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BE R K I PR AH  D I  U D A R A  BER S ATU  M ER AI H  C I TA

APG SALAM KOMPAK

Salam sejahtera untuk kita semua.

Bulan Juni ini kita memasuki bulan suci Ramadan, bagi umat muslim, akan 
melakukan ibadah puasa selama satu bulan ini. Maka dari itu, itu saya selaku 
Presiden Asosiasi Pilot Garuda (APG) mengucapkan selamat beribadah, 
selain itu saya mengajak seluruh anggota APG untuk tetap bekerja secara 
profesional. Kemudian,  bulan Juli nanti akan ada pembahasan lanjutan 
Peraturan Kerja Bersama dan Peraturan Kerja Penerbang (PKB/PKP) yang 
menjadi acuan kerja kita sebagai pekerja Profesi, maka dari 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 mengajak seluruh rekan-rekan untuk 
terus menjaga kekompakan selama bulan Ramadan ini serta mengingatkan 
kepada tim yang terpilih dalam Tim Adhoc untuk mempersiapkan diri 
memasuki pembahasan PKP dan PKB kedua mendatang, agar juga tetap 
menjaga semangat, tanpa itu semua tidaklah mungkin keberhasilan yang 
kita cita-citakan akan tercapai.

Tetap semangat jaga selalu kesehatan dan junjung tinggi Profesionalitas 
dalam bekerja.

Terima kasih

Capt. Bintang Hardiono
APG President
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PT Garuda IndonesIa (Persero) Tbk akan menGoPerasIkan ruTe PenerbanGan 
makassar – JayaPura (PP) secara lanGsunG dan TanPa TransIT, rabu 

(17/5/2016) lalu. Pembukaan ruTe InI dalam ranGka memPerkuaT 
konekTIvITas dan JarInGan PenerbanGan dI seluruhwIlayah IndonesIa.

NEWS

Buka Rute Penerbangan Langsung 
Makassar-Jayapura

Garuda Indonesia
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Vice President Domestik Region IV Garuda Indonesia 
Dian Ediono mengatakan, untuk mengoperasikan 

rute itu  pihaknya menggunakan pesawat Bombardier 
CRJ1000 NextGen berkapasitas 96 penumpang.

“Penerbangan Makassar – Jayapura (GA631) 
berangkat dari Makassar pukul 09.25 WITA dan tiba di 
Jayapurapukul 13.45 WIT. Jayapura – Makassar (GA630) 
berangkat dari Jayapura pukul 14.35 WIT dan tiba di 
Makassar pukul 17.05 WITA,” ujar Dian Ediono Makassar, 
Senin (16/5/2016).

Mulai besok, lanjut Dian, rute penerbangan Makassar 
– Jayapura (PP) dioperasikan sebanyak empat kali sehari 
bersama penerbangan lainnya yaitu melalui transit di 
Biak, Timika dan Sorong.

Sekedar diketahui, hingga saat ini Garuda Indonesia 
mengoperasikan sebanyak 210 penerbangan setiap 
harinya dari Makassar. Penerbangan tersebut antara lain 
penerbangan Makassar-Jakarta, Makassar-Surabaya, 
Makassar-Denpasar, Makassar-Jogjakarta, Makassar-
Lombok  dan Makassar-Jeddah. (*/eq)

Photo: www.airteamimages.com | Bombardier CRJ 1000 NextGen

“Mulai besok, lanjut 
Dian, rute penerbangan 

Makassar – Jayapura (PP) 
dioperasikan sebanyak 

empat kali sehari bersama 
penerbangan lainnya”
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Raih Penghargaan 
“Asia’s Most Powerful Brand”

NEWS

Garuda Indonesia

maskaPaI nasIonal PT Garuda IndonesIa (Persero) Tbk menerIma 
PenGharGaan sebaGaI salah saTu darI “ToP 5 mosT Powerful brand In asIa” 

dalam aJanG “nIkkeI brand awards 2016” Pada harI, rabu (18/5/2016).

Photo: www.citraindonesia.com
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Tawarkan Tiket Promo PP ke London

NEWS

Ajang ini di selenggarakan oleh MarkPlus Inc bekerja sama 
dengan Nikkei BP Consulting Japan.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Founder & 

Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya dan Akira 
Sugawara dari Nikkei BP Consulting Japan kepada Direktur 
Utama Garuda Indonesia M ArifWibowo.

Pemberian penghargaan diberikan pada kesempatan 
penutupan Jakarta Marketing Week 2016 di Kota Kasablanka, 
Jakarta.

Direktur Utama Garuda Indonesia M Arif Wibowo 
mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan prestasi 
Garuda yang tak lepas dari dukungan dan kepercayaan yang 
diberikan oleh semua pelanggan setia dan stake holder.

“Penghargaan ini menjadi kebanggaan, dan 
juga tantangan bagi kami untuk terus bekerja keras 

Maskapai Garuda Indonesia menawarkan tiket terbang 
PP dengan harga spesial, untuk terbang ke London. 

Harga tiketnya mulai dari Rp 10.368.000 per nett.
Dari rilis Marketing Communication BO Garuda Indonesia 

seperti dilansir detikTravel, Rabu (1/6/2016) penerbangannya 
dari Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng ke Bandara 
Heathrow di London, Inggris. Untuk yang berangkat dari 
Bandara Soekarno Hatta, via ke Singapura dulu.

Harga tiket PP ke London dibanderol mulai dari Rp 
10.368.000 per nett. Dari Bandara Soekarno Hatta ke 
Singapura, penerbangannya pada pukul 07.45 WIB dan tiba 
pukul 10.35 waktu Singapura. Lanjut terbang pada pukul 

12.20 dan mendarat di London pukul 18.55 waktu setempat.
Sedangkan penerbangan dari London ke Bandara 

Soekarno Hatta, pada pukul 21.10 dan waktu tibanya 
17.00+1. Penerbangan PP ini berlangsung pada hari Selasa, 
Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Promo ini hanya berlaku untuk kelas ekonomi. Periode 
pemesanannya bisa dipesan hari ini sampai tanggal 31 
Juli 2016. Untuk keberangkatannya, sampai tanggal 31 
Desember 2016 mendatang.

Tiket dapat didapatkan melalui situs resmi Garuda 
Indonesia, Call Center Garuda Indonesia dan travel agent. 
Syarat dan ketentuan berlaku. (*/eq)

mempertahankan reputasi positif yang diraih,” kata Arif. 
Selain Garuda Indonesia, penghargaan “Most Powerful 
Brand in Asia” ini juga diberikan kepada Pertamina, Telkom 
Indonesia, Aqua, dan Alfamart.

Total penghargaan yang diterima Garuda Indonesia 
sepanjang tahun 2016 tercatat sejumlah 8 penghargaan 
domestik maupun internasional. Penghargaan “Asia’s Most 
Powerful Brand Award” diberikan kepada perusahaan-
perusahaan berdasarkan image equity. Tolak ukurnya 
berdasarkan likeability, friendliness, usefulness, dan 
perceived quality.

Penilaian “Asia’s Most Powerful Brand Award” 
dilaksanakan di 12 negara di Asia, melibatkan 120 brand 
global dan nasional, serta 10.000 responden. (*/eq)

Garuda Indonesia

“Penghargaan ini menjadi kebanggaan, dan juga 
tantangan bagi kami untuk terus bekerja keras 
mempertahankan reputasi positif yang diraih”
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NEWS

Tambah Frekuensi 
Penerbangan ke Banyuwangi

bIsIkan mauT menPar arIef yahya ke dIreksI PT Garuda IndonesIa 
Terus membuahkan hasIl. saTu Per saTu, komITmen maskaPaI 
PenerbanGan nasIonal mIlIk bumn InI mulaI konkreT unTuk 

mendukunG PenGembanGan ParIwIsaTa nasIonal. 

Photo: www.travel.kompas.com

Garuda Indonesia
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NEWS

Photo: www.newprasastyfm.com

Mulai 16 Mei 2016, maskapai plat merah 
itu menambah frekwensi penerbangan 

di Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, menjadi 
dua kali dalam sehari.Garuda juga sudah 
punya scenario untuk mengangkut lebih 
banyakpenimpang ke Morotai, Silangit, Labuan 
Bajo, Wakatobi dan destinasi pariwisata 
lainnya.”Terimakasih Garuda, terimakasih menjadi 
motor Indonesia Incorporated,” sebut Arief Yahya. 

Sebelumnya, jadwalpenerbangan Garuda 
Indonesia di Bandara Blimbing sari hanya 
satu kali PP. Rutepenerbangan Surabaya-
Banyuwangi dilayani pukul 11.35–12.35 WIB dan 
Banyuwangi–Surabaya pukul 13.05–14.00 WIB.

Dengan adanya penambahan rute, arus tranportasi udara 
akanbertambah di sesi pagi hari. Nantinya, Garuda Indonesia akan melayani 
rute Surabaya-Banyuwangi pukul 06.00–07.00 WIB danBanyuwangi–
Surabaya pukul 07.30 – 08.25 WIB. 

“Izin dari Kemenhub untuk tambahan jadwal sudah keluar pada 2 Mei 
lalu. Saya sangat mengapresiasi ini karena sudah banyak yang mengeluh 
karena tidak kebagian kursi kalau dari dan ke Banyuwangi,” terang Bupati 
Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Sekedar gambaran, jumlah penumpang di Bandara Blimbangsari 
terus mengalami lonjakan sejakberoperasi.Penumpangnya mengalami 
peningkatan hingga 1.308 persen.Dari hanya 7.826 penumpangpada 
2011, menjadi 110.234 penumpang di 2015. (*/eq)

“Saya sangat mengapresiasi ini karena sudah 
banyak yang mengeluh karena tidak kebagian 

kursi kalau dari dan ke Banyuwangi”
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NEWS

Meriahnya Penyambutan 
“Last Flight” 

Capt. Robertus

kemerIahan PenyambuTan uPacara PurnabakTI  caPT. roberTus 
TrIsna haryanTaka TerlIhaT seJak dI kanTor Garuda senTra 
oPeraTIon (Gso) dan berlanJuT dI TermInal 2f bandar udara 

InTernasIonal soekarno haTTa, TanGeranG

Photo: Fajrin Raharjo
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Puluhan rekan kerja menyambut kedatangan 
Capt. Robertus Trisna Haryantaka, bahkan 

kelompok musik tanjidor khas budaya betawi 
turut dihadirkan di landasan parkir pesawat 
untuk menyambut kedatangan sang pilot.

Turut serta pihak keluarga,  istri, anak, 
bahkan cucu yang ingin menyaksikan upacara 
purnabakti, yang dilaksanakan di terminal 2 
F.  Sekitar pukul 09.40 pesawat CRJ 1000 dari 
Tanjung Pandan mendarat dengan sempurna. 
Puluhan rekan pilot lainya telah menyambut 
dengan membentuk barisan dan memberikan 
penghormatan.

Utus, panggilan akrab dari Capt. 
Robertus Trisna Haryantaka merupakan 
chief dari pesawat CRJ 1000. Berkarir di 
Garuda Indonesia sudah 38 tahun, awal 
karirnya ia menerbangkan pesawat Foker 28, 
sempat menerbangkan juga DC 9 dan terus 
berganti ganti jenis pesawat hingga terakhir 
menerbangkan pesawat Bombardier CRJ 1000.

Salah satu rekan kerja, Herlambang menuturkan bahwa 
sosok Utus merupakan orang yang mampu mengayomi dan 
mendengarkan orang lain. “Ia orang yang sangat enak untuk 
bekerjasama, dan tegas dalam mengambil keputusan,” 
katanya, Kamis (2/6).

Sementara itu, rekan pilot lainnya Ria menuturkan 
kalau, Capt. Robertus bener bener pilot yang baik. “ bener 
bener berkesan banget dengan beliau. Beberapa waktu 
lalau saya sempat simulator dengan beliau. Pinginya sih 
beliau jadi Chief lagi, orangnya baik banget,” terangnya 
sesaat usai upacara purnabakti.

Upacara purnabakti menjadi kado terindah bagi 
keluarga Capt. Robertus Trisna Haryantaka, pasalnya sang 
istri, Yeni mengaku sangat terharu dengan penyambutan 
yang luar biasa ini. “Iya saya sangat terharu, rasanya ingin 
menangis melihat persiapan upacara yang sedemikian 
meriah,” ujarnya. (Eky)

Ia orang yang sangat enak untuk 
bekerjasama, dan tegas dalam 

mengambil keputusan

Photo: Fajrin Raharjo

Photo: Fajrin Raharjo
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APG Sambut Datangnya

Ramadan
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Masuk bulan Ramdan di tahun 2016, Asosiasi Pilot Garuda (APG) akan 
menyediakan takjil (menu berbuka) dan akan menggelar buka puasa bersama.

Rutin seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan pembagian takjil dilakukan di 
Garuda Sentra Operasi (GSO) yang akan dibantu oleh staff APG. “Seperti tahun 
sebelumnya, dengan datangnya bulan Ramdan ini kita akan menyediakan takjil  dan 
melaksanakan buka puasa bersama,” terang Presiden APG Capt. Bintang Hardiono, 
Kamis (2/6).

Takjil akan disediakan setiap harinya, nanti bagi siapa saja pilot yang tiba dan 
akan terbang dapat mengambilnya. Lebih jauh, Capt.Bintang mengatakan, dengan 
datangnya bulan Ramadan ini para pilot tetap fokus dan bekerja secara optimal 
dan profesional. Datangnya bulan suci Ramadan tidak dapat menjadi hambatan 
untuk mengurangi aktifitas saat bekerja.

Untuk pelaksanaan buka puasa bersama, Capt. Bintang Hardiono menuturkan 
, pelaksanaanya akan sekitar di minggu kedua atau ketiga bulan Ramadan.  (eky)
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Photo: Eky

Pembahasan

PKB & PKP 
 akan Berlanjut di Juli
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Pembahasan Perjanjian Kerja Penerbang 
(PKP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
tahap satu dilaksanakan di hotel Red Top, 
Jakarta sejak 29 Mei     hingga 2 Juni.  Asosiasi 

Pilot Garuda (APG) mengirimkan perwakilan dalam 
pembahasan tersebut.

Pembahasan yang diikuti dari pihak manajemen 
Garuda Indonesia dan bebereapa perwakilan 
organisasi karyawan itu membahasa berbagai 
perjanjian yang akan berlaku 1 tahun mendatang.

Pembahasan yang berjalan selama 
lima hari tersebut membahasa berbagai 
perjanjian kerja yang dapat menemukan 
titik terang untuk kebaikan bersama, acara 
yang sempat di buka oleh jajaran direksi ini 
berjalan dari pagi hingga sore hari.

Presiden APG Capt Bintang Hardiono 
menuturkan bahwa pelakasanaan 
pembahasan PKB tahap satu selesai 2 
Juni dan akan dilanjutkan tanggal 18 
Juli mendatang. “Pembahasan PKB akan 
dilanjutkan setelah lebaran mendatang, 
tepatnya tanggal 18 Juli esok,” terangnya.

Pembahasan PKB tahap dua diharapkan 
menemukan jalan yang terbaik bagi kedua 
belah pihak. (Eky)

“Pembahasan PKB 
akan dilanjutkan 
setelah lebaran 

mendatang, tepatnya 
tanggal 18 Juli esok”

Photo: Eky

Photo: Eky

Photo: Eky
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Rani Agusena

“Saya bukan 
perempuan 
yang betah 

di kantoran, 
saya suka di 
lapangan”
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Sosok pilot perempuan menjadi warna tersendiri 
bagi sebagian pilot yang kebanyakan adalah 
kaum adam. Rani Agusena, menjadi salah satu 

pilot perempuan yang kini bertugas di maskapai Garuda 
Indonesia dengan menerbangkan pesawat CRJ1000.

Perempuan kelahiran Cirebon ini sebelumnya 
sempat bekerja di salah satu bank di negeri Paman Sam, 
namun karena ingin mencari tantangan lebih, ia beralih 
profesi untuk menjadi pilot. “Saya bukan perempuan 
yang betah di kantoran, saya suka di lapangan. Jadi, 
waktu mengalami kebosanan di kantornya dan 
kebetulan pada waktu itu apartemen saya tidak jauh 
dari landasan di kawasan Las Vegas, dari situ saya 
akhirnya memutuskan untuk menjadi pilot,” terangnya.

Sebelumnya, ia juga sempat menerbangakan 
pesawat disalah satu maskapai yang kini tengah redup, 
yang akhirnya kini menerbangkan pesawat Garuda 
Indonesia. Banyak pengalaman yang didapat semenjak 

dia menginjakan kaki di Garuda Indonesia, Ria panggilan 
akrabnya mengaku memiliki pengalaman yang sangat 
berarti. “ Garuda memang maskapai yang berbeda ya, 
segala aspek keamanan sangat diperhatikan,” katanya.

Perempuan yang sudah berkeluarga ini mengaku 
sering memanfaatkan waktu liburnya dengan 
bercengkerama dengan 2 buah hatinya. “Kebetulan 
saya sudah berkeluarga, jadi kalau pas algi libur saya 
menghabiskan waktu dengan mereka, karena kalau 
pas terbang kan lama ya, bisa 8 hari atau 12 hari,” 
ungkapnya.

Selaku pilot wanita ia memiliki pesan untuk calon 
pilot wanita lainnya, yakni pekerjaan pilot adalah 
pekerjaan yang menyenangkan apalagi yang suka 
tantangan, dan sebagai perempuan kita harus memiliki 
mental yang kuat. “Iya, jadi terkadang pilot laki lainnya 
lupa kalau kita ini peremuan, jadi mental kita harus 
kuat-kuat,” terangnya sambil tersenyum. (Eky)

PROFILE

sempat bekerja di bank

Akhirnya

Pilot
memilih menjadi
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Berbagai kebahagiaan 
di hari Ulang Tahun 

Capt. Adrian Jeffrey Ticoalu

Capt. Adrian Jeffrey Ticoalu berbagi kebahagian bersama 
staff APG dan rekan nya pada Kamis (2/6) kemarin, di kantor 
APG dengan acara yang sederhana.

18 magazineAPG Volume XIX
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Berbagai kebahagiaan 
di hari Ulang Tahun 
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Planet Krypton
Ada di Semeti, Lombok

suasana 

HORIZON  |  Destinasi
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DESTINASI

Tidak cukup sehari atau dua hari untuk 
menjelajah Lombok, Nusa Tenggara Barat 
(NTB). Kota dengan julukan 'Seribu Masjid' 
ini banyak menyimpan keindahan alam yang 

tersembunyi seperti pantai yang sebagiannya jarang 
terjamah traveler.

Salah satu pantai yang jarang terjamah adalah 
Pantai Semeti yang berada di Desa Mekar Sari, 
Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, Nusa 
Tenggara Barat (NTB). Pantai ini menurut cerita masih 
belum sering dikunjungi wisatawan karena jaraknya 
yang jauh dari pusat kota.

Matahari tampak semangat menyinari NTB hari 
ini. Walau demikian, tak menyurutkan semangat tim 
untuk sampai di lokasi yang katanya mirip dengan 
lokasi di Film 'Superman: Man of Steel

Bagi yang belum tahu, tokoh Superman dikisahkan 
memiliki kekuatan super dan berasal dari Planet 
Krypton. Dalam filmnya, Planet Krypton digambarkan 
sebagai planet kristal. Nah, pemandangan itu dapat 
dijumpai di Pantai Semeti yang ada di Lombok.

dI anTara banyak 
PanTaI dI lombok, 

PanTaI semeTI 
munGkIn adalah 
yanG PalInG unIk. 

TIdak menGaPa, 
suasana dI sana 

mIrIP PlaneT 
kryPTon dI fIlm 
fIksI suPerman!

Photo: www.wonderfullomboksumbawa.blogspot.com
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Mungkin tidak sama persis, tapi batu karang yang ada 
di Pantai Semeti memang tampak seperti kristal di Planet 
Krypton secara fisik. Bedanya yang ini adalah nyata buatan 
alam dan bukan khayalan.

Perjalanan dari Kota Mataram hingga ke Pantai Semeti 
memakan waktu 2,5 jam sampai di Pantai Semeti sekitar 
pukul 12.30 WITA. Sepanjang perjalanan dari Mataram 
hingga Desa Mekar Sari, jalanan tampak berkelok-kelok 
dan naik turun.

Namun jalanan yang beraspal dan mulus tak membuat 
perjalanan menjadi terganggu. Sepanjang perjalanan 
menuju pantai, Anda juga akan menemukan hamparan 
sawah yang indah-indah serta perbukitan-perbukitan nan 
cantik.

Disarankan bila ke Pantai Semeti menggunakan motor 
saja. Meski jalanan menuju pantai bagus, namun jalan 
yang kurang lebar dapat menghambat waktu Anda. Selain 
itu, jangan lupa untuk membawa makanan dan minuman. 
Karena di Pantai Semeti tidak ada pedagang minuman dan 
makanan yang berjualan

Photo: www.setapakkecil.com

Photo: www.backpacktor.com
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Papan petunjuk jalan yang minim mengenai 
lokasi pantai membuat traveler harus ekstra 
bertanya agar tak tersesat. Menjelang sampai di 
dekat pantai, jalanan beraspal berubah menjadi 
kerikil dan pasir.

Anda lalu akan menemukan pos penjagaan 
pantai. Di pos tersebut, pengunjung akan dimintai 
uang karcis sebesar Rp 5 ribu. Di pos, disarankan 
Anda tanya baik-baik ke arah mana jalan menuju 
Pantai Semeti. Mengingat jalannya yang melewati 
persawahan dan juga gubuk-gubuk milik petani. 

Tiba di Pantai Semeti, sebuah keindahan 
akan terlihat. Meski terik matahari membuat 
cuaca menjadi panas, namun terbayarkan dengan 
keindahan pantai yang memukau.

Pantainya benar-benar sepi. Saat berkunjung, 
hanya ada seorang turis dari Swiss saja yang 

sedang menikmati keindahan pantai. Fakta 
lainnya, di Pantai Semeti terdapat banyak sekali 
batu karang

ila ingin melihat dasar laut di Pantai Semeti, 
traveler bisa naik ke beberapa batu karang yang 
tersedia. Tapi hati-hati, tiadanya pengaman bisa 
menyebabkan Anda terjatuh bila tak hati-hati.

Dari Pantai Semeti, Anda juga bisa melihat 
beberapa bukit-bukit cantik. Pantai ini sangat 
cocok sekali bagi pengunjung yang ingin 
bermeditasi dan menyendiri. Benar-benar sepi dan 
seperti belum terjamah manusia.

Terakhir, jangan lupa siapkan kamera untuk 
menjepret keindahan alam di Pantai Semeti. 
Banyak spot-spot bagus bagi Anda yang hobi foto 
diri atau selfie. Berfoto di sisi pantai yang mirip di 
Planet Krypton pun wajib dilakukan.

Photo: www.diditpharm.blogspot.com
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Jadi, tidakkah Anda tertarik untuk berlibur ke 
Pantai Semeti yang mirip di Planet Krypton? 

Pastikan traveler memasukkannya dalam daftar 
pantai anti mainstream yang harus dikunjungi di 

Lombok. Sungguh unik. (sumber detik/eq)

Photo: www.diditpharm.blogspot.com
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Produsen smartphone Vivo baru saja meluncurkan 
produk seri V terbarunya di Indonesia, yaitu V3 dan 

V3Max. Mengusung tagline Faster Than Faster, kedua 
ponsel pintar tersebut sangat menonjolkan performa cepat.

Chief Executive Officer Vivo Indonesia, Duran Dong, 
menjelaskan, produk V3Max mengkombinasikan RAM 4 
GB dengan snapdragon 652 64-bit Octa-Core CPU untuk 
meningkatkan stabilitas dan kecepatan performanya. 
Sementara, untuk V3 mengusung Qualcomm MSM8389v2 
Snapdragon 616 dengan RAM 3 GB.

"Lini produk seri V ini juga menggunakan sistem 
pengenalan sidik jari dengan sentuhan yang mampu 
membaca sidik jari hanya dalam waktu 0,2 detik," terang 

Duran Dong, di Jakarta, Kamis (26/5) lalu.
Kedua smartphone ini, lanjut dia, juga memiliki fitur 

Faster Charging yang diklaim dapat melakukan pengisian 
daya baterai dalam waktu lima menit untuk memutar musik 
selama dua jam. V3Max memiliki baterai berukuran 3.000 
mAh, sedangkan V3 berkapasitas 2.550 mAh.

Ditambahkan Duran Dong, kedua smartphone ini juga 
memiliki fitur faster shots, di mana kamera dapat diaktifkan 
dalam waktu 0,7 detik. Keduanya memiliki kamera utama 
13 MP dan kamera depan untuk selfie 8 MP.

Untuk perangkat Vivo V3, ditawarkan dengan harga 
Rp 3.499.000 per unit. Sementara, Vivo V3Max dibanderol 
dengan harga Rp 4.999.000 per unit. (*/eq)

V3 &V3 MAX
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Saat BerpuaSa?  

Mulut

INI TIPS Mengatasinya

Bau
Bau mulut kerap terjadi saat menjalani 

ibadah puasa. Apa karena ada bakteri 
dimulut? Tidak sepenuhnya benar. Bau 

mulut saat puasa, terjadi karena produksi 
air liur dalam mulut dan saluran pencernaan 
berkurang sehingga menjadi lebih kering.

Saat berpuasa, kita juga kurang 
mengonsumsi karbohidrat dan cadangan 
makanan dalam tubuh berkurang. Karena 
kekurangan karbohidrat, tubuh akan 
membakar lemak sebagai energi.

Nah, proses pembakaran lemak inilah 
yang menghasilkan ketone, yaitu zat yang 
menyebabkan bau. Hal ini tidak bisa dihindari, 
namun bisa diminimalisir.

Bagaimana caranya? Perbanyak makan 
sayur dan buah-buahan saat berbuka dan 
sahur. Dengan demikian, gula darah dapat 
stabil dan pemecahan lemak berkurang. 
Otomatis pelepasan ketone juga tidak 
berlebihan.

Bau mulut yang disebabkan oleh ketone 
bisa disebut alamiah saat puasa, namun 
penyebab utama bau mulut adalah bakteri 
glikoprotein saliva yang tumbuh pada biofilm, 
yaitu berbentuk lapisan yang melekat pada 
permukaan gigi. (*/Eq)

Bagaimana mencegahnya?

Setelah sahur, lebih baik sikat gigi dulu ketimbang 
memilih tidur kembali.

SIKAT GIGI1

Membersihkan gigi dengan benang (flossing), dapat membantu menjaga 

kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa. Sebab, cara ini sangat membantu 

untuk mengangkat sisa makanan dan plak yang berada di sela-sela gigi.

BERSIhKAn GIGI dEnGAn fLoSSInG3
Membersihkan lidah juga termasuk bagian penting untuk mencegah bau 

mulut. Mengapa? Karena bakteri kebanyakan terdapat pada pangkal 

lidah. Setelah sikat gigi, sebaiknya lidah turut dibersihkan. Menyikat lidah 

sangatlah penting, karena dengan menyikat lidah, seluruh sisa apa pun 

yang bersembunyi pada papil-papil (tonjol) bisa terangkat. 

BERSIhKAn LIdAh

4

Sebaiknya gunakan obat kumur yang mengandung 
chlorhexidine. Hal ini bisa mencegah pelekatan 
glikoprotein saliva yang ditumbuhi bakteri.

2 GunAKAn oBAT KumuR
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