depan 

dan belakang bus. Petugas sempat 
tidak berdaya mengatur penumpang 
yang sudah tidak sabar ingin masuk 
ke bus. 

Dengan situasi ini, Garuda In-
donesia memberlakukan kebijakan 
pembebasan biaya penggantian 
jadwal/penggantian rute dan biaya 
administrasi bagi para penumpang 
yang telah memiliki jadwal pener-
bangan ke Denpasar yang meng-
alami pembatalan hari ini. 

Hingga berita ini diturunkan ak-
tifitas gunung berapi itu mengalami 
penurunan intensitas erupsi. Namun 
demikian pihak terkait tetap meman-
tau kondisi terkini sehingga buka tu-
tup bandar udara akan diberlakukan 
melihat kondisi terkini. (*/Eky)

Imbas Erupsi, 
Penumpang Maskapai Beralih ke Bus

FLASH NEWS 

Foto: Capt. Iman Tardan
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Takjil, Peduli APG

Berbagi untuk kebersamaan 
baik mereka para Pilot mau-
pun seluruh Karyawan Garu-

da Indonesia. Kegiatan rutin Asosiasi 
Pilot Garuda(APG) di bulan Ramad-
han menyiapkan makanan (Takjil) 
bagi mereka yang menjalankan Iba-
dah Puasa.

Bulan Puasa menjadi satu ladang 
untuk mendapatkan pahala bagi 
semua umat Muslim di seluruh Du-
nia, puasa di bulan Ramadhan 
menjadi satu kewajiban yang harus 
di jalani oleh setiap Orang Muslim, 
bukan hanya sekedar kewajiban, 
namun bulan Ramadhan pun di per-
caya sebagai bulan penuh berkah 
dan pahala bagi mereka yang men-
jalankannya.

Pahala dan berkah yang mer-
eka dapatkan bukanlah saja mereka 
yang menjalankan ibadah puasa, na-
mun mereka yang menyiapkan dan 
membantu siapapun yang sedang 
menjalankan ibadah puasa, akan 
mendapatkan pahala dan berkah ke-
baikan yang sama dari Allah.swt.

Menyiapkan makanan dan 
minum an (takjil) bagi mereka yang 
berpuasa sudah menjadi kegiatan 
rutin APG di setiap tahunnya di bulan 
Ramadhan, kegiatan ini pun selain 
menjadi agenda kegiatan, juga se-
bagai aksi peduli APG terhadap ang-
gota APG yang menjalankan ibadah 
Puasa pada khususnya dan seluruh 
karyawan Garuda Indonesia pada 
umumnya.

“Kegiatan rutin di bulan Puasa ini 
kami selalu menyiapkan Takjil bagi 
rekan-rekan anggota APG maupun 
karyawan Garuda Indonesia yang 

menjalankan Puasa, ini menjadi 
agenda rutin Badan Pengurus APG 
di bulan Puasa” Tutur Capt. Leo Ba-
goes Perkasa Wakil Presiden APG 
saat di konfirmasi usai memberikan 
Takjil di Gedung. Garuda Sentral 
Oprasi (GSO) Bandar Udara Soek-
arno - Hatta Cengkareng.

Terlihat saat menjelang Adzan 
Magrib berkumandang dan menan-
dakan saatnya berbuka Puasa, para 
karyawan dan Pilot Garuda Indo-
nesia berdatangan untuk segera 
membatalkan puasa mereka dengan 
mengambil makanan dan minuman 
yang telah di sediakan oleh bebera-
pa organisasi yang ada di PT Garuda 
Indonesia.

“Kegiatan ini sangat baik dan cu-
kup membantu bagi mereka yang 
menjalankan puasa dan tidak sem-
pat membeli makanan atau minu-
man untuk berbuka, semoga dengan 
ke giatan ini mereka selain mendapat 
pahala juga dapat merasakan betapa 
indahnya kebersamaan tanpa harus 
melihat perbedaan” Tutur salah satu 
karyawan Garuda Indonesia yang ti-
dak mau di sebutkan namanya saat 
di temui tim APG Magazine usai ber-
buka puasa. (Dennys)

Foto-foto: Dennys
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Suasana lebaran kental terasa 
pada saat ribuan karyawan 
PT Garuda Indonesia ber-

sama Asosiasi Pilot Garuda (APG) 
dan karyawan lainnya membaur  
bersama saling bersalam-salaman 
di auditorium Garuda City Center, 
Tangerang, Banten, Selasa (28/7).

Acara yang diawali dengan sam-
butan oleh direktur Utama PT Garuda 
Indonesia Airf Wibowo mengatakan, 
bahwa tujuan kegiatan ini sebagai 
sarana mempererat tali siltarohim 
antar karyawan Garuda Indonesia 
dan untuk menjaga kekompakan 
bersama untuk bersama memajukan 
perusahaan.

“saya ucapkan mohon maaf la-
hir batin, acara ini kita buat seder-

hana  dalam rangka menjaga ke-
dekatan diantara sesama kita tanpa 
mengurangi  makna dan arti dari sila-
turahmi,” ungkap Arif.

Seusai menyampaikan sambut-
annya Arif langsung mengawali ber-
salaman kepada ribuan karyawan 
yang hadir diikuti oleh direksi lain-
nya seperti Direktur Operasional 
Capt. Noviyanto, Direktur SDM dan 
Umum Heryanto Agung Putra dan 
lainnya. Para karyawan  yang ha-
dir menyambut antusias kegiatan 
rutin tahunan ini, Aryo salah seorang 
karyawan menuturkan kegiatan yang 
rutin tiap tahun ini menjadi momen 
saling bermaaf-maafan yang mesti 
dijaga keberlangsungannya. “ini 
tradisi yang bagus, saya rasa mesti 

terus dijaga setiap tahunnya meski 
dengan konsep sederhana seperti 
ini,” katanya.

Sementara itu Presiden Asosiasi 
Pilot Garuda (APG) Capt. Bintang 
Hardiono yang turut hadir beserta ja-
jaran pengurus lainnya mengatakan 
bahwa kegiatan positif ini patut dija-
ga untuk terus membangun kebersa-
maan baik sesama pilot Garuda juga 
dengan pihak manajemen Garuda 
Indonesia. “APG terus bersi nergi 
dengan pihak manajemen, con-
tohnya pada kegiatan ini,” paparnya.

Ia melanjutkan bahwa momen ini 
menjadi memon juga bagi para pilot 
untuk terus menjaga kekompakan 
yang memang menjadi slogan bagi 
APG. (Eky)

Halal Bi Halal APG Dengan Manajemen Garuda

Foto: Eky
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Aksi pernyataan sikap kepada 
pihak Manajemen perusa-
haan memaksa Direktur PT 

Garuda Indonesia harus turun tan-
gan menyelesaikan permasalahan 
yang terjadi, Asosiasi Pilot Garuda 
(APG) merasa adanya pelecehan 
terhadap Profesi Pilot oleh pihak 
manajemen perusahaan Penerbang-
an milik pemerintah ini.

Kesalahan dalam berkomuni-
kasi bisa saja terjadi, baik peroran-
gan maupun Organisasi, kesalahan 
tersebut akan berakibat fatal jika ti-
dak langsung di selesaikan dan akan 
berbuntut panjang apabila lambat 
dalam penyelesaianya, seperti yang 
terjadi di Perusahaan Penerbangan 
milik Pemerintah Republik Indonesia 

(RI) beberapa waktu lalu.
Pihak manajemen PT Garuda In-

donesia, dianggap telah melecehkan 
Profesi Pilot dengan melanggar ke-
sepakatan yang sudah di setujui ber-
sama dalam pengesahan PKP (Per-
aturan Kerja Penerbang) pada waktu 
lalu, hal itulah yang memicu para Pi-
lot untuk melakukan aksi pernyataan 
sikapnya kepada pihak Manjemen 
perusahaan penerbangan tersebut.

4 tuntutan yang di ajukan oleh para 
Pilot tersebut salah satunya telah di 
sepakati kedua bela pihak , namun 
kesepakatan yang telah di setujui itu 
di tunda oleh pihak Manajemen tan-
pa ada kesepakatan bersama “ Aksi 
pernyataan sikap yang kami lakukan 
terhadap Pihak Manajemen kali ini 

di dasari oleh perjanjian yang telah 
dilanggar oleh Pihak Manjemen atas 
apa yang telah di sepakati bersama, 
terutama tentang Perubahan Struk-
tur Gaji (system rem) yang dalam ke-
sepakatan tersebut di sepakati per 1 
Juli 2015, namun itu belum belum di 
jalankan oleh pihak Manjemen, tepat 
pada 3 Juli 2015 pihak Manajemen 
menginformasikan melalui Hand-
phone kepada Presiden APG bahwa 
bahwa perubahan system Gaji di 
tunda oleh pihak Manajemen tanpa 
ada perundingan dengan kami” Tu-
tur Capt. Leo Bagoes Perkasa Wakil 
President APG saat di konfirmasi di 
Kantor Sekertariat APG. Gedung Pi-
lot House Bandara Soekarno Hatta 
Cengkareng.

Pernyataan Sikap Pilot Garuda

HEADLINE 

Foto: Dennys
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Dari aksi pernyataan sikap terse-
but pihak APG melayangkan surat 
undangan kepada Manajemen Ga-
ruda Indonesia untuk segera mem-
beri penjelasan atas penundaan 
itu, dalam aksinya tersebut para 
anggota dan Badan Pengurus APG 
berencana akan mengadakan aksi 
mogok terbang, jika pihak Mane-
jemen tidak memenuhi undangan 
yang telah di layangkan oleh pihak 
APG.” Ia kami akan melakuakan 
Mogok terbang jika pihak Maneje-
men tidak ada penjelasan tentang 
penundaan sisitem rem yang sudah 
di sepakati bersama, namun kita ma-

sih menunggu sampai batas yang 
telah kita sepakati". Jelas Capt. Leo.

Dari aksi pernyataan sikap yang 
di lakukan Pilot Garuda Indonesia 
pihak Manjemen langsung menang-

gapai atas aksi tersebut, dengan 
memenuhi undangan pertemuan 
dengan para Pilot dan sekaligus 
memberikan penjelasan atas kejadi-
an tersebut. (Dennys)

Aksi pernyataan sikap yang 
dilakukan Pilot Garuda Indo-
nesia waktu lalu membuat pi-

hak Manajemen harus bertanggung 
jawab dengan informasi yang mem-
buat para Pilot melakukan aksi nya 
tersebut.

Tak mau berlama-lama untuk 
menyelesaikan permasalahan inter-
nal di tubuh perusahaan PT Garuda 
Indonesia, pihak Manajemen akhir-
nya memenuhi undangan dialog 
dengan para Anggota dan Badan 
Pengurus APG, tepat pada 09 Juli 

Arif Wibowo 
Meminta Maaf Atas Kinerja Karyawannya

2015 pukul. 22.00 wib Manajemen 
PT Garuda Indonesia usai meng-
hadiri undangan Dirjen Kementrian 
Perhubungan, Direktur Utama PT 
Garuda Indonesia Arif Wibowo yang 
di damping 4 petinggi di perusahaan 
tersebut langsung menemui para 
pilot yang telah menunggu sejak 
sore hari di Kantor Sekertariat APG. 
Gedung Pilot House Bandar Udara 
Soekarno-Hatta Cengkareng.

Dalam pertemuan tersebut pihak 
manajemen yang di wakili langsung 
oleh Direktur Utama PT Garuda In-
donesia meminta maaf atas kesalah-
an yang dilakukan oleh Staffnya 
yang lambat dalam bekerja, dalam 
penjelasanya Arif Wibowo juga sem-
pat menegur Dirktur Sumber Daya 
Manusia (SDM) atas keterlambatan 
Informasi tersebut. "Saya meminta 
maaf kepada seluruh rekan-rekan 
Pilot atas kejadian ini, saya pun 
merasa kaget setelah mendapat tel-

pon dari Capt. Bintang tentang ke-
jadian ini, saya sudah menegur Staff 
saya yang lambat dalam memberi-
kan Informasi kepada saya" Jelas 
Arif Wibowo saat menjelaskan prihal 
kejadian tersebut.

Dari hasil pertemuan yang ber-
langsung selama 2 Jam tersebut, 
Direktur Utama PT Garuda Indone-
sia berjanji akan bertanggung jawab 
atas perjanjian yang telah di sepak-
ati bersama dan harus segera di-
laksanakan segera mungkin, dalam 
dialog tersebut sempat Arif Wibowo 
menaruhkan jabatannya jika kese-
pakatan itu blm dilaksanakan "Saya 
akan bertanggung jawab dengan 
mempertaruhkan jabatan saya, saya 
siap mundur dari pekerjaan dan ja-
batan saya saat ini, kalo kesepakat-
an itu belum di jalankan" Janji Arif 
Wibowo di hadapan para anggota 
APG.

Usai pertemuan berlangsung Di-
rektur Utama menyempatkan diri un-
tuk berfoto bersama dengan Badan 
Pengurus APG. (Dennys) 

Foto-foto: Dennys
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Anda mungkin mengetahui be-
berapa orang yang menderi-
ta penyakit terkait paru-paru 

memiliki tubuh kurus. Anda mung-
kin bertanya-tanya, apakah tubuh-
nya yang kurus membuat penyakit 
rentan menyerang atau, sebaliknya, 
penyakit paru-paru merekalah yang 
membuat mereka kurus.

Pada dasarnya, memiliki tubuh 
terlalu kurus memang tidak sehat. 
Para ilmuwan bahkan menemukan 
bahwa mereka yang memiliki "gen 
kurus" rentan terhadap berbagai 
masalah kesehatan, mulai dari kegu-
guran, infertilitas, termasuk penyakit 
paru-paru, bahkan hingga diabetes.

Tubuh kurus dapat diindetifikasi 
dengan melihat indeks massa tubuh 
(IMT) atau berat badan per tinggi 
badan kuadrat. Orang-orang dengan 

Alasan Orang Kurus Rentan Penyakit Paru-Paru

HORIZON

IMT di bawah 18,5 dikategorikan se-
bagai orang dengan berat badan di 
bawah standar atau underweight.

Orang dengan tubuh kurus cen-
derung memiliki sedikit lemak tubuh 
atau otot. Kekurangan lemak tu-
buh sendiri telah dikaitkan dengan 
kurangnya bahan kimia yang berper-
an penting bagi kesehatan fisik dan 
mental. Faktor kurus tersebut, tidak 
hanya bisa disebabkan oleh gen, 
tetapi juga gaya hidup dan penuaan.

Penelitian dari jurnal Gender 
Medicine yang berfokus pada wani-
ta, menemukan bahwa mereka yang 
kurus dan berusia lebih tua, lebih 
rentan terhadap berbagai masalah 
paru-paru kronis seperti bronkitis, 
pneumonia, dan asma. Menurut 
penelitian selama 20 tahun terakhir 
tersebut, menunjukkan bahwa ini 

mungkin karena kombinasi berbagai 
faktor.

Kurangnya hormon wanita, estro-
gen, dapat menyebabkan masalah 
dengan sistem kekebalan tubuh 
wanita. Di atas semua itu, keren-
tanan tersebut dimungkinkan karena 
kurangnya adipokines atau sel yang 
disekresikan oleh jaringan berlemak 
yang melakukan pekerjaan penting 
dalam menjalankan sistem kekebal-
an tubuh.

Wanita dengan gen kurus juga 
bisa memiliki masalah dengan hor-
mon pertumbuhan, yang mana men-
jadi faktor penting untuk pemelihara-
an jaringan paru-paru tetap sehat. 
Demikian seperti dilansir dari Dai-
lymail, Rabu (5/8/2015). (okezone.
com)

Foto: okezone.com
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Gili Trawangan adalah salah 
satu pulau yang paling 
terkenal di Lombok. Pulau 

kecil yang berada di sebelah Barat 
Laut Pulau Lombok ini tak hanya 
menyuguhkan pemandangan yang 
indah saja. 

Pantai dan pemandangan 
alamnya akan membuat Anda 
takjub. Anda bisa melakukan 
berbagai aktivitas yang Anda 
gemari selama sehari penuh. Selain 
itu, Anda juga bisa bergabung 
dalam pesta-pesta pantai di malam 
hari.

Gili Trawangan Lombok Pulau 

Lombok adalah salah satu pulau 
kecil yang ada di wilayah Indonesia  
bagian timur. Namun Pulau Lombok 
sendiri dikelilingi oleh banyak pulau 
yang lebih kecil, yang dinamakan 
“gili”. Salah satu gili Lombok yang 
menjadi tempat favorit adalah Gili 
Trawangan. Selain itu Gili Meno 
dan Gili Air juga layak untuk Anda 
kunjungi.

Di Gili Trawangan Anda akan 
menemui fasilitas-fasilitas yang 
berstandar internasional. Karena 
gili ini sangat terkenal di kalangan 
turis mancanegara, serta mayoritas 
turis yang berkunjung  dari luar 

negeri. Sehingga pelayanan yang  
ada di gili ini disesuaikan dengan 
kebutuhan turis-turis mancanegara 
tersebut. 

Sebagai contoh, Gili Trawangan 
adalah satu-satunya pulau yang 
memiliki sebuah Bar Irlandia. Gili 
Trawangan terbilang relatif kecil, 
dengan bentangan sekitar 3 km dari 
utara ke selatan, dan sekitar 2 km 
dari barat ke timur. Di gili ini, jarang 
sekali ditemui kendaraan bermotor. 
Transportasi yang paling umum 
adalah “Cidomo” (semacam kereta 
kuda) dan sepeda. Cukup ramah 
lingkungan, bukan?

Eksotisme Gili Trawangan 
di bagian sebelah tenggara Gili 
Trawangan Anda bisa menemui 
pantai yang sangat indah, dengan 
bentangan pasir putihnya yang 
lembut. Sedangkan di sisi bagian 
yang lain, di sebelah barat, Anda 
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akan menemui pantai yang cukup 
sunyi dan tenang. Tempat yang 
tepat untuk Anda yang menyukai 
ketenangan, atau bagi Anda yang 
ingin mencari ketenangan. Tentu 
saja dengan pemandangan yang 
indah serta pasir putih. Hanya saja 
pasir di bagian barat ini agak sedikit 
kasar dibandingkan pantai bagian 
timur.

Berbagai macam aktivitas 
pantai bisa Anda lakukan. Jika 
Anda menyukai petualangan, Anda 
bisa menjelajah seluruh bagian 
gili dengan bersepeda. Jangan 
khawatir, Anda bisa menjelajahnya 
hanya dalam beberapa jam saja. 
Malam hari juga merupakan saat 
yang menyenangkan ketika berada 
di Gili Trawangan. 

Tersedia beberapa kafe di gili 
ini. Namun yang tidak boleh Anda 
lewatkan adalah pesta pantainya. 
Jika di Pantai Kuta Bali, bermacam-
macam even diselenggarakan 
dalam satu malam, di Gili 
Trawangan ada jadwal tersendiri 
setiap malamnya, sehingga tiap 
malam Anda bisa menikmati even 
yang berbeda-beda.

Untuk mencapai Gili Trawangan, 
cara yang paling umum adalah 
dengan menaiki perahu motor. 
Anda bisa menaikinya dari 
pelabuhan kecil di Bangsal, sekitar 
42 km dari Kota Mataram (atau 
sekitar 1 jam perjalanan). Jika 
dari Mataram Anda menggunakan 
kendaraan seperti motor atau mobil, 
Anda harus meninggalkannya di 
pelabuhan tersebut.

Bagi Anda yang hobi traveling, 
terutama bagi mereka yang suka 
dengan nuansa pantai, berikut 7 
keistimewaan Gili Trawangan:

1.Alam bawah lautnya 
menakjubkan 

Tidak perlu diragukan lagi, Gili 
Trawangan di Lombok memang 
memiliki alam bawah laut yang 
sangat indah. Air laut di pulau ini 
begitu jernih, dengan gradasi warna 
biru hijau yang menghiasi lautnya. 
Karena airnya yang begitu bening, 
Anda pun bisa melihat ikan dan 
terumbu karang langsung dari atas 
kapal yang berlayar, tanpa harus 
menyelam.

Tapi jika ingin menikmati alam 
bawah laut lebih maksimal, cobalah 
untuk menyelam. Jangan pernah 
lewatkan kesempatan bertemu 
ikan nemo alias ikan badut yang 
berenang dengan gemulai. Tidak 
hanya nemo, terumbu karang aneka 
warna juga bisa Anda temui di sana. 
Arus laut yang tenang menambah 
kenikmatan menyelam di Gili 

Trawangan. Kesimpulannya, alam 
bawah laut Gili Trawangan memang 
luar biasa. 
 
2.Bebas polusi dan kendaraan 
bermotor 

Inilah keunggulan Gili 
Trawangan dibanding pulau lain 
di Indonesia. Kendaraan bermotor 
dilarang keras beroperasi di sana. 
Sebagai ganti, alat transportasi 
yang digunakan adalah sepeda 
dan cidomo. Cidomo adalah sejenis 
kereta kuda khas Lombok, NTB. 
 
3. Pantai yang bersih 

Selain air lautnya yang bersih 
dan jernih, pantai di Gili Trawangan 
juga tak kalah bersih. Pantai dengan 
pasir putih ini terbentang begitu luas 
tanpa sampah berserakan. Memang 
benar, seluruh penduduk dan turis 
yang datang ke Gili Trawangan 
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amat menjaga kebersihan pulau. 
Jadi tak heran bila pantainya begitu 
bersih, dan berkilau dengan pasir 
yang terkena sinar matahari. 
 
4. Sunset dan Sunrise 

Gili Trawangan memiliki pantai 
yang menghadap barat dan timur. 
Jarak antar pantai ini pun tidak 
terlalu jauh. Cukup berjalan kaki 
atau naik cidomo, wisatawan sudah 
bisa menikmati sunset dan sunrise 
di satu pulau. Keluarkan kamera 
Anda, dan abadikan setiap momen 
di Gili Trawangan. Sambil duduk 
santai di pantai dan diiringi musik 
yang berdendang, juga semilir 
angin, sunset Gili Trawangan terasa 
begitu romantis. Pastikan Anda 

menikmatinya 
bersama kerabat 
atau pasangan. 
 
5. Dekat dengan 
tiga pulau lain 

Gili 
Trawangan 
termasuk dalam 
Desa Gili Indah 
di Lombok Barat. 
Pulau ini diapit 
oleh dua gili lain, 

yaitu Gili Air dan Gili Meno. Berlibur 
di Gili Trawangan, berarti Anda bisa 
juga menikmati keindahan dua gili 
lainnya. Cukup dengan menaiki 
perahu sekitar 15 menit, Anda 
sudah bisa berkunjung ke Gili Air 
dan menyeberang lagi ke Gili Meno. 
Biasanya, turis yang datang ke dua 
gili tersebut, menghabiskan waktu 
dengan menikmati alam bawah 
laut. Memang harus diakui, alam 
bawah laut Gili Air dan Meno tidak 
kalah cantik dengan yang ada di Gili 
Trawangan. 
 
6. Masyarakat yang ramah 

Selain alam bawah lautnya yang 
bersih, salah satu daya tarik Gili 
Trawangan adalah penduduknya 

yang ramah. Jika tidak percaya, 
cobalah mengelilingi Gili Trawangan 
dengan berjalan kaki, Anda pun 
akan disapa dengan ramah oleh 
setiap penduduk yang kebetulan 
berpapasan. Anda pun tidak perlu 
takut tersesat, karena penduduk 
pasti membantu Anda menemukan 
jalan pulang. 
 
7.Kehidupan malam di Central 

Nah, ini dia kegiatan malam yang 
tidak boleh Anda lewatkan saat 
berada di Gili Trawangan, menikmati 
kehidupan malam di Central. 
Jajaran bar dan hingar bingar musik 
siap menyulap malam Anda di 
GiliTrawangan menjadi meriah.

Central atau biasa disebut pasar 
seni di Gili Trawangan, mulai ramai 
saat senja datang dan matahari siap 
kembali ke peraduan. Pasar seni di 
Gili Trawangan berbentuk seperti 
jalan besar menghadap ke Pantai 
Tengah Gili Trawangan dengan 
kios dan bar di kanan kirinya. Waktu 
paling asyik untuk datang ke Central 
adalah malam hari sekitar pukul 
21.00 Wita. Saat itu, seluruh bar 
dan toko di sepanjang pasar seni ini 
sudah buka. (Dennys)

Foto-foto: Dennys
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Kementerian Perhubungan telah mengeluargan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 tahun 2015 
mengenai Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa 

Awak. PP itu sendiri telah resmi diterbitkan per tanggal 
12 Mei 2015 lalu.

Salah satu butir dalam Peraturan Pemerintah terse-
but mengatur tentang penggunaan drone yang terbatas 
hanya untuk kepentingan pemotretan, film, dan pemeta-
an. Itu pun harus dengan melampirkan surat izin dari 
institusi yang berwenang dan pemerintah daerah yang 
wilayahnya akan dipotret, difilmkan, atau dipetakan.

Pihak yang ingin menggunakan drone pun harus 
mengajukan izin ke Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara Kementerian Perhubungan. Izin tesebut harus 
sudah dikantongi selambat-lambatnya 14 hari kerja se-
belum drone dioperasikan.

Sertifikasi tersebut nantinya akan diklasifikasikan, 
sehingga tak semua jenis drone dapat dioperasikan 

Samsung Galaxy S6 Edge telah meluncur beber-
apa waktu lalu. Perusahaan menyediakan varian 
baru, Galaxy S6 Edge+ yang kabarnya dirilis 

pada 13 Agustus 2015.
Dilansir Digitalspy, Minggu (2/8/2015), bocoran gam-

bar Galaxy S6 Edge+ muncul di Twitter melalui akun 
Evleaks. Gambar tersebut muncul beberapa pekan 
sebelum Samsung mengungkap produk terbaru mereka 
pada event Unpacked yang dihelat 13 Agustus 2015.

Selain mengungkap produk yang dirumorkan meru-
pakan Galaxy S6 Edge+, perusahaan asal Korea Se-
latan itu juga kabarnya akan meluncurkan Galaxy Note 
5. Perangkat terbaru ini diharapkan memiliki kekuatan 
hardware lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya.

Informasi yang beredar sebelumnya menyebutkan 
bahwa Galaxy Note 5 akan diperkuat layar 5,7 inci 
QHD, prosesor octa-core 64-bit Exynis, RAM 4GB, ka-
mera belakang 18 MP serta kamera depan 5 MP.

Samsung awalnya diperkirakan akan meluncurkan 
Galaxy Note 5 pada pameran dagang IFA pada Sep-
tember. Namun, perusahaan kabarnya menghindari rilis 
yang bersamaan dengan iPhone 6S. (okezone.com)

meskipun pengguna yang telah tersertifikasi. Setelah 
izin diterbitkan, operator drone juga harus berkordinasi 
dengan unit pelayanan navigasi penerbangan yang ber-
wenang atas ruang udara tempat drone dioperasikan. 
(okezone.com)

Inilah Aturan Operasi Penerbangan Drone

Galaxy S6 Edge+ Diluncurkan 13 Agustus?

Foto: okezone.com

Foto: samsung.com








