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APG SALAM KOMPAK

Salam sejahtera untuk kita semua.

Dengan akan dilaksanakanya pembahasan Peraturan Kerja Bersama 

dan Peraturan Kerja Penerbang (PKB/PKP) yang menjadi acuan kerja kita 

sebagai pekerja Profesi, maka dari itu saya selaku Presiden Asosiasi Pilot 

Garuda (APG) mengajak kepada seluruh rekan-rekan baik Anggota maupun 

Badan Pengurus untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan 

kegiatan tersebut, persiapan yang matang menjadi satu harapan bagi APG 

dalam setiap perundingan yang akan di bahas nanti.

Sekali lagi saya selaku Presiden APG mengingatkan kepada tim yang 

terpilih dalam Tim Adhoc untuk mempersiapkan waktunya, karna dalam 

perundingan ini sangatlah membutuhkan waktu yang panjang juga 

menguras pikiran, tetap semangat jaga selalu kekompakan, tanpa itu semua 

tidaklah mungkin keberhasilan yang kita cita-citakan akan tercapai.

Tetap semangat jaga selalu kesehatan dan junjungtinggi Profesionalitas 

dalam bekerja.

Capt. Bintang Hardiono
APG President
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CLUB BULUTANGKIS APG GELAR KEJUARAAN BEREGU, KEJUARAAN YANG 
DI LAKSANAKAN KALI INI MEMANGLAH SANGAT JARANG DI LAKUKAN 

OLEH CLUB BULUTANGKIS APG, DALAM GELARANYA KEJUARAAN BEREGU 
KALI INI BUKAN HANYA SEKEDAR MENJADI JUARA, NAMUN ACARA YANG 

DI ADAKAN DI DATARAN TINGGI JAWABARAT INI MENJADI SATU AJANG 
SELEKSI PARA ANGGOTANYA, UNTUK MENUJU KEJUARAAN BULUTANGKIS 

ANTAR PILOT SE-ASIA TENGGARA NANTI.

NEWS

Kejuaraan Beregu jelang 
APL Bulutangkis APG

Photo: Dennys
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"Acara ini di laksanakan guna sebagai ajang seleksi bagi anggota Club Bulutangkis APG yang 
nantinya mereka yang terpilih akan menjadi perwakilan untuk APL Bulutangkis, kebetulan 

APG di tunjuk menjadi Tuan rumah" tutur Capt. Rifki Ketua Panitia Kejuaraan Bulutangkis Beregu 
APG saat di konfirmasi di lokasi pertandingan Via Renata Cimacan Cianjur .(13-14 April 2016).

Dalam kejuaraan beregu kali ini tim yang di pimpin oleh Capt. Wahyu lolos menjadi Juara satu, dalam 
pertandingan beregu, selain kelas ganda campuran juga di pertandingkan Single disetiap grupnya.

Dalam kesempatan yang sama anggota Club Bulutangkis APG juga mencoba permainan 
bulutangkis dengan sistem baru 3 on 3, dimana dalam pertandingannya dimainkan dengan 3 orang 
dalam satu grupnya, namun itupun masih belum banyak yang tau dan rencananya baru akan di 
pertandingkan pada PON yang akan datang. (Dennys)

Photo: Dennys
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Garuda Travel Fair untuk Genjot 
Wisatawan Nusantara

NEWS

Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) resmi di 
buka pada Jumat 29 April 2016, di Jakarta 

Convention Centre Senayan. Acara dibuka oleh 
Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Direktur 
Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo. 
Kegiatan tersebut dilangsungkan mulai 29 
April -1 Mei 2016 lu ldan memberikan promo 
diskon paket wisata dan tiket penerbangan.

Ada 48 travel agent, 12 hotel dan resort, 
empat organisasasi pariwisata nasional, 
23 theme park, serta berbagai perajin baik 
batik, tenun, dan perak yang terlibat di GATF. 
Semuanya menawarkan promo yang pasti 
sangat menarik.

Soal ini, Menteri Pariwisata Arief Yahya 
tak ragu memberikan apresiasi dan respon 
positif Garuda Indonesia Travel Fair (GATF). 
Bagi Arief, pameran yang mengangkat tagline 
‘More for Less' itu sangat menguntungkan 
pelanggan.

“Untuk mendorong pertumbuhan 
wisatawan nusantara, dari satu kota ke kota 
lain, kami akan dukung promosi GATF ini 
dengan Pesona Indonesia,” kata Arief, dalam 
rilisnya, kemarin.

Ada tiga poin penting dari momentum 
pameran ini. Pertama, buat costumer, event 
ini pasti tidak bisa ditolak. Pay less, get more. 

Membayar lebih sedikit, mendapat lebih 
banyak, atau full service. “Ini sangat bagus 
untuk membangun costumer loyalty,” ujar Arief.

Dalam GTF itu, tiket domestik, harga tiket 
dari Jakarta ke Bali dan Lombok ditawarkan 
hanya Rp 900 ribu pulang pergi. Sementara 
Raja Ampat mulai Rp 3,5 juta. Tiket ke Bali, 
dan Labuan Bajo di kisaran Rp 2 juta-an. 
Sedangkan tujuan Eropa, seperti London, 
harga tiket yang ditawarkan mulai Rp 6,9 juta.

Pameran ini, serentak dilakukan di 14 
kota di Indonesia dengan target transaksi Rp 
450 – Rp 500 miliar , dan menjaring 250.000 
pelanggan Garuda.  (Eky).
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Maskapai pelat merah, Garuda Indonesia meresmikan 
rute penerbangan baru Jakarta-Madinah PP sebagai 

bagian dari upaya memperkuat dan memperluas jaringan 
penerbangan khususnya di wilayah Timur Tengah dan upaya 
opimalisasi potensi pasar umrah pada Rabu (27/4). Direktur 
Niaga Garuda Indonesia Agus Toni Soetirto mengatakan, 
dengan pertumbuhan penumpang lebih dari 30 persen pada 
tahun lalu, Madinah merupakan salah satu pangsa pasar 
yang sangat potensial untuk wilayah Timur Tengah.

Penerbangan Jakarta-Madinah dilayani tiga kali dalam 
sepekan yakni pada Senin, Rabu, dan Sabtu menggunakan 
pesawat B777-300ER yang memiliki kapasitas 314 kursi 
dengan konfigurasi 8 first class, 38 business class, dan 

268 economy class, dan pesawat Airbus 330-300 dengan 
jumlah 373 kursi (kelas bisnis dan ekonomi).

“Penerbangan tersebut juga dilengkapi dengan inflight 
entertainment yang akan memberikan kenyamanan lebih 
kepada penumpang,” ujarnya.

Di samping itu, Garuda juga meningkatkan frekuensi 
penerbangan dari Jakarta ke Jeddah menjadi tiga kali setiap 
hari dari sebelumnya yang hanya dua hari per hari.

“Dengan layanan khas Garuda Indonesia Experience 
yang didukung dengan armada baru dengan rata-
rata usia kurang dari 4,5 tahun, kami berkomitmen 
mempersembahkan layanan terbaik kepada seluruh 
pengguna jasa,” ungkapnya. (Eq)

Terbang Perdana 
Jakarta - Madinah

Garuda Indonesia

NEWS

Photo: Eky
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PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK TELAH MELAKSANAKAN 
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN DENGAN AIRBUS TERKAIT 

RESTRUKTURISASI ARMADA A330-300 YANG TELAH DIPESAN GARUDA 
DENGAN ARMADA A330-900NEO.

Kesepakatan Kerja Sama 
Garuda Indonesia 

dengan Airbus

Photo: Net
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Penandatanganan kesepakatan tersebut 
dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia 

M. Arif Wibowo dan Chief Operating Officer Airbus 
Tom Williams, disaksikan oleh Perdana Menteri 
Inggris David Cameron dan Presiden RI Joko Widodo, 
di London, Inggris.

Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo 
mengungkapkan, kerja sama dengan Airbus 
ini merupakan bagian dari langkah strategis 
Perusahaan dalam program restrukturisasi 
armada untuk mendukung perkembangan bisnis 
dan jaringan dan melanjutkan pertumbuhan positif 
yang telah diraih, maskapai nasional milik Negara.

"Kesepakatan kerja sama Garuda Indonesia 
dan Airbus ini merupakan salah satu realisasi kerja 
sama Indonesia dan Uni Eropa untuk memperkuat 

ekonomi kedua Negara," kata Arif seperti yang dilansir 
Liputan6.com, Rabu (20/4/2016).

Kesepakatan restrukturisasi armada tersebut 
diwujudkan dalam bentuk peningkatan (upgrade) 
pemesanan Garuda Indonesia sebelumnya yaitu sebanyak 
7 armada A330-300 menjadi 14 armada A330-900neo, 
yang akan mulai diterima Garuda Indonesia pada tahun 
2019 mendatang.

Sementara itu, Chief Operating Officer Airbus 
Tom Williams mengungkapkan bahwa Airbus sangat 
menyambut baik kehadiran Garuda Indonesia sebagai 
maskapai yang mengoperasikan A330-900Neo. 
A330-900 Neo ini merupakan versi re-engine armada 
A330 sebelumnya yang memiliki potensi besar untuk 
mendukung pengembangan jaringan dan rute-rute 
medium dan regional yang dilaksanakan Garuda. (*/eq)

Kesepakatan kerja sama Garuda Indonesia dan Airbus ini 
merupakan salah satu realisasi kerja sama Indonesia 

dan Uni Eropa untuk memperkuat ekonomi kedua Negara"

Jelang pembahasan PKB dan PKP Badan Pengurus APG dalam menjalankan tugas 
rutinya Rapat Bulanan menjadi topik utama dalam rapat tersebut , dalam rapatnya 

yang dihadiri oleh seluruh BP APG di Kantor Sekertariat APG .Gedung. Pilot House. 
GOC Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Membahas tentang pembaharuan 
peraturan baik yang di keluarkan oleh Management maupun APG sendiri.

Pembahasan tersebut lebihkepada pembentukanTim Adhoc (PKB/PKP) Yang 
akan di laksanakan pada Mei -Juli 2016 dan pembagian tugas saat dimulainya 
pembahasan bersama Management, dari hasil Rapat BPdihasilkan dan di tetapkan 
untuk tim adhoc (PKB/PKP)30 Orang.

Dalam rapat nya kali ini juga BP.APG mengumumkan kepada seluruh peserta 
yang hadir mengenai Kewajiban APG kepada IPI (Ikatan Pilot Indonesia) dalam 
membayar  Iurannya sebagai anggota IPI.

Pembahasan Tim Adhoc (AD/ART) juga melaporkan kepada BP APG ,yang 
mana tim tersebut telah menyekesaikan tugasnya pada Maret 2016 dengan hasil 
ada beberapa perubahan yang akan di laksanakan dan di sahkan pada saat Musang 
(Musyawarah Anggota) Desember 2016 (Dennys)

Pembahasan Rapat BP.APG 31 Maret 2016.

10 Orang tim Adhoc AD/ART diantaranya :

Capt. Bintang Hardiono
Capt. Leo Bagoes Perkasa
Capt. Jeffrey Tikoalu.
Capt. Elgar Sundara
Capt. Rudi.A.H
Capt. Eddy. Tiawarman
Capt. Iwan.S.T
Fo. Febrian Putranda
Fo. Ariel Vanka
Fo. zahid Akbar
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APG Berperan Aktif dalam 
Pembentukan APIC

“TOGETHER WE CARE, TOGETHER WERE BETTER”. 
BEGITULAH TERIAKAN PARA PESERTA YANG MENGHADIRI ACARA 

LOUNCHING PEMBENTUKAN APIC (ASOSIASI PILOT CITILINK INDONESIA) 
YANG DI LAKSANAKAN PADA 15 APRIL 2016 LALU.

Photo: Dennys

Photo: Dennys
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Setelah melalui perjalanan yang panjang 
dan di tengah kesibukan terbang yang 

padat, akhirnya terbentuklah APIC yang 
menjadi satu keinginan bagi para Pilot di 
Perusahaan Airline yang juga masih di bawah 
naungan PT. Garuda Indonesia. (Persero).

APIC salah satu organisasi Profesi 
Pilot yang juga wadah untuk berserikat dan 
berkumpul seperti yang telah di amanahkan 
dalam UUD 45 pasal 28E butir (3). “ Setiap 
Orang berhak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul dan mengekuarkan Pendapat”. 
Dengan mengacu pada hal itulah para Pilot 
mendirikan APIC demi mengangkat citra Pilot 
di Perusahaan Airline Citilink.

Keberadaan APIC dalam Perusahaan Citilink bukan menjadi sesuatu 
yang dapat menimbulkan permasalahan bagi perusahaan, namun 
dengan keberadaan APIC itu sendiri di harapkan bisa menjadi Mitra 
bagi perusahaan dalam memajukan dan mengembangkan perusahaan 
secara bersama-sama. kata   Ketua Umum APIC dalam sambutan 
peresmian APIC jumat lalu.

Pembentukan APIC di perusahaan Airline Citilink pun tak lepas 
dari keberadaan APG yang menjadi baro meter Organisasi Profesi Para 
Penerbang, dalam perjalanan pembentukan APIC, Badan Pengurus 
yang baru terbentuk ini banyak berkonsultasi kepada APG, terutama 
dalam pembuatan draf AD/ART yang mana menjadi dasar dari setiap 
organisasi.

Keberadaan APG dalam pembentukan APIC sendiri menjadi satu hal penting, 
selain menjadi tempat untuk belajar juga APG menjadi tempat Konsultasi bagi BP. 
APIC itu sendiri.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada BP.APIC untuk belajar 
bersama dalam segala hal, terutama tentang Organisasi Profesi Penerbang.” tutur 
Capt.Bintang Hardiono President APG dalam sambutannya saat mengahadiri 
deklarasi APIC.

Dalam acara deklarasi yang di adakan di Gedung.kantor Citilink Selipi Jakarta 
Barat di hadiri Capt. Fattahullah direktur VP. Flight Operation, Devina  Veryano 
VP.Human Capital, Capt.Bintang Hardiono. President APG , Capt. Bambang 
Adisurya .Ketua umum IPI dan anggota APIC. (Dennys)
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FORMASI BARU 
JAJARAN DIREKSI

Garuda Indonesia 
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PT GARUDA INDONESIA TBK (GIAA) DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG 
SAHAM TAHUNAN (RUPST) YANG DIGELAR HARI INI TELAH MEMUTUSKAN 
UNTUK MEROMBAK SUSUNAN DIREKSI. RUPST PERSEROAN MENYETUJUI 

M ARIF WIBOWO MASIH MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR UTAMA 
PERSEROAN DIDAMPINGI SEJUMLAH ANGGOTA DIREKSI BARU.

Volume XIX 13magazineAPG

Hal tersebut guna melanjutkan dan mempercepat 
pertumbuhan positif dan ekspansi bisnis 
yang dilakukan perusahaan penerbangan 

milik negara tersebut. “Terima kasih untuk direksi 
sebelumnya yang sudah memberikan landasan yang 
kuat bagi Garuda Indonesia untuk bisa mencapai hasil 
seperti sekarang. Namun, manajemen merasa perlu 
untuk mengakselerasi bisnis di tengah situasi tekanan 
global seperti saat ini,” kata Arif usia menghadiri RUPST 

perseroan di Kantor Garuda Indonesia, Tangerang, 
Banten, Jumat (15/4/2016).

Sesuai keputusan RUPST agenda ke-8 tersebut, 
maka dilakukan pemberhentian dengan hormat 
tiga direksi Garuda yaitu Handayani, I Gusti Ngurah 
Askhara Danadiputra dan Heriyanto Agung Putra, 
serta pengangkatan beberapa Direksi baru yang akan 
bertugas mendampingi Arif Wibowo. (Eky)

Dengan demikian, maka susunan direksi Garuda 
Indonesia sesuai hasil RUPST sebagai berikut:

1. Direktur Utama : M Arif Wibowo
2. Direktur  : Iwan Joeniarto
3. Direktur  : Novianto Herupratomo
4. Direktur  : Nicodemus Panarung Lampe
5. Direktur  : Sigit Muhartono 
6. Direktur  : Helmi Imam Satriyono
7. Direktur  : Linggarsari Suharso
8. Direktur  : Agus Toni Soetirto

Susunan Dewan Komisaris Garuda Indonesia tidak 
mengalami perubahan, sebagai berikut:

1. Komisaris Utama sekaligus : Jusman Syafii Djamal
     Komisaris Independen  
2. Komisaris Independen  : Hasan M Soedjono
3. Komisaris   : Isa Rachmatarwata
4. Komisaris   : Muzaffar Ismail
5. Komisaris   : Dony Oskaria
6. Komisaris   : Chairal Tanjung

Photo: Eky

Photo: Eky
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Koperasi Andalan Penerbang Garuda (KopAPG) mencatat adanya 
peningkatan daya serap kredit ditahun 2016 ini dibanding tahun 

sebelumnya. Empat bank yang selama ini menjadi partner KopAPG, 
Bank BNI Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Mandiri Syariah 
dan CIMB mengalami peningkatan penyerapan penyaluran kredit.

HEADLINES

Daya Serap Kredit Meningkat
KOPAPG

Photo: Eky
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Sekretaris KopAPG Capt.Pahlawan membenarkan 
itu, bahwa ada peningkatan daya serap terhadap 
pinjaman KopAPG di tahun ini dibanding tahun 

sebelumnya. Hal itu seiring dengan banyaknya pilot, 
terutama FO yang membutuhkan biaya baik untuk 
pendidikan lagi atau untuk keperluan lainnya.

 
“Saya rasa selain adanya keperluan mereka seperti 

untuk memperbaiki rumah atau membeli rumah, ada 
juga FO yang promosi untuk menjadi kapten sehingga 
mereka melakukan peminjaman ke koperasi,” ungkap Capt.
Pahlawan Kamis (28/4).

 
Lebih lanjut Capt.Pahlawan menuturkan penyerapan 

kredit memang tidak rata di semua bank yang ada, dimana 
dominasi penyerapan kredit ada di bank syariah. Diakui, 
CIMB memiliki rate yang lebih tinggi dibanding ketiga bank 
lainnya, namun demikian, bank CIMB  memiliki kemudahan 

untuk anggota KopAPG yang masih memiliki status 
kepegawaian kontrak untuk dapat melakukan peminjaman.

 
Berdasarkan catatan peningkatan yang terjadi di 

beberapa bank yang bekerjasama dengan KopAPG yakni 
Bank BNI Syariah dengan plafon 5 milyar untuk tahun 
ini terserap 4,1 milyar lebih besar dari tahun sebelumnya 
pada bulan yang sama, yakni hanya 2 milyar. Demikian 
juga dengan bank konvensionalnya CIMB, dengan plafon 
15 milyar tahun ini telah terserap 1,9 milyar, meningkat 
dibanding sebelumnya hanya 250 juta.

 
Capt.Pahlawan menambahkan, penting juga bagi para 

anggota KopAPG untuk dapat memanfaatkan pinjaman 
dengan bijak sesuai kebutuhan yang diperlukan. Berkaitan 
dengan itu, dalam waktu dekat KopAPG akan mengeluarkan 
handbook mengenai pengelolaan keuangan dengan bijak 
bagi para anggota KopAPG. (Eky)

HEADLINES 

Photo: Eky



magazineAPG16 Volume XIX

HEADLINES

SOSOK PILOT YANG MENJADI 
PANUTAN REKANNYA

SEJUMLAH ANGGOTA DARI ASOSIASI PILOT GARUDA (APG) MENYAMBUT 
KEDATANGAN CAPT.DJATNIKA USAI PENERBANGAN DARI AMSTERDAM DI 
BANDAR UDARA (BANDARA) SOEKARNO HATTA, DALAM PENYAMBUTAN 

UPACARA PURNABAKTI (LAST FLIGHT), KAMIS (28/4).

Photo: Eky



magazineAPG 17Volume XIX

HEADLINES 

Sekitar pukul 12.00, pesawat mendarat di bandara, 
sejumlah anggota APG yang sebelumya telah bersiap 
di area apron langsung memberikan penghormatan 

awal kepada Capt.Djatnika pada saat pesawat akan parkir.  
Sesaat kemudian, Capt.Djatnika melambaikan tangan 
kepada rekan-rekan APG lainnya lewat cendela kecil di 
depan kokpit sambil tersenyum.

Disambut langsung oleh rekan-rekan seprofesinya 
dan keluarga yang telah menanti semenjak pagi, membuat 
suasasa sedikit haru bagi Capt.Djatnika yang telah memiliki 
jam terbang sekitar 25.500 ini. Istrinya yang turut hadir 
langsung terus mendampingi dari keluar kokpit pesawat 
hingga upacara penyambutan di terminal 2.

Dalam upacara purnabakti tersebut, Presiden 
APG Capt.Bintang Hardiono turut hadir langsung dan 

berkesempatan memberikan bunga tangan kepada istri  
dan menyalami langsung capt.Djatnika.

Salah satu badan pengurus APG, Coorporate Affair 
Capt.Eric Ferdinand yang juga turut hadir mengatakan, 
Capt.Djatnika merupakan salah satu figur yang aktif dalam 
APG, meski tidak sempat menjadi badan pengurus namun 
Capt.Djatnika merupakan anggota yang aktif memberikan 
masukan  positif terhadap APG. “Sampai terakhir jelang 
pensiun, diapun tetap aktif,” kata Capt. Eric Ferdinand

Dia menambahkan, bahwa sosok Capt.Djatnika 
orangnya cukup enjoy dalam kehidupan seharinya, dan 
mudah bergaul dengan siapa saja dari yang senior hingga 
yang paling junior.” Dari sosok Capt.Djatnika ini, mudah-
mudahan mendapat contoh bagi kita semua,” terang Capt.
Eric. (Eky)

Photo: Eky
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BERTEMPAT DI PILOT HOUSE, BADAN PENGURUS AOSIASI PILOT GARUDA 
(APG) MENYAMBUT KEHADIRAN MANTAN DIREKTUR SDM GARUDA 

INDONESIA HERYANTO AGUNG YANG SENGAJA DI UNDANG 
OLEH APG UNTUK PERPISAHAN KECIL, KAMIS (28/4).

        UNDANG MANTAN 
DIRUT SDM KE PILOT HOUSE

APG
Photo: Eky
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Heryanto Agung hadir sekitar pukul 15.00 . langsung 
masuk ke dalam ruang rapat Pilot House dan 
disambut Presiden APG Capt.Bintang Hardiono 

serta pengurus APG lainnya.
Coorporate affair APG Capt. Eric Ferdinand 

membenarkan bahwa hari ini melaksanakan pertemuan 
dengan Heryanto  Agung mantan Direktur SDM.  “APG 
mengundang pak Heryanto ke Pilot House dalam 
rangka perpisahan kecil , serta ucapan terimakasih dari 
kami. Karena, selama dia menjabat , kami (APG) terjalin 
komunikasi yang cukup harmonis seperti misal dalam 

pembahasan PKP, PKB, perbaikan masalah pendapatan 
untuk pilot sendiri, beliau bisa menjembatani dengan baik,” 
terangnya.

Dalam perbincangan antara Heryanto dan badan 
pengurus APG itu, dikatakan oleh Capt. Eric Ferdinan, 
Heryanto Agung banyak memberikan masukan dan 
apresiasi kepada APG. “Kedepan, APG diharapkan semakin 
bertumbuh dan maju khususnya generasi-generasi 
sekarang untuk masa mendatang. Selain itu, dia berharap 
kiranya APG dapat dinamis agar lingkungan juga tetap 
kondusif,” ungkap Capt.Eric Ferdinand

Dalam perpisahan kecil tersebut, badan pengurus APG 
memberikan kenang-kenangan kecil berupa jaket kulit yang 
berlogokan APG yang diserahkan langsung oleh Presiden 
APG Capt.Bintang Hardiono. “Iya betul tadi kita berikan 
jaket kepada pak Heryanto sebagai tanda terima kasih yang 
selama ini cukup memperhatian APG,” jelasnya. (Eky)
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Candi Jawi Jadi 
Tempat Favorit

Liburan Panjang,

Photo: pasuruan-travel.com
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SEJUMLAH TEMPAT LIBURAN RAMAI DISERBU WISATAWAN LOKAL YANG INGIN 
MEMANFAATKAN WAKTU LIBURAN PANJANG DI AWAL BULAN MEI 2016 INI. 
TAK HANYA TEMPAT WISATA YANG ADA DI KAWASAN JAKARTA DAN SEKITARNYA, 
NAMUN TEMPAT WISATA DI BERBAGAI DAERAH MARAK DIPADATAI PARA 
WARGA YANG DATANG BERSAMA KELUARGA ATAUPUN JUGA TEMAN.

HORIZON  |  Destinasi

Salah satu tempat wisata daerah yang 
ramai di kunjungi yakni Candi Jawi 
yang terletak di Desa Candi Wates, 

Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa 
Timur tampak ramai dikunjungi wisatawan, 
Kamis (5/5/2016).

Wisatawan yang datang dari sejumlah 
daerah itu tampak asyik ber-selfie dengan latar 
candi yang dibangun sekitar abad ke-XIII itu.

“Saya udah tiga kali ke sini. Tapi masih 
keren melihatnya, terlebih liburan panjang 
akhir pekan ini” kata Siti Zulaikha, wisatawan 
asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah..

Menurutnya, candi yang berada tepat di 
pinggir jalan arah menuju kawasan Tretes itu 
sangat tepat buat berlibur. Selain mengenal 
peninggalan sejarah, tempat itu juga sejuk. 
“Asyik buat liburan di sini mas,” jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Miftahul Jannah, wisatawan 
asal Sidoarjo. Siswa kelas 11 di SMKN 2 Buturan, Sidoarjo itu menyebut, 
lokasi tersebut bagus buat berfoto.

“Bagus sih. Buat foto selfie background-nya bagus,” ungkapnya. 
Sebenarnya, ia sudah sering melintas di depan candi tersebut. Namun ia 
mengaku baru kali ini singgah dan menikmati pemandangannya.

“Lewat sudah sering tapi tidak pernah mampir. Sekarang mampir 
kok bagus,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengaku terkesan dengan relief candi tersebut. 
Meski sudah pernah dipugar, candi itu menurutnya masih mencerminkan 
keasliannya.

Candi Jawi merupakan salah satu peninggalan sejarah yang ada di 
Kabupaten Pasuruan. Dalam Kitab Negarakertagama dijelaskan, candi 
tersebut dibangun pada abad ke XIII, yakni pada masa akhir pemeintahan 
Kerajaan Singasari dan awal kepemimpinan Raja Kartanegara.

Candi Jawi memiliki panjang 14,24 meter. Lebar 9,55 meter dan 
tinggi 24,50 meter. Di atas candi terdapat sebuah ruangan yang disebut 
sebagai pandhermaan Raja Kartanegara. (*/Eky)
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Belum lama ini layanan 
pesan instan WhatsApp 
mengumumkan telah 
menggunakan teknologi 
anti sadap untuk semua 

jenis pesan. WhatsApp semakin kuat 
untuk urusan enkripsi. 

Itu artinya, 
hanya pengirim 
dan penerima 
saja yang bisa 
membaca isi dari 
pesan tersebut. 
Pembicaraan super-
rahasia sekalipun 
kini aman dilakukan di 
WhatsApp. Pihak di luar 
pengirim dan penerima, 
bahkan karyawan 
WhatsApp sendiri, dijamin 
tidak akan bisa melihat isi 
pesan yang dikirimkan melalui 
jaringan WhatsApp.

Enkripsi ini pun berlaku 
di semua platform, termasuk 
Android, iOS, BlackBerry 10, Windows 
Phone, dan sistem operasi lawas Nokia S40.

Informasi mengenai 100 persen enkripsi 
pesan di WhatsApp tersebut diumumkan langsung 

oleh kedua pendiri 
WhatsApp, Jan Koum 

dan Brian Acton, dalam blog 
resmi perusahaan.

“Mulai saat ini, saat Anda dan 
kontak menggunakan versi terbaru dari aplikasi, setiap 
telepon yang dibuat, dan setiap pesan, foto, video, 
file, dan pesan suara yang dikirimkan, telah dienkripsi 

secara keseluruhan, termasuk group chat,” tulis 
keduanya.

Pada tahun 2014, WhatsApp sebenarnya sudah 
memiliki sistem enkripsi. Hanya saja, enkripsi itu 
baru sebatas di tingkat pengiriman pesan teks. 

Pengiriman pesan di grup dan konten media, 
seperti foto atau video, masih belum dienkripsi. 

Proses pembuatan sistem enkripsi ini 
sendiri ternyata cukup sulit. Kesulitannya 
karena proses enkripsi diterapkan di berbagai 

platform dan disebar untuk 1 miliar 
pengguna.

Oleh karena kesulitannya, WhatsApp 
sampai harus menunda pengumuman enkripsi 

tersebut sampai hari ini. Padahal, semua proses pengerjaan 
sudah hampir rampung pada pertengahan Desember 2015.

“Anda harus membuat sebuah situasi di mana seseorang di Android 
bisa mengirimkan video ke pengguna S40, atau seorang pengguna 
BlackBerry bisa mengirimkannya ke pengguna Windows Phone,” tutur 
Koum. (*/eky)

Pesan dalam WhatsApp 
Anti Sadap

Pada tahun 

2014, WhatsApp 

sebenarnya sudah 

memiliki sistem 

enkripsi. Hanya 

saja, enkripsi itu 

baru sebatas di 

tingkat pengiriman 

pesan teks
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Mengatasi Badan 

Berkeringat Dalam 

Cuaca Panas

"Ketika cuaca panas dan tubuh 
berkeringat, gesekan di lipatan 
bagian tubuh seperti paha, lutut, 

dan ketiak bisa menyebabkan rasa terbakar, 
sakit, bahkan sampai berdarah. Untuk itu, 
Anda perlu melakukan beberapa langkah untuk 
menghindari hal itu," tutur dokter kulit di San 
Fransisco sekaligus penulis buku 'Asian Beauty 
Secrets', dr Marie Jhin.

Untuk mengurangi risiko kulit tergesek, 
dr Jhin mengatakan jangan menggunakan 
pakaian basah dalam jangka waktu lama. Hal 
terpenting adalah jaga tubuh tetap kering dan 
dingin. Untuk menjaga tubuh tetap kering, dr 
Jhin mengatakan Anda bisa menggunakan 
bedak bayi atau tepung jagung di area lipatan 
tubuh.

Namun, patut diingat jika terlalu lama 
digunakan, bahan bubuk seperti bedak bayi 
atau tepung jagung juga bisa menggumpal 
dan menjadi sumber gesekan. Sehingga, ketika 
dirasa bahan tersebut sudah menggumpal, tak 
ada salahnya Anda membasuhnya.

Sementara, profesor dermatologi di University of California, Irvine, 
Dr Janellen Smith lebih merekomendasikan penggunaan pelembab 
atau body balm. Sebab, Smith berpendapat penggunaan bahan bubuk 
seperti itu jika tidak diperhatikan justru bisa menjadi sumber bau tak 
sedap.

"Alternatif lainnya adalah gunakan deodoran atau antiperspirant. 
Tapi, ada hal paling penting yang tidak boleh diabaikan yaitu pemilihan 
pakaian yang digunakan," kata Smith dikutip dari Huffington Post.

Ia menyarankan jangan gunakan pakaian yang terlalu ketat karena 
pakaian yang terlalu ketat bisa menimbulkan gesekan yang lebih 
parah pada kulit. Jika Anda nyaman, pilih pakaian yang terbuat dari 
serat sintetis, bukan katun. Menurut Smith katun bersifat menyerap 
keringat serta bertekstur dan itu artinya pakaian akan 'merangkap' 
kelembapan, bukan membiarkannya menguap.

"Serat sintetis juga tidak terasa kasar sehingga lebih tipis, lebih 
longgar, dan tidak membuat Anda ingin menggosok-gosok tubuh. 
Hindari memakai pakaian atau celana yang terlalu terbuka karena bisa 
memicu sunburn dan itu bisa membuat kulit lebih perih," tutur Smith.

Jika kulit sudah terlanjur teriritasi, dr Jhin menyarankan gunakan 
krim kulit restoratif untuk membantu pemulihan. Tapi, jika kulit terlalu 
merah dan terasa perih serta sakit, segeralah berkonsultasi dengan 
dokter kulit. Sehingga, bisa diketahui penyebabnya dan dapat diberi 
penanganan yang tepat. (*/Eky)
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