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Salam Sejahtera untuk kita semua
semoga rekan-rekan anggota di
manapun berada selalu diberikan
kesehatan dan lindungan Tuhan
Yang Maha Esa.
Banyaknya permasalahan saat ini
khususnya di dunia penerbangan,
membuat kita harus lebih ekstra
hati-hati dalam menjalankan
tugas. Permasalahan yang sedang
kita hadapi saat ini merupakan
suatu permasalahan besar bukan saja di dunia penerbangan,
namun sudah menjadi bencana nasional bagi negeri ini.
Kabut asap yang di sebabkan oleh terbakarnya hutan di
Indonesia menjadi satu hambatan bagi dunia penerbangan.
Oleh karena itu, kami selaku Badan Pengurus APG menghimbau
kepada seluruh rekan-rekan anggota untuk selalu berhati-hati
dalam melaksanakan tugas dan tetap mengedepankan aspek
keselamatan.
Selain itu kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh panitia
Asean Pilot Legue (APL) yang telah berpartisipasi dan berjuang
dalam kegiatan APL 2015 ini. Semoga kegiatan ini menjadi
barometer bagi kegiatan APG dalam mewadahi hobi rekan-rekan
anggota.
Juga tak lupa kami mengucapkan turut berduka cita yang
sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa Aviastar pada
Oktober lalu. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita
untuk selalu berhati-hati dan tetap menjalankan prosedur dalam
bekerja.
Demikian himbauan dari saya selaku Presiden APG kepada
seluruh rekan-rekan anggota dimanapun berada, agar tetap jalin
kekompakan dan selalu solid dalam kebersamaan.
Terimakasih dan Salam Kompak.

Capt. Bintang Hardiono
APG President
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FLASH NEWS

Garuda Indonesia Datangkan
Pesawat Boeing 777 ke 9
Pesawat ini memiliki kapasitas penumpang
393 seat yang terbagi menjadi dua kelas,
yaitu 26 seat kelas bisnis (C) dan 367 seat
untuk kelas ekonomi (Y).

Foto: Eky
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FLASH NEWS

P

T Garuda Indonesia (Persero) Tbk Kamis (29/10/2015)
malam kembali mendatangkan pesawat berbadan lebar
(wide body) Boeing 777-300ER
di Hanggar 4 Garuda Indonesia
di Bandar Udara International
Soekarno-Hatta.
Pesawat 777-300ER merupakan pesawat baru yang ke-9
dan nantinya akan digunakan untuk melayani rute-rute langsung
ke luar negeri seperti ke Jeddah,
Arab Saudi.
»Boeing 777 ini merupakan
bagian dari program revitalisasi
dan pengembangan armada,
dalam rangka meningkatkan
kinerja layanan Garuda, meningkatkan efisiensi, dan peningkatan

competitiveness Garuda Indonesia,” kata Direktur Utama Garuda
Indonesia Arief Wibowo, Kamis
(29/10/2015).
Yang membedakan dalam
kedatangan pesawat kali ini yakni, pesawat 777-300ER ke-9 ini
berlogo Skyteam. Ini menjadi
pesawat pertama B777-300ER
dengan livery Skyteam. Ini menjadi bagian kewajiban Garuda sebagai member Skyteam, dimana
setidaknya 3 persen dari pesawat
yang dioperasikan harus berlabel
Skyteam.
Pesawat ini memiliki kapasitas
penumpang 393 seat yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu 26
seat kelas bisnis (C) dan 367 seat
untuk kelas ekonomi (Y). Kapa-

sitas ini lebih maksimal untuk
memenuhi permintaan pengangkutan jemaah haji yang terus
mengalami peningkatan.
«Sejalan
dengan
pengembang
an jaringan dan
peningkatan layanan, Garuda
secara berkelanjutan melaksanakan peremajaan armada.
Hingga akhir tahun 2015, Garuda
akan mengoperasikan total 187
pesawat, dengan rata-rata usia
4,3 tahun,» papar Arief.
Boeing 777 menjadi pengganti Boeing 747, karena lebih
efisien. Seri 777 yang terbesar
adalah 777-300 dan memiliki
kemampuan terbang jarak jauh.
(Eky)
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FLASH NEWS

Garuda dan Pelita Air Kelola Bersama
Bandar Udara Pondok Cabe

Foto: wikimapia.org

Bandar udara Pondok Cabe akan semakin bergeliat karena akan dimaksimalkan menjadi base operational
penerbangan jarak pendek di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Manfaat bagi Garuda Indonesia adalah bisa
memperluas ekspansi bisnisnya sedangkan bagi Pelita Air guna lebih meningkatkan kualitas layanannya.

P

T Garuda Indonesia (Persero)
dan PT Pelita Air Service (PAS)
pada Oktober lalu menandatangani nota kesepahaman
pengembangan jaringan penerbangan melalui bandar udara yang
dimiliki atau dikelola oleh Pelita
Air, termasuk bandar udara Pondok Cabe di Tangerang Selatan.
Melalui
penandatanganan
nota kesepahaman tersebut, Garuda dan Pelita Air akan melaksanakan kerja sama penerbangan
sewaan dengan menggunakan
pesawat berbadan kecil Garuda
Indonesia, seperti ATR 72-600 dan
Bombardier CRJ 1000 pada rute
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penerbangan domestik yang dilayani perseroan, khususnya pada
rute-rute di wilayah Timur Indonesia.
“Sejalan dengan program
pengembangan armada yang saat
ini tengah dilaksanakan perusahaan, kerja sama yang saat ini
kami laksanakan bersama Pelita
Air, kami harapkan dapat semakin
menunjang upaya pengembang
an jaringan penerbangan untuk
pesawat jenis propeller serta memaksimalkan base operational
bandara udara Pondok Cabe untuk rute-rute penerbangan jarak
pendek di wilayah Jakarta dan

sekitarnya dengan waktu penerbangan dibawah dua jam,” kata
Direktur Teknik & Teknologi Informasi Garuda Indonesia Iwan Joe
niarto.
Sementara itu, Direktur Utama
Pelita Air Dani Adriananta me
ngatakan bahwa kerja sama yang
saat ini tengah dijajaki bersama
Garuda diharapkan dapat semakin
memperluas ekspansi bisnis Garuda Indonesia dan juga meningkatkan kualitas layanan dari Pelita Air.
“Dengan akses jaringan penerbangan Garuda yang sangat stra
tegis, kami optimistis kerja sama
yang akan kami jalankan dapat

FLASH NEWS

memaksimalkan potensi bisnis
perusahaan,” ungkapnya.
Saat ini, Garuda Indonesia
memiliki lebih dari 30 destinasi
penerbangan yang dilayani oleh
pesawat jenis ATR72-600. Sejalan
dengan program pengembangan
jaringan dan armada yang dilaksanakan perusahaan, Garuda Indonesia tahun ini akan kembali
mendatangkan 9 unit pesawat
ATR 72-600. Hingga akhir 2015
ini, Garuda Indonesia Group akan
mengoperasikan sebanyak 187
unit pesawat, terdiri atas 143 pesawat Garuda Indonesia dan 44
pesawat Citilink, dengan rata-rata
usia 4,3 tahun. (Eky)

Foto: bisnis.com
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FLASH NEWS

Foto-foto: Yohanes

Indonesia Airports & Aviation
Business Forum 2015

T

ransportasi dari tahun ke
tahun terus bertumbuh semakin pesat, bertambahnya
jumlah penduduk menjadi salah
satu faktor yang membuat sarana
transportasi menjadi kebutuhan
manusia untuk bergerak dari satu
tempat ke tempat yang lain.
Pergerakan manusia di darat,
laut dan udara menuju tempat tujuan sudah menjadi pemandang
an sehari-hari, untuk menunjang
pelayanan tersebut sudah semestinya pemerintah konsen untuk
menciptakan dan terus memper-
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baiki sarana dan prasaran yang
ada.
Dalam forum Indonesia Airport & Aviation Business Forum
2015 yang digelar di Jakarta CoInvention Center (JCC) pada Rabu
4 November kemarin, membahas
seputar perkembangan dunia
penerbangan yang ada di Asia
Pacific. Hadir sebagai pembicara
adalah Regional Director Airport
Council International Asia-Pacific
Patti Chau, Direktur Utama PT
Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, President Director AirNav In-

donesia Bambang Tjahjono, Director Of Finance & Information
Technology PT Angkasa Pura I Gunawan Agus Subrata, Director Of
Arup & Partners Ltd Peter Budd,
Grup CEO Celebi Onno Boots, SVP
Non Fuel Marketing PT Pertamina
Taryono, dan Director Business
& Development Lion Grup Capt.
Daniel Putut Kuncoro.
Dalam paparan para pembicara tersebut, sudah semestinya
Indonesia sebagai Negara yang
berkembang untuk dapat melakukan hal yang terbaik dalam

FLASH NEWS

menunjang transportasi udara
yang kini sudah semakin popular,
seiring itu juga akan dibukanya
Open Sky.
PT Angkasa Pura I Gunawan
Agus Subrata,mengatakan bahwa
saat ini AP I sedang gencar untuk
melakukan pengembangan dan
pembangunan di beberapa bandara yang di kelolanya, seperti
bandara di daerah Kulon Progo
yang saat ini sudah dalam pro
gress.
Sementara itu Director Business & Development Lion Grup
Capt. Daniel Putut Kuncoro mengatakan, dalam perhari perusahaannya menerbangkan sekitar
800 flight, mungkin sangat susah
mengaturnya, oleh karena itu
dibutuhkan sistem.
Direktur AirNav Bambang
menjelaskan bahwa, saat ini pihaknya tengah melakukan per-

Ilustrasi: aaindo.com

baikan Instrumen Landing System
(ILS) di 16 bandar udara dengan
menyiapkan anggaran sebesar Rp
169 miliar. Lebih rinci ia menjelaskan, 8 bandar udara akan dilakukan penggantian ILS, sementara
untuk kali pertama ada 5 bandar
udara di pasang ILS.
Dalam forum diskusi tersebut,

sejumlah narasumber optimis
bahwa, kedepan dunia penerbangan Indonesia dapat terus
lebih baik, kemudian, komitmen
yang kuat dari berbagai pihak
juga menjadi modal utama demi
kemajuan penerbangan Indonesia. (Eky).
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Garuda Berhasil Bukukan
Pendapatan dan Laba Bersih

Foto: amazonaws.com

D

irektur Utama Garuda Indonesia, M Arif Wibowo
mengatakan bahwa pihaknya berhasil meningkatkan
pendapatan usaha dari US$2,831
miliar pada 2014 (Januari-September) menjadi US$2,845 miliar
pada perode yang sama di 2015.
Sementara beban usaha (expenses) berhasil diturunkan dari
US$3,08 miliar menjadi US$2,72
miliar.
Selain itu, sampai dengan
kuartal III tahun ini, PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk. berhasil membukukan laba bersih tahun berjalan (net income year
to date) sebesar US$51,4 juta
atau meningkat sebesar 123,4%
dibanding periode sama tahun
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lalu yang mengalami kerugian
sebesar US$220,1 juta.
Meskipun saat ini industri pe
nerbangan tengah menghadapi
berbagai tantangan, mulai dari
perlambatan ekonomi hingga beberapa kondisi “force majeure”
atau bencana alam, seperti erupsi gunung berapi dan gangguan
kabut asap, Arif mengatakan,
Garuda Indonesia Group (termasuk Citilink) berhasil mengangkut
sebanyak 24,55 juta penumpang
pada 9 bulan terakhir (JanuariSeptember 2015).
“Angka ini meningkat sebesar 17,5% dibandingkan periode
yang sama tahun 2014, yaitu sebanyak 20,89 juta penumpang.
Sedang
kan Garuda Indonesia

sendiri pada kuartal tiga tahun
2015 ini berhasil mengangkut
sebanyak 17,69 juta penumpang
yang terdiri dari 14,51 juta pe
numpang domestik dan 3,18 juta
penumpang internasional,” ungkap Arif Wibowo.
Arif menjelaskan, frekuensi
penerbangan Garuda Indonesia
dan Citilink di sektor domestik
dan internasional pada kuartal
3 tahun 2014, meningkat dari
165,642 penerbangan menjadi 186,105 penerbangan pada
periode yang sama di 2015. Di
samping itu, kapasitas produksi (Availability Seat Kilometer/
ASK) meningkat dari 36,9 miliar
di 2014 menjadi 38,75 miliar di
2015. (Eky)

FLASH NEWS

Foto: planespotters.net

Agar Komunikasi Gak Putus,
Pesawat Garuda Akan Dilengkapi Wi-Fi

S

eiring kebutuhan pelanggan akan sambungan internet yang kian tinggi dalam
berkomunikasi, serta kemajuan
teknologi yang terus up to date,
maskapai Garuda Indonesia melihat peluang tersebut untuk
kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, guna memperkuat layanan bagi pelanggan, makapai PT
Garuda Indonesia Tbk (GIAA) siap
memasang layanan nirkabel atau
dikenal dengan Wi-Fi di setiap
pesawat Garuda Indonesia mulai
tahun depan.
Untuk mewujudkan rencana
tersebut, Garuda siap memberikan layanan Wi-Fi di setiap pesawat, terutama pesawat berbadan sempit. “Untuk pesawat
badan kecil (narrow body) akan

kami provide dengan Wi-Fi, karena kekuatan kita ke depan adalah
memberikan layanan terbaik.
Apalagi, kebutuhan Wi-Fi sudah
seperti kebutuhan kita akan air,”
kata Arif.
Meski demikian, Arif mengaku
untuk saat ini layanan Wi-Fi di
pesawat saat ini masih terbatas,
yakni baru melayani pesawatpesawat berbadan lebar (wide
body) seperti Boeing tipe 777
dan Airbus A330.
Saat ini, Garuda Indonesia
Group mengoperasikan sebanyak
181 unit pesawat terdiri dari 8
pesawat Boeing 777-300ER, 22
pesawat Airbus A330-200/300,
2 pesawat Boeing 747-400, 10
pesawat ATR72-600, 15 pesawat
Bombardier
CRJ1000
Next-

Foto: telkomsolution.com

Gen, 88 pesawat Boeing 737300/500/800NG, dan 36 pesawat
Air bus A320, dengan rata-rata
usia pesawat 4,7 tahun. Pada
akhir 2015 mendatang, Garuda
Indonesia Group akan meng
operasikan 187 unit pesawat,
terdiri dari 143 pesawat Garuda
Indonesia dan 44 pesawat Citilink
dengan rata-rata usia pesawat
sebesar 4,3 tahun. (Eky)
Volume XV APG magazine
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Garuda menjadi Tuan Rumah
AAPA 59th Assembly Of Presidents

Foto: twitter.com

P

T Garuda Indonesia
(Persero) Tbk. menjadi tuan
rumah penyelenggaraan
event ini yang merupakan forum
bagi perusahaan penerbangan di
kawasan Asia Pasifik untuk saling
bertukar informasi, pandangan
dan melakukan diskusi terhadap
berbagai isu dan perkembangan
industri penerbangan baik
komersial maupun technical
khususnya di kawasan Asia
Pasifik.
Dalam pertemuan yang
diselenggarakan di Nusa Dua,
Bali selama 2 hari hingga 13
November 2015 ini, diharapkan
dapat menghasilkan solusi dan
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komitmen bersama atas berbagai
tantangan industri penerbangan
Asia Pasifik, khususnya mengenai
kebijakan maupun regulasi yang
dikeluarkan pemerintah selaku
regulator dan juga stakeholder
industri penerbangan lainnya.
Maskapai penerbangan
di kawasan Asia Pasifik terus
mengalami pertumbuhan yang
kuat di tengah persaingan
yang semakin kompetitif
industri penerbangan dunia
selama 12 bulan terakhir ini.
Persaingan antar pelaku industri
penerbangan tersebut kian
kompetitif dengan semakin
beragamnya produk dan layanan

jasa yang ditawarkan masingmasing maskapai.
Melalui pelaksanaaan
forum “AAPA 59th Presidents
Assembly 2015” ini, para anggota
delegasi AAPA, secara konsisten
menyikapi secara positif prospek
jangka panjang pertumbuhan
industri penerbangan dunia.
Namun demikian, diperlukan
komitmen bersama antar pelaku
industri penerbangan tersebut
untuk menjawab berbagai
tantangan dan kendala yang kini
dihadapi para pelaku indsutri
penerbangan dunia.
Para pemimpin maskapai
penerbangan di kawasan Asia

HEADLINE

Pacific saat ini, tengah berupaya
untuk kembali rebound ditengah
tren penurunan profitabilitas
yang terjadi belakangan ini yang
salah satunya disebabkan oleh
tingginya tingkat persaingan
antar maskapai yang berdampak
pada berkurangnya profit/
pendapat perusahaan.
Persaingan antar pelaku industri
penerbangan saat ini kian
kompetitif dengan semakin
beragamnya produk dan layanan
jasa yang ditawarkan masingmasing maskapai.
Ditengah berbagai tantangan
dan kendala pada aspek
“business sustainability”,
aspek “safety” tetap menjadi
prioritas utama pada
pengembangan bisnis
operasional perusahaan
penerbangan.
Menyikapi
meningkatnya kasus
insiden yang dialami
oleh maskapai
penerbangan di kawasan
Asia Pasifik, maskapai
penerbangan dituntut
untuk lebih memaksimal
aspek-aspek “safety” pada tiap
level operasional penerbangan.
Selama 12 bulan terakhir,
AAPA secara konsisten dan pro
aktif dalam mengupayakan
dan mendorong para
pemangku kepentingan
industri penerbangan untuk
saling bertukar informasi dan
meningkatkan upaya dalam
peningkatan kualitas manajemen
“safety” industri penerbangan.
Komitmen tersebut salah
satunya diimplementasikan oleh
AAPA melalui penyelenggaraan

“workshop” mengenai
manajemen keselamatan yang
difokuskan pada spesifikasi jenis
pesawat turboprop, yang kerap
beroperasi ke bandara terpencil
dengan alat bantu navigasi yang
terbatas.
AAPA juga memiliki
kepedulian terhadap “oversight
safety” dikawasan Asia Pasifik,
dimana ada beberapa maskapai
dilarang terbang ke Eropa
dan Amerika, karena belum
memenuhi standar keselamatan
penerbangan yang sesuai
dengan

Foto: sites.google.com

standar keselamatan
penerbangan internasional yang
berlaku.
Keselamatan penerbangan
merupakan tanggung jawab
dan upaya bersama dari seluruh
pemangku kepentingan, yang
diterjemahkan melalui standar
keamanan penerbangan global
yang telah disepakati bersama
melalui organisasi “United
Nations International Civil

Aviation Organization” (ICAO).
Selain itu, pemerintah selaku
regulator juga dituntut untuk
memiliki komitmen dan upaya
menyeluruh dalam memastikan
para pemangku kepentingan
penerbangan dalam hal ini
maskapai untuk memenuhin
standar keamanan yang
sesuai, melalui implementasi
pengawasan keselamatan
penerbangan yang efektif.
Untuk masalah lingkungan,
maskapai penerbangan di
kawasan Asia Pacific tetap
berkomitmen penuh terhadap
target “industry sustainability”,
termasuk melalui
peningkatan efisiensi
bahan bakar melalui 4
strategi utama, yang
terdiri dari teknologi,
bahan bakar alternatif,
perbaikan operasi
dan infrastruktur,
serta langkahlangkah pelengkap
berbasis pasar yang
menggunakan “carbon
offsets”.
AAPA optimis bahwa
kesepakatan dan komitmen
bersama para pelaku industri
penerbangan dunia terkait
upaya pertumbuhan karbon
netral bagi industry transportasi
udara dunia 2020, akan dapat
tercapai pada pertemuan ICAO
di tahun 2016. AAPA secara
pro aktif melobi pemerintah
terkait tercapainya kesepakatan
yang adil dan merata bersama
para pemangku kepentingan
penerbangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut,
Volume XV APG magazine
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Foto-foto: sites.google.com

Direktur Jenderal AAPA, Andrew
Herdman mengungkapkan
“Kawasan Asia Pasifik merupakan
pasar terbesar bagi industri
transportasi udara dunia, dengan
trafik penumpang yang tinggi,
serta beragam inovasi produk
layanan penerbangan yang
ditawarkan, menjadikan
Asia Pasifik sebagai
kawasan industry
penerbangan dengan
tingkat kompetisi yang
tinggi”.
Herdman
menambahkan,
“Sementara itu,
prospek pertumbuhan
penumpang
menunjukan tren
pertumbuhan yang
positif, walaupun disertai
dengan beberapa catatan,
seperti perkembangan industry
kargo yang belum maksimal.
Melihat tren perkembangan
industri penerbangan di Asia
Pasifik saat ini, para pemimpin
14 APG magazine Volume XV

industri penerbangan memiliki
pekerjaan rumah yang harus
segera diselesaikan, terkait
upaya peningkatan profitabilitas
perusahaan untuk menjamin

keberlangsungan dan
pertumbuhan bisnis industri
penerbangan di masa yang akan
datang.”

Direktur Utama Garuda
Indonesia M. Arif Wibowo dalam
pertemuan ini mengatakan
bahwa, forum ini penting
bagi para pelaku industri
penerbangan kawasan Asia
Pasifik, dan menjadi ajang
bertukar informasi mengenai
perkembangan industri
penerbangan di masing-masing
negara, khususnya mengenai
aspek “business sustainability”
hingga aspek “safety”.
“Diharapkan juga pertemuan
ini dapat menghasilkan resolusi
untuk kemajuan industri
penerbangan pada umumnya,
khususnya di kawasan Asia
Pasifik”, ungkap Arif.
AAPA melaksanakan peran
penting sebagai wadah aspirasi
bagi industri penerbangan
kawasan Asia Pasifik, dalam
membahas masalah-masalah
kebijakan yang mempengaruhi
seluruh maskapai penerbangan
di kawasan Asia Pasifik, termasuk
aspek keselamatan, keamanan,
infrastruktur, lingkungan,
fasilitas bagi penumpang,
hingga kebijakan pengenaan
pajak bagi industri
penerbangan. AAPA
berupaya menjamin industri
transportasi yang kuat,
efisien dan menguntungkan
di kawasan Asia Pasifik untuk
jangka waktu yang lama, yang
selayaknya akan memberikan
manfaat ekonomi dan sosial
yang lebih luas, khususnya pada
seluruh maskapai penerbangan
di kawasan Asia Pasifik.
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Bayar Tiket Garuda Bisa di Alfamart

Foto: Dok. Garuda Indonesia

D

alam rangka untuk terus
meningkatkan layanan kepada pelanggan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
bekerja sama dengan PT Artajasa
Pembayaran Elektronis dan PT
Sumber Alfaria Trijaya Tbk (PT
SAT) dalam layanan pembayaran
online tiket Garuda di seluruh
jaringan toko Alfamart, Alfamidi,
Lawson serta DAN+DAN.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Pemasaran dan Penjualan
PT Garuda Indonesia, Handayani
sesuai keterangan tertulis, Senin
(9/11) menyatakan bahwa, kerjasama ini sejalan dengan pertumbuhan industri e-commerce
di Indonesia yang kian potensial.
Kerja sama ini merupaka upaya
strategis dalam rangka meningkatkan layanan dan memberikan
kemudahan yang diberikan. Ben-

tuknya yakni pembayaran tiket
penerbangan Garuda Indonesia
secara online di seluruh jaringan
toko milik PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
Sementara itu, Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran
Elektronis, Djoko Setiawan Notowidigdo menjelaskan, Artajasa mendorong perluasan akses
pembayaran untuk memudahkan
masyarakat dalam bertransaksi.
Hal ini sekaligus bentuk dukungan
perusahaan terhadap perkembangan industri e-commerce di
Tanah Air.
“Saat ini, berbagai channel
pembayaran telah hadir dalam
masyarakat. Salah satunya menyasar pelanggan Garuda Indonesia. Teknisnya, setelah melakukan pemesanan tiket melalui
website Garuda Indonesia, maka

pembayarannya bisa dilakukan di
seluruh jaringan toko Alfamart di
Indonesia” kata Djoko Setiawan.
Ke depan, Artajasa siap membangun payment gateway yang
terintegrasi dengan kebutuhan
berbagai institusi melalui berbagai channel pembayaran.
Director Corporate Affairs PT
SAT, Solihin mengungkapkan, layanan ini merupakan salah satu
value added service yang disediakan perusahaan demi memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Kini, masyarakat bisa membayar berbagai tagihan maupun
pembayaran tiket perjalanan secara online sambil berbelanja di
toko Alfamart terdekat. Tentunya
lebih cepat, mudah, dan fleksibel
waktunya” jelas Solihin. (Eky)
Volume XV APG magazine
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SPI desak FPI adakan
Kongres Luarbiasa

I
FP
SPI
Ilustrasi: pixabay.com

S

olidaritas Pilot Indonesia
(SPI) yang terbentuk atas
dasar keresahan para Pilot
terhadap pernyataan Menteri
Perhubungan, Ignasius Jonan
yang terkesan menyalahkan Pilot
dalam kecelakaan Pesawat Avias
tar pada Oktober silam.
Berawal dari keresahan itulah
para Pilot seluruh penerbangan
komersil yang ada di Indonesia
berkumpul di Cilandak Townsquare dan mengundang APG untuk menjadi narasumber dalam
menyelesaikan masalah tersebut.
Dari hasil pertemuan itulah
para Pilot yang datang mengesahkan nama SPI untuk menjadi
grup dalam setiap pertemuannya.
Dalam pertemuannya, para Pilot
mempertanyakan harus kemana
mengadukan permasalahan yang
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sedang di hadapi saat ini.
Atas dasar itulah APG menyarankan kepada SPI untuk
menga
dukan permasalahan ini
kepada Federasi Pilot Indonesia
(FPI) untuk menyelesaikan permasalahan para Pilot tersebut.
Tak butuh waktu lama SPI yang
berjumlah hampir seribu anggota
itu menyambangi kantor sekretariat FPI, namun tidak ada satupun pengurus FPI di kantornya.
Atas kejadian itulah SPI mendesak FPI untuk segera menjalankan
Kongres Luarbiasa dan SPI pun
menuntut untuk segera merubah
AD/ART dan sekaligus mengganti
Pengurus FPI secepatnya.
Dengan mengadakan Kongres
Luarbiasa FPI , para Pilot yang tergabung dalam SPI berharap bisa
secepatnya menyelesaikan per-

masalahan yang selama ini membuat resah para Pilot Indonesia.
Keberadaan APG di tengah SPI
begitu di harapkan oleh para Pilot
yang tergabung dalam SPI. Selain
menjadi narasumber, APG juga
layak menjadi barometer dunia
Penerbangan yang ada di Indonesia.
Dukungan APG terhadap aksi
yang dilakukan oleh SPI terhadap
FPI begitu besar.
”Kami dari APG mendukung
atas aksi para Pilot yang tergabung dalam SPI untuk mendesak FPI agar menggelar Kongres
Luar Biasa sesegera mungkin”, tutur Capt. Leo Bagoes Perkasa saat
di temui usai menggelar rapat bulanan di Kantor APG, Pilot House
Bandar Udara Soekarno Hatta
Cengkareng. (Dennys)
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Wadah Baru para Pilot Indonesia

Foto: Galih

K

ongres Solidaritas Pilot
Indonesia telah diselenggarakan di Klub Eksekutif
Persada Ruang Boeing, Halim
Perdanakusuma Jakarta Timur
(11/11) dipimpin oleh Capt. Ari
Sapari. Sebelumnya Capt. Ari Sapari selaku anggota Asosiasi Pilot
Garuda (APG) menceritakan awal
terbentuknya Federasi Pilot Indonesia.
“Federasi Pilot Indonesia terbentuk dari beberapa asosiasi pilot penerbangan seperti Asosiasi
Pilot Garuda, Asosiasi Pilot Merpati, Asosiasi Pilot Pelita, Asosiasi
Pilot Mandala dan Asosiasi Pilot
IAT yang sepakat untuk membentuk wadah profesi para pilot
Indonesia” ucap Capt. Ari Sapari.
Capt. Ari juga menjelaskan
juga kronologis terbentuknya
kongres Solidaritas Pilot Indo-

nesia yang sebelumnya diawali
dari komunikasi para Pilot Indonesia melalui sosial media salah
satunya adalah whatsApps group
untuk melakukan pertemuan silaturahmi di Street Gallery Pondok
Indah Mall (25/9) silam. Dalam
pertemuan tersebut, ketua FPI
mempersilahkan para Pilot untuk
mendaftar sebagai anggota Federasi Pilot Indonesia (FPI) secara
individu. Padahal berdasarkan
AD/ART, anggota adalah berasal
dari asosiasi bukan individu. Selanjutnya para pilot berkeinginan
untuk mengadakan Kongres Luar
Biasa, namun tidak ada respon.
Semenjak pertemuan tersebut, animo para pilot untuk bersatu dalam satu wadah yang
benar-benar mengayomi dan
mengangkat harkat dan martabat para Pilot Indonesia semakin

kuat mengemuka. Federasi Pilot
Indonesia (FPI) sebagai wadah
formal Pilot Indonesia saat ini dirasa kurang greget. Juga terkait
keberadaan FPI sendiri juga dipertanyakan, karena seharusnya
sudah ada pemilihan Ketua FPI
yang baru pada 2013 silam. Hingga Kongres di Halim ini diselenggarakan, Kongres Luar Biasa FPI
belum pernah diselenggarakan
lagi.
Berangkat dari animo ini,
maka diselenggarakanlah Kong
res Solidaritas Pilot Indonesia
di Klub Eksekutif Persada ruang
Boeing, Halim Perdanakusuma,
Jakarta. Dalam kongres ini, pihak
Solidaritas Pilot Indonesia turut
mengundang ketua FPI, namun
saat dikonfirmasi kedatangannya
tidak dapat dihubungi.
Capt. Rudi Roroh menyatakan,
Volume XV APG magazine

17

HEADLINE

Foto-foto: Yohanes

“Kita sudah tatap muka dan untuk
melaksanakan kongres. Kita berusaha agar ada inisiatif FPI, namun sampai detik ini respon yang
muncul tidak ada sama sekali dan
tidak ada willing untuk menyatukan pilot Indonesia. Kita tidak
ingin membuat dua rumah dan
hanya mau memperbaiki rumah
yang bocor. Sekarang terjadi situasi unbalance karena tidak ada
respon. Niat tidak ada, tapi nggak
tahu kenapa. Sebagai Pilot kita selalu berpikiran looking forward”
Lain lagi pendapat Capt. Jon
Maryono atau sering dipanggil
18 APG magazine Volume XV

Jon Hare. “Saya nggak kenal FPI,
saya bukan anggota FPI. Saya tahunya Garuda. Saya membaca di
Detik, kaget ternyata APHI bagian
dari FPI. Saya nggak ngerti. Saya
sebagai orang Indonesia menangis. Pilot yang sudah mati kok
mau dihukum” ujar Capt. Jon dari
APHI yang memiliki licence nomor A2138.
“Keprihatinan saya tembus ke
hati sampai nggak kuat, karena
ucapan bela sungkawa aja tidak
ada” lanjut Capt. Yon.
“Saya maunya sekarang diadakan Kongres, tidak ada waktu lagi.

Sekitar 2.450 pilot menitipkan
pesan dan mau memuntahkan
perasaannya”. tambah Capt. Yon.
Capt Bintang Ketua Asosiasi
Pilot Garuda Indonesia (APG)
dengan nomer licence 2484 menyatakan bahwa, FPI dulu memang didirikan oleh asosiasiasosiasi yang berkumpul untuk
mempersatukan Pilot Indonesia.
Belakangan APG mengundurkan
diri demi membela pilot Garuda,
karena didalam organisasi FPI ada
pelanggaran AD/ART. Jika hari ini
ada pemilihan Ketua FPI, APG tidak bisa ikut karena sudah mengundurkan diri sebagai anggota
FPI, kecuali secara individu.
Awalnya sempat terjadi perbedaan pendapat antara pihak yang
ingin tetap mempertahankan wadah yang lama yaitu Federasi Pilot Indonesia (FPI) dengan pihak
yang ingin membentuk organisasi
baru.
Dalam kongres tersebut, ke
betulan hadir juga 3 orang pilot
yang masih berstatus anggota
FPI, namun ketiganya mengaku
datang secara pribadi yaitu Capt.
Endang Satria, Capt. Gentur dan
Capt. Martin Japan.
Capt. Endang Satria PPP me
ngatakan, “Federasi Pilot Indonesia sudah tidak berfungsi. Tidak
ada rapat pengurus yang ada pertemuan pengurus. Dalam rapat
tidak ada keputusan yang diperoleh. Kongres terakhir 2009. Pada
2013 harusnya sudah ada kongres
FPI. Sampai November ini tidak
ada kongres. Masa kerjanya itu
ada yaitu 3 tahun. Sesuai AD/ART
pengurus ini sudah tidak legal
lagi. Jadi ngapaian kendaraan dipegang kuncinya. Ada dua unsur
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yang harus dipisahkan. Bagaimana mengambil kunci kontak tapi
tanpa merusak kendaraannya.
Tidak usah mencari kesalahan
dan dosa-dosa, habis waktunya,
harus looking forward”.
Capt. Gentur Wakil Ketua FPI
No Licence 3600 menyebutkan,
“Menyarankan kongres ini sebatas kongres asosiasi saja. Yang
mempunyai AD/ART, setelah itu
masuk ke FPI dimana akan didukung setidaknya 2 asosiasi pilot
yang masih ada di FPI. Selanjutnya sesudah memiliki SDM yang
banyak, tentunya akan bisa me
ngadakan kongres dan kedepan
jauh lebih baik lagi”.
Capt. Bintang menyampaikan
pendapatnya dan mengingatkan
bahwa, berdasarkan AD/ART, organisasi Pilot Garuda hanya mengakomodir dan mengakui satu
wadah organisasi Pilot, sehingga
secara asosiasi akan terkendala
jika terbentuk organisasi Pilot
baru.
Kongres berjalan cukup alot
akhirnya diputuskan kongres rehat sebentar untuk melakukan
diskusi dan konsultasi dengan
pihak-pihak terkait.
Selepas
acara
istirahat
(Ishoma), Kongres dimulai lagi
dan akhirnya diputuskan opsi
pembentukan organisasi baru
yang nantinya digunakan sebagai
wadah bagi para Pilot indonesia.
Organisasi baru ini dibentuk untuk menampung aspirasi, menjaga harkat dan martabat pilot Indonesia sekaligus sebagai wujud
persatuan para Pilot Indonesia.
Ada beberapa alternatif nama
organisasi baru yang diusulkan
oleh para Pilot Indonesia yaitu,

Federasi Pilot Sipil Indonesia
(FPSI), Federasi Profesi Pilot Sipil
Indonesia (FPPSI), Asosiasi Pilot
Indonesia (API) dan Ikatan Pilot
Indonesia (IPI).
Hasil kesepakatan terakhir
nama organisasi baru Pilot Indonesia adalah Ikatan Pilot Indonesia (IPI). Setelah wadah baru
tersebut terbentuk, maka Kongres dirubah menjadi Kongres
Ikatan Pilot Indonesia (IPI) yang
dilanjutkan dengan pemungutan
suara untuk pemilihan formatur
Ketua IPI. Pemungutan suara dilakukan dengan dua cara yaitu,
pemilihan suara langsung atau
manual dan via SMS bagi para pilot yang berhalangan hadir.
Ada lima calon Ketua formatur
Kongres Ikatan Pilot Indonesia
(IPI) yaitu, Capt, Heri Martanto B.
Av. (HM) ATPL 4929 dari Garuda
Indonesia, Capt. Bambang Adisurya Angkasa (BA) ATPL 4520 dari
Garuda Indonesia, Capt. Dewa M.
Wiwekananda (WK) ATPL 3455
dari Batik Air, Capt. Henry Roland
Sitorus (RS) ATPL 4877 dari AirAsia dan Putera Maulana Satria

(PM) CPL 9935 AB Initio dari Nusa
Flying International.
Hasil voting pemungutan suara secara total yang berjumlah
seluruhnya 222 suara, menghasilkan suara sebagai berikut:
• Capt. Bambang Adisurya Angkasa (BA) = 77 suara
• Capt. Dewa M. Wiwekananda
(WK) = 77 suara
• Capt, Heri Martanto B. Av.
(HM) = 39 suara
• Capt. Henry Roland Sitorus
(RS) = 22 suara
• Putera Maulana (PM) = 7 suara.
Berdasarkan AD/ART yang
baru, Ketua formatur berjumlah 3
orang yang dipilih dari tiga nama
hasil voting teratas. Berdasarkan
hasil voting tersebut akhirnya
ditetapkan Ketua formatur Ikatan
Pilot Indonesia yaitu Capt. Bambang (BA) dari maskapai Garuda
Indonesia, Capt. Wiwekananda
(WK) dari Batik Air dan Capt. Heri
Martanto (HM) dari Garuda Indonesia. (GR).
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APG Tuan rumah APL 2015

Foto-foto: Dennys

P

enyelenggaraan Asean Pilot
League (APL), yang merupakan ajang pertemuan para
Pilot dari negara-negara di Asia
Tenggara, di gelar dengan membuat even kejuaraan Mini Soccer.
Kejuaraan yang menjadi agenda
rutin ini bertujuan sebagai ajang
silaturahmi antar se
sama Pilot
dan perusahaan pe
nerbangan
yang menjadi anggota International Federation of Airline Pilot
Associations (IFALPA).
Even APL yang menjadi agenda rutin ini bukan saja sebagai
ajang penyaluran hobi bagi para
Pilot, namun juga menjadi ajang
promosi wisata di negara tuan
rumah penyelenggara even APL
tersebut.
Asosiasi Pilot Garuda (APG)
pada tahun ini menjadi tuan
rumah APL 2015. Acara ini berlangsung selama dua hari (6-
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7/11) di Spartan, Alam Sutera,
Tangerang dan menjadi satu kebanggaan bagi APG selaku penye
lenggara di even tingkat Asean
ini.
Persiapan dari tim APG dalam
menyelenggarakan even APL ini

bukanlah hal yang mudah. Selain
waktu yang menjadi kendala, sebagian besar Panitia APL adalah
atlet APG Soccer Club (ASC).
Dengan semangat dan kerja tim
yang solid, akhirnya panitia APL
yang di ketuai oleh FO Carlo Saba
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dapat berjalan dengan aman dan
lancar.
Keberhasilan dan kesuksesan
acara tersebut tidaklepas dari
dukungan Badan Pengurus APG
yang menjadi induk organisasi
dari ASC.
“Kami selaku Badan Pengurus
APG mendukung sepenuhnya
even APL ini. Kegiatan ini pun
menjadi satu agenda bagi badan
pengurus APG dan juga menjadi
satu kehormatan bagi kami dan
negara bisa menjadi tuan rumah
di even setingkat Asean”, tutur
President APG, Capt. Bintang
Hardiono saat di konfirmasi.
Acara yang digelar di MS Soccer Bumi Serpong Damai (BSD)
Tangerang Selatan ini menjadi
pilihan utama bagi panitia, selain
aksesnya yang mudah di jangkau
oleh para peserta, juga dekat

dengan Bandar udara Soekarno
Hatta yang menjadi akses utama
bagi tim dari luar Indonesia.
Acara yang diikuti oleh 6 Ne
gara yaitu Indonesia, Thailand,
Brunei Darussalam, Malaysia,
Singapura dan Vietnam dapat
berjalan dengan lancar dan sukses. (Dennys).
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Kontingen Thailand akhirnya Juara

Foto-foto: Dennys

T

im negara gajah putih Thailand akhirnya menjadi Juara
dalam APL 2015. Dengan
dukungan dari seluruh suporter, Thailand yang menurunkan 2
tim yaitu Thaipa A dan Thaipa B
akhirnya memenangkan pertandingan dan menjadi Juara Umum
APL 2015.
Keberhasilan yang telah di
raih oleh tim Thailand di ajang
Asean Pilot League (APL) 2015 ini,
berkat disiplin dan latihan yang
secara rutin dilakukan. Dalam
pertanding
an yang hanya diselenggarakan selama dua hari ini,
terlihat semangat dan tehnik para
pemain Thailand begitu terorgani
sir layaknya tim profesional.
Begitupun dengan tim APG
Soccer Club (ASC) selaku tuan
rumah, juga telah melalui perjuangan yang panjang, termasuk
mempersiapkan kepanitiaan sam-
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pai persiapan tim yang akan bertanding.
Dalam pertandingan kali ini,
Dewi Fortuna memang belum
berpihak kepada Tim APG. Tim
APG dinyatakan kalah melawan
tim Singapura Alpha yang di tentukan melalui pengundian deng
an koin. Cara ini terpaksa harus
dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya karena kedua
tim memperoleh nilai seri (draw).
Perolehan gelar juara dan
menerima trofi dalam pertandingan yang di ikuti oleh 6 negaranegara Asia Tenggara ini, bukan
menjadi tujuan utama. Ajang APL
ini adalah untuk mempererat
tali persahabatan antarsesama
pekerja profesi penerbang, juga
guna mempererat hubungan,
serta untuk saling bertukar infor-

masi tentang dunia penerbangan
antarnegara.
Usai menjalankan pertanding
an yang cukup melelahkan ini dan
saat acara gala diner yang diadakan di Hotel Mercure Alam Sutra
Tangerang Selatan, terlihat para
peserta begitu antusias hadir.
Acara ini di hadiri oleh seluruh
Badan Pengurus APG dan juga
Staf PT. Garuda Indonesia.(persero) yang di wakili oleh Direktur
Operasional Garuda Indonesia,
Capt. Novianto Herupratomo.
Dalam pidatonya Capt. Novianto
menyebutkan bahwa, PT. Garuda
Indonesia mendukung kegiatan
yang di adakan oleh APG, juga tak
lupa menginformasikan keadaan
cuaca di Indonesia yang saat ini
sedang dilanda musibah kabut
asap.
Usai memberikan sambutan
Capt. Novianto berkesempatan
memberikan cindera mata kepada salah satu pemain terbaik, di
susul pula oleh Direktur IFALPAAPG, Capt. Bambang Adisurya
yang memberikan medali kepada
pemain favorit APL 2015. Capt.
Bintang Hardiono selaku President APG menyerahkan Piala Bergilir kepada kontingen Thailand
(Thaipa A) yang memenangkan
kejuaraan APL 2015.
APL 2015 bukanlah menjadi
akhir dari perjuangan tim APG
Socer Club. Kegagalan untuk
menjadi juara, justru menjadi penyemangat seluruh anggota tim
APG Socer Club di ajang APL mendatang. (Dennys)
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Latihan Bersama APG dengan Tim
Bulutangkis Garuda Bandung

A

PG bulutangkis kembali
menggelar latihan bersama di Gedung Olahraga
Bulutangkis di wilayah Buah Batu,
Bandung pada Senin (16/11). Tim
bulutangkis Asosiasi Pilot Garuda (APG) memenuhi undangan
tim bulutangkis Garuda Indonesia, Bandung. Undangan yang di
layangkan kepada tim bulutangkis APG ini langsung di tanggapi
dengan antusias oleh Ketua Tim
bulutangkis APG, Capt.Wahyu.
Kedatangan tim bulutangkis
APG ini menjadi satu hal yang
di tunggu-tunggu oleh tim bulutangkis Garuda Bandung. Ajang
latihan bersama yang di adakan
di Bandung ini menjadi ajang
reuni antar sesama penghobi
bulutangkis antara karyawan PT.

Garuda Indonesia Jakarta dengan
Bandung.
Selain ajang reuni, latihan
bersama ini juga sebagai ajang
pemanasan bagi mereka yang
memiliki hobi bulutangkis untuk
menghadapi kejuaraan dalam
rangka memperingati hari jadi PT.
Garuda Indonesia pada Januari
tahun depan.
“Latihan bersama kali ini selain mempererat tali silaturahmi
antar sesama pegawai Garuda
Indonesia, kami juga sudah lama
tidak bersilaturahmi ke Bandung.
Semoga dengan latihan bersama
ini kami bisa saling bertukar informasi antar sesama penghobi
baik melalui bulutangkis maupun
pekerjaan.” tutur Capt. Wahyu
saat memberikan sambutannya

sebelum acara latihan berlangsung.
Tim bulutangkis APG yang
menurunkan para pemain terbaik, namun sempat kewalahan
menghadapi tim Bandung. Berkat
kerja sama dan usaha yang keras,
tim APG bisa mengimbangi tim
Bandung dan menghasilkan nilai
yang sama (draw) dari seluruh
pertandingan.
“Dari seluruh undangan untuk
latihan bersama, tim Bandunglah
yang memang di perhitungkan”,
tegas Capt. Rifqi, salah satu atlet
tim APG saat dikonfirmasi.
Selain para pemainnya yang
handal, faktor cuaca dan geografis daerahnya juga berpengaruh
terhadap kondisi para pemain.
(Dennys)
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Yuk! Liburan ke Bandung

Foto: 1001malam.com

Foto: viva.co.id

Foto: tempatberwisatamurah.com

Kota Bandung digemari kalangan penikmat perjalanan, mulai dari pesona alamnya yang memikat, sajian
kulinernya yang lezat, khasanah budaya dan wisata sejarahnya, wahana permainan dan hiburannya seolah menempatkan berbagai tempat wisata di Bandung sebagai tujuan wisata favorit saat liburan Anda.

B

agi Anda yang ingin berlibur
ke Bandung, namun belum
tahu harus ke mana. Berikut
adalah 10 tempat wisata menarik
di Bandung yang paling banyak
dicari oleh wisatawan baik
domestik maupun mancanegara.
Semoga hal ini bisa membantu
rencana perjalanan liburan Anda.
1. Trans Studio Bandung
Trans Studio merupakan
objek wisata yang lokasinya yang
berada di pusat kota Bandung,
sehingga menjadikan tempat
wisata modern yang banyak
dikunjungi oleh wisatawan.
Wahana yang disajikan begitu
lengkap dan modern bertaraf
Internasional yang cocok untuk
semua kalangan mulai orang
dewasa sampai anak-anak.
Cobalah Anda datang ke tempat
ini saat berkunjung ke Bandung.
Alamat lengkap Trans Studio
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Bandung adalah berada di Jl.
Gatot Subroto 289 Bandung
40273, Telepon 022 -91099999.
2. Tangkuban Perahu
Bagi Anda yang suka
berwisata alam, maka tempat
ini layak untuk Anda kunjungi.
Objek wisata ini sangat populer
di Bandung, karena terkenal
dengan legenda Sangkuriang.
Tempat ini banyak dikunjungi
wisatawan, apalagi di musim
liburan panjang. Selain harga
tiket masuk yang murah juga
banyak oleh-oleh khas yang bisa
kita bawa pulang dari sini.
3. Kawah Putih
Kawah Putih Ciwidey adalah
semacam danau yang airnya
hijau ke keputih-putihan yang
dikelilingi oleh pasir putih dan
memiliki pesona keindahan
alam tersendiri. Jika dilihat dari

kejauhan, kawah putih ini seakan
diselimuti oleh hujan salju.
Lokasinya berada di kawasan
Bandung selatan dan merupakan
bagian dari wilayah Kabupaten
Bandung.
4. Kampung Gajah
Kampung Gajah dapat
dikatakan sebagai tempat wisata
One Stop Direction, karena
memiliki sarana yang lengkap.
Disini tersedia Waterboom,
Waterpark serta aneka wahana
dan atraksi modern lainnya.
Di tempat ini terdapat pantai
buatan yang hampir menyerupai
yang aslinya atau dikenal dengan
nama Wavepool. Disini juga
terdapat factory outlet dan juga
restoran khas Jepang, Western,
Asia dan tentunya masakan
Indonesia. Tiket masuk Kampung
Gajah adalah Rp 10.000 untuk
weekday sedangkan pada akhir
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pekan Rp 20.000,- per orang.
Alamat Kampung Gajah ialah
di Jalan Sersan bajuri KM 3.8,
Lembang, Bandung, Jawa Barat
40559, Indonesia. No. Telepon :
+62 22 61099999
5. Gedung Sate
Bangunan bersejarah ini
merupakan satu icon Bandung
dan Jawa Barat yang berdiri sejak
27 Juli 1920. Selain digunakan
sebagai tempat kegiatan
kepemerintahan, tidak sedikit
yang datang untuk berwisata
dan ingin mengenal lebih dekat
gedung ini. Di seberang jalan
ada lapangan gasibu yang
sering dijadikan tempat untuk
mengadakan event-event yang
besar. Lokasi Gedung Sate
berada di Jl Diponegoro kota
Bandung.
6. Situ Patengan
Tempat wisata dan danau
seluas 60 hektar ini memiliki

pemandangan asri yang
menakjubkan dan sangat
menyejukkan mata. Di tengah
danau ini ada sebuah daratan
kecil yang dinamai pulau Cinta.
Untuk sampai pulau cinta anda
bisa menyewa perahu yang
disediakan oleh pihak pengelola
danau. Alamat Situ Patenggang
berada di Jalan Raya CiwideyRancabali, Desa Patengan,
Kecamatan Rancabali, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat 40973.
7. De’ranch Lembang
Jika Anda ingin mengabadikan
momen indah dengan bergaya
di atas kuda dengan kostum
lengkap ala Cowboy, disinilah
tempatnya. Wisata Kuda ala
Cowboy itulah salah satu slogan
yang dimuat di situs resminya.
Wahana lain yang bisa di nikmati
di De Ranch diantaranya adalah
The Gold Hunter, Fun Boat,
Kolam Pancing, Flying Fox,
Balon Air, Sepeda Track, Sepeda,

Loncat Anak, Tangkap Ikan,
Trampolin, Panahan dan masih
banyak lagi. Jadwal jam buka
de ranch utuk hari biasa mulai
jam 09.00 sampai dengan 17.00
sedangkan Weekend/hari libur
mulai jam 08.00 dan tutup jam
18.00. Alamat De’ranch Lembang
terletak di Jl. Maribaya No 17,
Lembang, Jawa Barat 40791.
Bagi Anda yang membutuhak
informasi lengkapnya bisa
menghubungi No. Telepon
022785865.
8. Museum Geologi Bandung
Museum bersejarah di kota
Bandung ini di dibangun pada
16 Mei 1928. Museum Geologi
Bandung banyak dijadikan
tujuan study tour oleh sekolahsekolah atau perguruan tinggi.
Bagi Anda yang berencana
melakukan wisata edukasi di
Bandung jangan lewatkan untuk
mengunjungi tempat ini. Jam
buka Museum Geologi Bandung
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adalah mulai dari pukul 9 pagi
sampai dengan 15.30 sore, kusu
untuk hari Sabtu dan Minggu
buka hanya sampai jam 13.30
siang. Alamat Museum Geologi
Bandung adalah di Jl. Diponegoro
No.57, Bandung, Jawa Barat
40122, Phone: (022) 7213822
9. Saung Angklung Udjo
Sanggar seni Saung Angklung
Udjo ini menyajikan berbagai
pagelaran seni khas Sunda
dan juga pusat kerajinan yang
terbuat dari bambu. Disini
Anda bisa menari, menyanyi
dan memainkan alat musik
bersama. Saung Angklung Udjo
juga menjual berbagai alat
musik bambu tradisional seperti
angklung, calung, arumba dan
lainnya, Jadi kita bisa membawa
oleh-oleh berupa alat seni untuk
di bawa pulang. Alamat Saung
Angklung Udjo berada di Jl.
Padasuka No. 118, Bandung,
Jawa Barat 40192, No. Telepon
022 7271714.
10. Kebun Binatang Bandung
Bagi pecinta binatang maka
Kebun Binatang Bandung adalah
pilihannya. Kebun binatang
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ini didirikan oleh Bandung
Zoological Park (BZP) pada
1930. Dengan area seluas 13,5
ha, kebun binatang ini memiliki
sekitar 1.800 satwa. Disamping
terdapat aneka ragam flora
dan fauna, disini Anda juga
menikmati berbagai wahana
menarik lainnya seperti Taman
bermain anak, Flying fox, Kolam
perahu dan perahu bebek, serta
wahana Gajah tunggang. Alamat
Kebun Bintang Bandung terletak
di Jalan Kebon Binatang No. 6
Taman Sari Bandung 40132,
No.Telepon 022 2507302

Jalan-jalan ke Bandung biar
Nggak Nyasar
Bagi Anda yang ingin
mengetahui tempat-tempat
wisata yang ada di kota wisata
Bandung serta lokasi-lokasi
menarik lainnya, Anda bisa
mengunjungi web Sebandung.
com. Situs ini berisi segudang
informasi mengenai Kota
Bandung. Dalam situs ini,
pembaca dapat menikmati
serangkaian ulasan menarik
tentang beragam keindahan
dari berbagai lokasi wisata yang
terdapat di kota Bandung melalui
kategori wisata.
Selain itu, para pecinta
belanja dan kuliner juga dapat
menikmati bahasan renyah yang
siap memanjakan dan memandu
Anda untuk menemukan tempat
belanja dan tempat berburu
kuliner di kota Bandung, semua
itu bisa anda ketahui di situs
tersebut.
Bagi wisatawan yang ingin
berkunjung ke Bandung, tetapi
minim pengetahuan soal
Bandung, jangan khawatir
karena ulasan di situs ini akan
memudahkan Anda untuk
mengetahui hal apapun yang
Anda butuhkan. Dengan kata
lain, situs sebandung.com siap
memandu setiap pengunjung,
baik itu wisatawan lokal ataupun
mancanegara yang memerlukan
info tentang Bandung.
Tagline sebandung.com, yakni
“Libur Tiap Hari, Tiap Hari Libur”
semakin menguatkan Anda yang
ingin berkunjung ke Bandung
untuk menikmati berjuta
suguhan Kota Bandung yang tak
terlupakan. (Fjn)
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Ghost Drone 2.0
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B

agai Anda penghobi Drone
atau pesawat tak berawak,
saat ini telah hadir Drone
yang bisa dikendalikan hanya
dengan menggerakkan kepala.
Drone umumnya dikendalikan
menggunakan remote control
atau bisa juga melalui perangkat
smartphone.
Namun berbeda dengan

Ghost Drone yang satu ini.
Seperti yang diwartakan oleh
Gizmag, Ghost Drone bisa
dikendalikan menggunakan kaca
mata virtual reality hanya dengan
menggerakan kepala. Drone
buatan perusahaan China ini
nampaknya akan banyak diminati
karena memiliki transisi yang
lebih mudah dalam penerbangan

pesawat tak berawak. Aplikasi
ini juga memungkinkan
pengguna untuk mengatur titik
arah dan termasuk fitur tindak.
Pengguna akan menerbangkan
drone dengan sensasi yang
berbeda dan lebih menarik dan
terkesan sungguhan, karena
perangkat virtual reality tersebut
memvisualisasikan apa yang
drone lakukan.
Drone ini dibekali dengan
kamera berkekuatan 12
Megapixels dan kemampuan
merekam video dengan resolusi
4K. Baterainay berkapasitas
4.500mAh dan diklaim mampu
terbang selama 25 menit dengan
ketinggian hingga 3.000 feet
atau sekitar 914 meter. Drone ini
dibanderol seharga $ 599 atau
sekitar Rp. 7 jutaan lebih. (Glh)

Kacamata Video + MP3

B

agi Anda yang suka travelling atau
sekedar ingin memiliki kacamata kamera
tersembunyi untuk merekam momen spesial
Anda. Kacamata kamera ini bukan sekedar
pelindung mata, tapi memiliki kamera tersembunyi
yang terletak di bagian tengah. Bisa buat merekam
video dan foto-foto dengan kecepatan rekam
30fps, memiliki resolusi foto 1280 x 1024, serta
video 720 x 480. Hasil videonya akan disimpan
dalam format avi.
Kacamata kamera ini menggunakan memory
eksternal. Anda dapat langsung melihat hasil
videonya dari HP dengan cara melepas mikro SD

lalu pindahkan pada posel, PDA atau laptop Anda.
Bukan hanya itu, kacamata kamera ini juga
dilengkapi dengan MP1/2/3, WMA, WMV dan
WAV.
Lensa kacamata video terbuat dari bahan
lensa polaroid yang tidak mudah tergores. Harga
kacamata canggih ini dikisaran Rp 300-500 ribuan.
(Glh)
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Mengatasi Dampak Pasca Kecelakaan
kecelakaan dan bersiaplah untuk
memperlakukan mereka dengan
hati-hati, juga orang-orang harus
menyadari bahwa gejala dapat
berlangsung untuk jangka yang
panjang.
Anda dapat membantu anggota keluarga dan teman yang
mengalami bencana dengan berbagi waktu bersama mereka dan
mendengarkan cerita dengan
seksama. Banyak orang dapat
pulih dengan baik ketika mereka
merasa diterima dan dimengerti
oleh orang lain.
Beberapa berpendapat agar
yang bersangkutan tidak banyak
menceritakan
pengalamanya,
etika orang mendengar isBeberapa peristiwa umum dan beberapa mungkin sebatilah Post-Traumatic Stress adalah peperangan, melecehkan liknya mendiskusikanya sampai
Disorder sering disebut se- fisik atau seksual, serangan tero- berulang kali.
bagai PTSD, banyak yang tidak ris, kecelakaan serius, bencana
Membicarakan kejadian yang
tahu “barang” apakah ini. PTSD alam, didiagnosis menderita pe- terjadi akibat bencana dapat seadalah gangguan kecemasan nyakit yang berat dan fatal, men- dikit membantu, bersama deng
yang dapat berkembang setelah emukan tubuh seseorang yang an hal itu, hanya dengan berbagi
seseorang terkena peristiwa trau- telah bunuh diri, dan lain-lain.
waktu bersamanya dapat memmatis, seperti kecelakaan besar,
Ada banyak gejala dari PTSD. bantu, bersamaan dengan hal
misal kecelakaan pesawat.
Beberapa di antaranya adalah itu, hanya dengan berbagi waktu
Selama
peristiwa
yang berpikir hal-hal yang menyedih- bersamanya dapat membuatnya
mengerikan dan menakutkan kan, mudah terkejut, serangan merasa dekat dan diterima, walutersebut diingat, maka orang mimpi buruk, melakukan gerakan pun tanpa berkata-kata.
tersebut memiliki rasa tak berda- refleks saat melihat atau meng
Jika Anda adalah seorang korya. Mereka juga mungkin merasa alami yang serupa, takut dan ban kecelakaan dan merasa Anda
seperti kehidupan mereka atau waspada berkeringat, otot men- seperti menderita PTSD, Anda
kehidupan orang lain berada egang, jantung berdebar, mun- tidak boleh merasa seperti Anda
dalam bahaya.
cul sifat pemarah, dan gangguan sendirian atau merasa malu oleh
Banyak asumsi umum bahwa tidur, gangguan konsentrasi, dan perasaan Anda. Biarkan dokPTSD adalah terisolasi untuk vete lain-lain.
ter Anda tahu untuk menjaga
ran perang, tetapi kenyataanya
Pada setiap orang yang meng dan membantu Anda mengatasi
adalah bahwa setiap peristiwa alami PTSD, orang-orang perlu kondisi tersebut. (Dr. Wendri W.P
yang mengancam jiwa dapat me- memahami bahwa mungkin ada Pelupessy , MUM, OHP, AME)
nyebabkan gangguan ini.
cedera lebih psikologis setelah
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