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Salam Sejahtera untuk kita semua....

 Semoga rekan-rekan Anggota APG dimanapun berada semoga selalu 
diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan yang maha esa.
 dengan selesainya acara pertemuan yang di adakan oleh Perusahaan 
dalam rangka pembuatan PKB dan PKP waktu lalu, saya selaku Presiden 
APG mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang 
terlibat langsung maupun yang tidak dalam merumuskan dan 
memperjuangkan aspirasi kita bersama dengan pihak Manajemen, selesainya 
agenda pertemuan waktu lalu belumlah selesai dan mencapai kesepakatan 
bersama, masih ada poin-poin yang perlu adanya pembahasan antara kedua 
belah pihak APG dan Manajemen, namun itu semua kita hanya menunggu 
waktu dari pihak manejemen, maka dari itu saya selaku Presiden APG dan Badan 
Pengurus untuk tetap dan selalu siap kapanpun dibutuhkan, Pengorbanan pasti ada 
terutama Waktu, namun itu semua bukanlah menjadi satu kendala yang berarti, demi 
memperjuangkan hak kita bersama dalam mencapai tujuan kita.
 Kekompakan yang telah kita bina bersama adalah kunci dalam mencapai 
tujuan itu, maka dari itu saya berharap untuk selalu menjaga dan terus menjalin 
komunikasi dalam mempertahankan kebersamaan dan kekompakan kita semua.
 dibulan Ramadhan inilah saat yang tepat untuk memanjatkan doa kepada 
Tuhan yang Maha esa, perjuangan tanpa doa mustahil akan berhasil, begitupun 
sebaliknya, maka dari itu kami mengharapkan doa dari rekan-rekan anggota APG 
dimanapun berada, tanpa dukungan dari kita semua kami tidak akan pernah bisa 
mencapai tujuan kita bersama.
 Sekali lagi saya menhimbau untuk selalu menjaga kekompakan juga 
kesehatan dan keselamatan dalam bekerja, mari kita tunjukan kepada perusahaan 
bahwa kita bisa memajukan dan mengembangkan perusahaan ini dengan apa yang 
telah kita lakukan sampai saat ini. Taklupa saya Selaku President APG secara pribadi 
mengucapkan selamat menjalakan Ibadah Puasa bagi yang melaksanakanya dan 
Selamat Hari Raya Idulfitri Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Terima kasih
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NEWS

askapai Nasional Garuda 
Indonesia membuka kembali 
rute Singapura-Medan sejak, 
Selasa (14/6/2016). Padahal 

sejak tahun 2002, rute ini diberhenti-
kan.
 Untuk tahap awal, maskapai ke-
banggan rakyat Indonesia ini melayani 
penerbangan Changi-Kualanamu PP 
dengan frekwensi satu kali per hari.
 Jadwal keberangkatan dari 
Singapura diplot pukul 11.15, semen-
tara keberangkatan dari Medan pukul 
13.30.Pesawat yang dioperasikan untuk 
rute ini adalah jenis Boeing 737-800 
dengan kapasitas156 orang.
 Menteri Pariwisata Arief Yahya, 
yang terus gerilya di level imple-
mentasi konsep 3A-Atraksi, Akses, 
dan Amenitas - menyambut baik. 

Karena dengan akses tersebut, diyakini 
akan membuat tingkat kunjungan 
wisatawan mancanegara meningkat.
 “Orang Singapura yang hendak ke 
Toba, semakin mudah. Tentu ini akan 
menaikkan volume wisman menuju 
Medan Sumatera Utara, dengan 
ikon Danau Toba,” ujarArief di Jakarta 
(Senin, 13/6/2016).
 Garuda Indonesia memang 
tak sendiriandalam melayani rute 

M “Orang Singapura yang hendak ke Toba, semakin 
mudah. Tentu itu akan menaikan volume wisman menuju 
Medan Sumatera Utara, dengan ikon Danau Toba”

Singapura - Medan. Sebelumnya, sudah 
ada Silk Air yang terbang bolak balik 
Changi-Kualanamu dengan frekwensi 
14 kali per minggu.
 Sebagai Informasi, setiap tahunnya, 
ada 10.000 pergerakan wisatawan asal 
Singapura ke Sumatera Utara. Saat 
ini, wisatawan asal Singapura yang ke 
Sumatera Utara berada di posisi dua 
besar kunjungan terbanyak setelah 
wisman Malaysia. (*/eq)
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adan otoritas penerbangan 
sipil Amerika Serikat atau 
Federation Aviation Administra-
tion (FAA) dalam waktu dekat 

segera merilis peringkat penerban-
gan Indonesia.
 Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) optimis peringkat 
keselamatan penerbangan Indonesia 
mampu naik tingkat dari kategori dua 
ke kategori satu FAA. Bila itu terjadi, 
peluang Garuda Indonesia kembali 
mengudara di langit negeri Paman 
Sam kembali terbuka.
 “Kalau kategori satu Garuda 
pun nanti dizinkan terbang kesana. 
Rencana Garuda terbang dari Narita 
(Jepang) nanti. Ini keuntungan kita 
semua,” ujar Direktur Kelaikan Udara 
dan Pengoperasian Pesawat Udara 
Muhammad Alwi.
 FAA rencananya akan merilis 
hasil audit penerbangan Indonesia 
pada awal Juli 2016 ini melalui Duta 
Besar AS untuk Indonesia Robert 
Blake. Dua pecan lalu, Blake sempat 
mengunjungi Kantor Kemenhub 

dalam rangka kerjasama penerbangan 
Indonesia-AS.
 Meski belum mau buka-bukaan 
soalhasil audit FAA, ia mengisyarat-
kan kalau kabar baik itu segera da-
tang.
 “Kemajuan sudah sangat signifikan,” 
ujar Blake.”Tapi belum ada yang bias 
diumumkan. Nanti ada kesimpulan 
dalam watu dekat,” lanjut Blake di 
Kantor Kemenhub. 
 Sementara itu Direktur Utama 
Garuda Indonesia Arif Wibowo 
senang mendengar kabar FAA akan 
merilis peringkat kategori penerban-
gan Indonesia.
 Bicara soal peluang mengu-
dara lagi ke AS, Garuda menyatakan 
kesiapannya. Bahkan, persiapan itu 
akan dipercepat apabila FAA mengu-
mumkan Indonesia masukkategori 1.
 “Kalau ini bias lebih cepat, kita 
akan coba persiapkan,” kata Arif. 
Setiap tahun, pasar penerbangan 
AS ke Indonesia mencapai 400.000 
penumpang. Sekitar 150.000 
penumpang biasanya terbang dari 
dan ke Los Angeles. (*/eq)
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ukber (Buka Puasa Bersama) 
menjalin komunikasi antar 
anggota dan seluruh pegawai 
di lingkungan PT. Garuda 

Indonesia (Persero), bukber yang 
menjadi satu agenda rutin yang di 
adakan Asosiasi Pilot Garuda kali ini 
lain dari biasanya, para tamu yang 
menghadiri acara kali ini bukan hanya 
mereka yang bekerja di satu perusahaan 
saja, namun APG kali ini mengundang 
beberapa Asosiasi sesama penerbang 
lain di luar perusahan PT. Garuda 
Indonesia (Persero).
 Kehadiran Asosiasi tersebut 
menandakan bahwa APG bukan hanya 
dikenal di tingkat perusahaan saja, 
namun APG telah menjadi Organisasi 
besar dan paling lama khusunya di 
dunia penerbangan komersil saat ini.
 Asosiasi yang hadir dalam Bukber 
APG diantaranya APIC (Asosiasi Pilot 
Citylink), Asosiasi Pilot Lion Group 
(APLG) dan Ikatan Pilot Indonesia (IPI) 
juga beberapa Organisasi yang ada di 
Perusahaan PT. Garuda Indonesia.
 Menjalin komunikasi antar 
sesama dan juga berdiskusi tentang 
segala permasalahan yang ada di 
perusahaan masing-masing, baik itu 
Industrial maupun teknis.  “ Acara 
bukber yang kami adakan kali ini 
bukan hanya sekedar menyambut 
Bualan Puasa, namun acara ini lebih 
kepada menjalin hubungan silaturahmi 
baik antar sesama karyawan di satu 
perusahaan maupun rekan-rekan 
satu profesi Penerbang lainnya, jadi-
kan ajang bukber ini untuk menjalin 
komunikasi dan berdiskusi, apapun 
itu” tutur Capt. Bintang Hardiono dalam 
sambutanya.
 Acara yang di adakan di Gedung 
Pilot House GSO Bandara Soekarno 
Hatta Cengkareng kali ini mengangkat 
tema. “ Bersihkan Hati dan Satukan 
Langkah Untuk Meraih Kemenangan” 
ini menjadi satu himbauan kepada 
seluruh peserta yang hadir untuk 
dapat menjalani kehidupan sebagai 
umat yang beragama, dalam kes-
empatan ini Capt. Dasril dalam tau-
siahnya menjelaskan tentang makna 

Puasa dan Bulan Ramadhan. “Dimana 
bulan yang penuh berkah ini bisa di-
manfaatkan oleh umat (Islam) manu-
sia untuk bisa memanfaatkan bulan 
ini menjadi bulan komunikasi baik 
kepada Tuhan (dengan beribadah) 
maupun sesama umat manusia, dengan 
menjalin komunikasi yang baik be-
rarti kita telah mempererat tali sila-
turahmi ”. ajaknya.
 Dalam kesempatan kali ini Capt. 
G.Sudjatmiko yang mewakili pihak 
Manajemen PT. Garuda Indonesia 
(Persero) mengajak APG untuk 
dapat berkomunikasi dengan pihak 

NEWS

manajemen dalam segala hal. “ Bulan 
Ramadhan ini kami berharap kepada 
APG untuk tetap menjaga hubungan 
yang baik, dengan komunikasi semua 
permasalahan yang ada bisa di selesaikan 
dengan baik “ himbaunya.
 Silaturahmi yang sudah terjalain 
dengan baik, semoga akan lebih baiklagi 
untuk kedepannya, selain itu kita juga 
bisa mengambil hikmah dan pelajaran 
yang sangat besar di acara bukber ini , 
baik dalam beribadah maupun pelajaran 
yang lainnya “. harap Capt. Bintang. 
(Dennys)    

B
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askapai penerbangan Garuda 
Indonesia menjalin kerjasama 
dengan beberapa restoran 
Indonesia yang ada di Inggris 

guna mendukung program pemer-
intah Indonesia dalam hal Diplomasi 
Kuliner. Garuda Indonesia dan sejum-
lah restoran Indonesia yang berada di 
Inggris dengan difasilitasi KBRI Lon-
don melakukan kerjasama promosi 
terpadu.
 Fungsi Pensosbud KBRI London, 
CP. DethiS Gani mengatakan promosi 
terpadu ini dimaksudkan untuk mem-
promosikan dan mengembangkan 
kuliner Indonesia yang berada di Ing-
gris. Tujuan lain adalah meningkatkan 
brand awareness Garuda Indonesia di 
Eropa, khususnya Inggris.
 Dalam pelaksanaannya, Garuda 
Indonesia akan mempromosikan 
sejumlah restoran Indonesia yang 
berada di Inggris melalui inflight 

M
Magazine “Colour” tentang profil dan 
keberadaan restoran tersebut, serta 
brosur-brosur program Boarding Pass 
Through Value (BPTV) yang dibagi-
kan kepada pelanggan Garuda Indo-
nesia.
 Di sisi lain, restoran Indonesia 
membantu mempromosikan infor-
masi Garuda Indonesia untuk pasar 
Inggris dengan menempatkan bro-
sur-brosur promosi Garuda Indonesia 
pada lokasi restoran. Lainnya, mem-
berikan potongan harga antara 10 
sampai 20 persen bagi penumpang 
Garuda Indonesia dengan menun-
jukan boarding pass penerbangan 
Garuda Indonesia.
 Program promosi ini, pada tahap 
awal berlaku untuk enam restoran 
dari keseluruhan 15 restoran Indone-
sia yang berada di Inggris.
 Adapun ke enam restoran terse-
but adalah Bali Bali dan Nusa Dua 

yang berlokasi di Shaftesbury Ave, 
The Bali Lounge di Kings Road, Read-
ing dan Warung Padang di Prince of 
Wales P H, Scott Lidgett Cres di Lon-
don, Waroeng Windsor Upper Union 
di St. Aldershot, serta Hampshire dan 
Krakatoa York di kota York.
 Duta Besar RI untuk Inggris dan 
Irlandia, Dr. Rizal Sukma, menyata-
kan promosi terpadu yang didukung 
Garuda Indonesia juga merupakan 
salah satu bentuk tindak lanjut dari 
hasil kunjungan Presiden RI ke Inggris 
pada bulan April lalu.
 Wisatawan Inggris yang berkun-
jung ke Indonesia berjumlah sekitar 
280 ribu orang pada tahun 2015 dan 
merupakan yang terbesar di antara 
negara Eropa lainnya. Di samping 
itu, keterbukaan masyarakat Inggris 
dalam menerima budaya asing meru-
pakan peluang dalam memasarkan 
produk kuliner Indonesia di Inggris.

Volume XXI 11
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katan Pilot Indonesia (IPI) men-
yatakan sikap nya untuk ikut serta 
memerangi Narkoba, pernyataan 
sikap yang di lakukan bersama 

Badan Narkotika Nasional (BNN) ini 
menjadi satu upaya IPI untuk ikut 
serta mendukung Program Pemerin-
tah yang sedang menyatakan Perang 
terhadap Narkotika yang sejak dari 
dulu menjadi musuh besar di setiap 
Negara maju.
 Pernyataan sikap yang di 
laksanakan di Equus Cafe and Lounge 
Jakarta Selatan. Kamis (02/06). 
Pertemuan yang di hadiri seluruh 
Anggota IPI ini membahas tentang 
bahaya Narkoba yang menyasar 
kepada para Pilot yang bisa memba-
hayakan keselamatan dan keamanan 
di dunia Penerbangan Indonesia.
 Dalam menyikapi permasalahan 
itu IPI berkomitmen untuk ikut serta 
membantu pemerintah dalam mem-
berantas Narkoba, terutama dikalangan 
Pilot. “ Dengan Komitmen bersama ini 
kami selaku Badan Pengurus IPI dan 
seluruh Anggota dimanapun berada 

menolak dalam bentuk apapun atas 
Penyalahgunaan Narkoba, juga kami 
akan selalu mengingatkan kepada 
seluruh anggota IPI untuk menjauhi 
Narkoba, selain itu kami pun siap jika 
BNN meminta untuk melakukan tes 
Narkoba kepada seluruh anggota IPI”. 
Tegas Capt. Dewa Wiwek ananda Ketua. 
II. IPI saat di temui di lokasi acara.
 “Dengan penandatanganan 
Memorandum of Understanding 
(MoU) bersama BNN ini menjadi 
wujudnyata keseriusan IPI untuk ikut 
memberantas Narkoba” tambahnya.
 Memperhatikan dinamika dan 
perkembangan pada Penerbangan 
Nasional pada saat ini maka Ikatan Pilot 
Indonesia dalam menjaga akuntabilitas 
dan integritas profesi menyampaikan 
pernyataan sikapnya
 Dalam acara tersebut selain 
penandatangan MoU dan pernyataan 
sikapnya, para peserta yang hadirpun 
mendapat penjelasan tentang bahaya 
Narkoba oleh Derektur Advokasi 
Kedeputian pencegahan BNN Yunis 
Farida Oktoris.  (Dennys)

NEWS

I

1.  Ikatan Pilot Indonesia 
senantiasa mendukung 
tegaknya peraturan dan 
perundangan dalam 
penerbangan, baik UU 
penerbangan RI, PKPS dan 
ICAO annexes.

2.  Ikatan Pilot Indonesia 
mendorong pemerintah RI 
Kementrian Perhubungan 
untuk menegakan seluruh 
peraturan penerbangan 
yang berlaku dalam

 kerangka peningkatan 
keselamatan penerbangan 
Nasional.

3.  Ikatan Pilot Indonesia 
menolak segala bentuk in-
timidasi ,kriminalisasi dan 
penyalahgunaan kekua-
saan terhadap profesi pilot 
yang akan berdampak 
kepada menurunnya kes-
elamatan penerbangan.

4. Ikatan Pilot Indonesia
 menyampaikan 

keprihatinan atas
 kriminalisasi dalam Dunia 

Penerbangan Nasional. 
Dalam upaya menjaga 
dan menegakan peraturan 
dunia penerbangan

 Nasional.

Demikian bunyi pernyataan 
sikap IPI yang ditandatangani 
bersama BNN.
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una mengantisipasi lonjakan 
penumpang saat arus mudik 
lebaran 2016, Maskapai Garuda 
Indonesia menyediakan 

21.360 kursi tambahan. Jumlah tersebut 
untuk 14 penerbangan tambahan 
(extra flight).
 Jumlah ini untuk dua rute 
yakni domestic dan international. 
Untuk rute domestik di antaranya 
penerbangan ke Yogyakarta, 
Padang, Semarang, Denpasar, Sura-
baya, Balikpapan, Bandung dan Den-
pasar. Sementara rute international 
yakni, Jakarta-Singapura, Jakarta - 
Kuala lumpur, dan Jakarta - Bangkok.
Vice President Corporate Communication 
Garuda Indonesia Benny S Butarbu-
tar mengatakan, penambahan ini 
berdasarkan pengalaman tahun lalu 

di mana permintaan mengalami 
lonjakkan hingga 4,5 persen atau 
4,2 Juta. “Penambahan seat ini untuk 
mengatasi lonjakan penumpang,” 
kata Benny.
 Ia menambahkan, untuk leba-
ran tahun 2016, Garuda Indonesia 
mengoperasikan pesawat jenis B737-
800 dengan kapasitas penumpang 
162 penumpang, kemudian B747 
berkapasitas 457 penumpang, A330-
200 berkapasitas 222 penumpang, 
A33p-300 sebanyak 287 penump-
ang dan A330-300 All Economy Class 
dengan kapasitas 360 penumpang. 
“Puncaknya diprediksi pada H-7 
hingga H+7 atau 29 Juni sampai 12 
Juli 2016,” pungkasnya. (*/eq)
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T Bank Rakyat Indonesia Tbk 
(BRI) bersama PT Garuda 
Indonesia Tbk dan Citilink serta PT 
Asuransi Kredit Indonesia (Askrin-

do) bekerja sama mengembangkan 
sistem layanan pembayaran klaim 
asuransi customer penerbangan pe-
sawat Garuda dan Citilink.
 Melalui kerja sama tersebut, 
Askrindo akan bertindak sebagai 
pihak asuransi yang akan menggaransi 
pembayaran kompensasi kepada 
p e n u m p a n g  a p a b i l a  t e r j a d i 
keterlambatan atau kerugian lain 
terkait penerbangan Garuda Indonesia 
dan Citilink. 
 “Sedangkan Bank BRI akan 
menyediakan jasa pembayarannya 
melalui Unit Kerja Operasional (UKO)-nya 
yang tersebar di seluruh tanah air,” 
kata Direktur Konsumer Bank BRI 
Sis Apik Wijayanto di Jakarta, Rabu 
(22/6/2016).

 Kerja sama strategis ini dapat 
meningkatkan kemudahan pemba-
yaran klaim penumpang pesawat di 
manapun penumpang berada, dengan 
memanfaatkan banyaknya UKO BRI.
 Bahkan, dengan adanya kerja 
sama ini, maskapai sudah tidak perlu 
lagi menyiapkan uang cash di setiap 
kantornya yang berada di bandara-
bandara.
 Direktur Utama PT Askrindo 
Antonius Chandra S Napitupulu 
mengungkapkan, Garuda Indone-
sia dan Citilink dapat menjadikan 
Askrindo sebagai mitra kerja andal 
dan terpercaya dalam hal coverage 
asuransi.
 “Dengan penandatanganan 
kerja sama ini dapat meningkatkan 
pertumbuhan bisnis bagi kedua 
belah pihak, terutama dalam 
transaksi keuangan non tunai 
sekaligus mendukung program Less 
Cash Society,” papar dia. (*/eq)
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HEADLINES

sosiasi Pilot Garuda sambut 
kedatangan APIC (Asosiasi Pi-
lot Citylink), kedatangan APIC 
kali ini menjadi satu moment 

penting, dimana APIC yang juga 
memiliki tujuan dan misi yang sama 
dengan APG dalam memajukan 
dan mengangkat harkat martabat 
Penerbang Indonesia, menjalin 
silaturahmi dan sekaligus menimba 
ilmu dengan APG menjadi tujuan 
utamanya.
 Menimba Ilmu dan menambah 
pengetahuan dalam berorganisasi 
harus mereka kuasai, terutama ba-
gaimana cara menyelesaikan masalah 
dengan cara yang profesional untuk 
mendapatkan hasil yang baik, tidak 
merugikan satu sama lain, baik itu 
perusahan maupun anggota APIC 
sendiri.
 Pada pertemuan itu, Capt. 
Teguh Kristanto selaku ketua APIC yang 
juga di dampingi beberapa pengurus 
harian APIC lainnya di terima langsung 
oleh Capt. Bintang Hardiono dan se-
jumlah Badan Pengurus APG lainnya.
 Dengan di awali perkenalan 
pengurus APIC, selanjutnya dilakukan 
diskusi mengenai Organisasi kepilotan, 
dimana dalam diskusi tersebut APIC 
lebih banyak menanyakan tentang 
bagai mana cara membuat Peraturan 
Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian 
Kerja Penerbang (PKP), kedua hal itu-
lah yang menjadi kunci utama dalam 
penyelesaian masalah di Perusahaan 
Penerbangan.
 “Kedatangan APIC ke APG 
kali ini selain memperkenal badan 
pengurusnya, mereka juga meminta 
kami (APG) untuk dapat membantu 
dan memberikan pelajaran kepada 
Badan Pengurusnya dalam membuat 
PKB dan PKP, yang mana keduahal 
tersebut memang wajib dimiliki oleh 
setiap organisasi di tingkat Perusa-
haan, terutama Perusahaan Penerban-
gan”. Jelas Capt. Leo Bagoes Perkasa 
Wakil Presiden APG. saat di temui di 
Kantor Sekertariat APG. Gedung Pilot 
House GSO Bandara Soekarno Hatta. 
Kota Tangerang.Kamis (30/6).     

S

 Dalam diskusinya kali ini APG 
memberikan satu pandangan 
kepada APIC untuk kedepannya, 
agar organisasi profesi tersebut 
bisa di akui oleh pihak Manajemen 
perusahaannya(Citylink).
 Membuka dan menceritakan 
sejarah Organisasi menjadi hal 
penting dalam menumbuhkan 
semangat berorganisasi. “Selain 
memberikan pandangan, kami juga 
menceritakan sejarah terbentuknya 
APG dan perjalanan APG dari awal 
sampai saat ini, biar mereka juga tahu, 

bagai mana pahitnya membentuk 
organisasi profesi di tingkat 
perusahaan, demi tercapainya cita-cita 
bersama”. Lanjut Capt. Leo.
 Menunjukan etos kerja yang 
baik dan menjalin hubungan yang 
harmonis dengan pihak Manajemen 
Perusahaan demi kemajuan bersama, 
menjadi satu kunci dalam mencapai 
tujuan Organisasi Profesi yang baru 

Dalam diskusinya kali ini APG memberikan satu 
pandangan kepada APIC untuk kedepannya, agar 
organisasi profesi tersebut bisa di akui oleh pihak 
Manajemen perusahaannya (Citylink).

terbentuk.
 Badan Pengurus APIC kedepanya,  
meminta kepada APG untuk bisa me-
libatkan organisasinya di setiap acara 
yang di buat APG. “ Badan Pengurus 
APIC kedepannya, meminta kepada 
APG untuk selalu dilibatkan di setiap 
event yang dibuat APG, misalnya nan-
ti ada Training Safety mereka minta 
untuk ikut acara tersebut, selain itu 
jika ada seminar-seminar, mereka juga 
minta di undang, selain itu APIC juga 
ingin menjadi mitra dalam berserikat 
dengan APG” jelas Capt. Leo.

 Dalam kesempatan yang sama, 
Capt. Teguh Kristanto mengatakan 
masih banyak pelajaran yang harus 
kami pelajari dalam berorganisasi, 
maka dari itu kami meminta APG 
untuk selalu membimbing kami, 
agar kami bisa menjalankan 
Organisasi APIC seperti APG yang dapat 
bermanfaat baik bagi Perusahaan 
maupun Anggota. (Dennys).
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Salah seorang Junior dari Capt. Hwason Fahman menyerahkan Lukisan
Karikatur yang menggambarkan dirinya, penyerahan tersebut 
dimaksudkan sebagai kenang-kenangan dan ucapan terimakasih atas 
bimbinganya selama Ia mendampingi Juniornya. Jumat (03/06/16). 
Dennys.      

Capt. Hwason Fahman

Penyerahan Sertifikat ucapan terimakasih yang di serahkan oleh pihak 
perusahaan yang di wakili Capt. G. Sudjatmiko dalam acara Last Flaight 
Capt. Sonny.G.Sudiman di Aula lt. 2 Gedung GOC Bandara Soekarno 
Hatta Kota Tangerang. Rabu (01/06/16). Dennys

Capt. Sony G Sudiman

TAKJIL aPg
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Indahnya berbagi menjadi satu moto yang di usung oleh Asosiasi Pilot Garuda, jelang berbuka puasa terlihat 
beberapa orang berbaris mengantri untuk mendapatkan Tajil yang telah disediakan oleh APG dengan 

cuma-cuma, kegiatan yang di adakan di Gedung GOC  Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. ini menjadi satu 
kegiatan rutin APG di setiap bulan Puasa. (Dennys)  

LAST Flight

Volume XXI 21

Capt. Hwason Fahman

TAKJIL aPg
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FLoReS MeMILIKI 
Bidadari CantiK 
nanruPawan 

Pulau Bidadari yang masuk wilayah Flores ternyata memiliki bidadari cantik nan  
rupawan, bahkan keindahannya melebihi bidadari milik kota jakarta. Bidadari 
berkulit putih dan bermata biru milik flores ini bahkan boleh loh di Jamah dan di 
Nikmati oleh siapa aja !! Termaksud Anda ! Ya anda yang lagi baca tulisan ini !
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FLoReS MeMILIKI 
Bidadari CantiK 
nanruPawan 

HORIZON | Destinasi
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ulau Bidadari adalah sebuah 
pulau yang terletak di Labuan 
Bajo, Kabupaten Manggarai 
Barat, Nusa Tenggara Timur 

(NTT). Secara umum, pulau yang 
terletak di antara gugusan pulau di 
Labuan Bajo ini memiliki panorama 
wisata bahari yang menakjubkan. Pu-
lau itu menjadi salah satu primadona 
wisata karena terdapat taman laut, 
dengan keanekaragaman ikan hias.
 Pulau Bidadari yang masuk 
wilayah Flores ternyata memiliki bi-
dadari cantik nan rupawan, bahkan 
keindahannya melebihi bidadari 
milik kota jakarta. Bidadari berkulit 
putih dan bermata biru milik flores 
ini bahkan boleh loh di Jamah dan di 
Nikmati oleh siapa aja !!
 Termaksud Anda ! Ya anda yang 
lagi baca tulisan ini !

P  Mau ? Ya udah datang aja ke 
Labuan Bajo ketemu saya dan akan 
saya ajak bertemu Bidadari. …. Em 
jangan berpikir ke arah yang situ ya ! 
Bidadari yang saya maksud ini adalah 
Pulau Bidadari Flores loh . Bidadari 
itu ya Pulau berpasari putih dikeliling 
dengan laut biru yang jernih yang ter-
letak di kepulauan Komodo, Labuan 
Bajo Flores.
 Pulau Bidadari Flores jaraknya 
tidak terlalu jauh kok dari Labuan 
Bajo, hanya butuh kurang lebih 30 
Menit saja perjalanan menggunakan 
boat. Tapi kalau kamu sewa speed-
boat waktu tempuhnya jadi semakin 
singkat hanya butuh 10 menit saja 
kok. Pulau yang sering disebut 
The Angel ini masih tergolong sepi 
dibanding pulau lain yang tersebar di 
kepulauan komodo.

Pulau Bidadari yang masuk 
wilayah Flores ternyata 
memiliki bidadari cantik nan  
rupawan, bahkan 
keindahannya melebihi 
bidadari milik kota jakarta. 
Bidadari berkulit putih dan 
bermata biru milik flores ini 
bahkan boleh loh di Jamah 
dan di Nikmati oleh siapa 
aja !! Termaksud Anda ! Ya 
anda yang lagi baca tulisan 
ini !
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 Mungkin daya tari pulau ini tidak 
sebesar pulau komodo, pink beach, 
pulau padar atau gili laba. Tapi yakin 
deh pulau ini tak kalah indah dari 
pulau-pulau yang saya sebutkan tadi, 
karena pada dasarnya semua pulau di 
labuan bajo itu indah semua !
 Pulau ini sebenarnya dikenal baik 
oleh para pemula dive yang mengam-
bil lisensi dive di Labuan Bajo. Karena 
biasanya salah satu spot Divingnya  
adalah di Pulau Bidadari Flores ini.
 Tidak perlu nyelam dalam-dalam 
kok, kurang lebih 5 meter saja kamu 
sudah bisa melihat terumbu karang 
besar yang lengkap dengan biota laut 
warna-warni. Menyelam lebih dalam, 
ada ikan dan penyu besar yang akan 
memesona Anda.
 Trus buat kamu yang belum ada 
lisence dive tenang aja !

Tak perlu buru-buru
meminggalkan pulau 
bidadari Keindahan 
pulau ini kian merekah 
saat sore menjelang. 
Memandang langit kala 
suset terlihat
begitu kontras dengan 
birunya laut serta 
putihnya pasir, hati dan 
pikiran bakal relax dan 
tenang

Tak perlu buru-buru meninggalkan pulau bidadari, karena 
keindahan pulau ini kian merekah saat sore menjelang. Pe-
mandang langit kala sunset terlihat begitu kontras dengan 
birunya laut serta putihnya pasir, hati dan pikiran bakal relax 
dan tenang.
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 Pulau Ini sangat cocok untuk 
Snorkling kok, tapi buat yang belum 
bisa berenang jangan lupa pake pe-
lampung ya. 
 Berenang dan berfoto selfie 
tentu saja bisa puas kamu lakukan 
di sekeliling pulau ini tanpa ragu di 
kejar-kejar komodo. Pulau Bidadari 
Flores  merupakan salah satu pulau 
yang tidak ada komodonya, mung-
kin komodo sungkan dengan bida-
dari. Tapi kamu gak perlu sungkan ya 
berkunjung ke Pualu Bidadari Flores 
ini, karena saya pastikan kamu bakal 
puas menikmati si Angel (Malaikat).
 Tak perlu buru-buru meninggal-

kan pulau bidadari, karena keinda-
han pulau ini kian merekah saat sore 
menjelang. Pemandang langit kala 
sunset terlihat begitu kontras dengan 
birunya laut serta putihnya pasir, hati 
dan pikiran bakal relax dan tenang.
 Namun sayangnya Pulau cantik 
ini dikuasi oleh pihak asing, sebuah 
resort di pulau ini dan dikuasi oleh 
seorang berkewarganegaran Inggris 
(Scotlandia). Mr. Ernest yang telah 15 
tahun tinggal di Indonesia. mirisnya 
lagi Pulau Bidadari Flores ini hanya di-
beli seharga 700 jutaan dari seorang 
di Labuan Bajo yang mengaku memi-
liki hak atas tanah tersebut. Terkadang 
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sedih dan miris melihat kenyataan 
banyak pulau kita yang dijual, namun 
sebel juga karena Pemda pemerintah 
seolah tutup mata. 
Namun Kepemeilikan Pulau tersebut 
tentunya sudah sesuai dengan aturan 
dan perundang-undangan di Negara 
ini.
 Salah satu dasar hukum diizinkan-
nya warga asing menguasai sebuah 

pulau adalah PP Nomor 41/1996 
tentang Pemilikan Rumah Tempat 
Tinggal atau Hunian oleh Orang 
Asing yang Berkedudukan di 
Indonesia.
 Namun PP ini hanya mengizinkan 
warga asing memiliki rumah tempat 
tinggal atau hunian tidak lebih lama 
dari 25 tahun. Kalaulah diperpanjang, 
tidak lebih lama dari 20 tahun. (Dennys)

 

HORIZON
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erangkat terbaru kali ini 
datang dengan merek 
brand bernama Luna. Ponsel 
premium itu dirakit oleh 

Foxconn yang diklaim memiliki 
kualitas dan material sekelas iPhone 
dengan fitur lengkap dan harga 
terjangkau.
 Smartphone ini laris manis 
di Korea Selatan dan dipasarkan 
dengan berkolaborasi dengan 
operator terkemuka SK Telecom. 
Di negeri K-Pop tersebut, Luna 
dibanderol harga 449.900 won 
(USD380) atau setara Rp5 juta, 
menawarkan spesifikasi high-end di 
level harga mid-range.

P

Luna, 
Smartphone 
rakitan 
Foxconn 
Berkualitas 
iPhone

 “Di Korea Selatan, Luna sangat 
populer di kalangan pengguna 
smartphone muda. Karena konsumen 
muda lebih memprioritaskan desain, 
fungsionalitas dan harga,” ujar Terry 
Gou, CEO Foxconn.
 Ia menyatakan, bahwa smart-
phone terbaru Luna ini telah ludes 
terjual 36 ribu unit hanya dalam waktu 
3 minggu sejak peluncuran pertama.
 “Luna terjual habis beberapa 
kali di toko online resmi SK Telecom, 
dan banyak distributor mengalami ke- 
kurangan stok karena permintaan 
yang lebih tinggi dari perkiraan,” 
ungkapnya.
 

 Spefisikasi ponsel pabrikan 
Foxconn ini dibuat dengan 
mengusung desain bodi ramping 
dengan material logam (metal) yang 
tipis seperti yang ditemukan pada 
smartphone iPhone besutan Apple.
 Untuk konektivitas, handset 
telah didukung oleh koneksi broad-
band jaringan 4G LTE (Long Term 
Evolution) yang ditenagai oleh 
chipset Qualcomm Snapdragon 801.
 Luna hadir dengan layar 
seluas 5,5 inci dan sudah dibekali dua 
sensor kamera belakang 13 MP  
dengan AF (F/2.0) dan kamera depan 
8 MP FF wide-angle (F/1.8) sanggup 
merekam video. (*/eq)

HORIZON | Technology
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anker kulit atau melanoma 
terjadi ketika adanya kesala-
han (mutasi) pada DNA dari 
sel-sel kulit. Kesalahan 

tersebut menyebabkan terjadinya 
pembentukan sel kanker.
 Sebagian besar kerusakan DNA 
dalam sel diakibatkan paparan radiasi 
sinar ultraviolet (UV) dari matahari 
dan lampu tanning beds (proses cepat 
untuk mencokelatkan kulit). Selain 
faktor UV, paparan zat beracun atau 
kondisi tubuh yang tak mendukung 
sehingga melemahkan sistem imun, 
dapat memicu terjadinya kanker kulit.
 Seperti apa gejala kanker 
kulit? Biasanya kanker kulit ditandai 
dengan bintik gelap berwarna ke 
cokelatan. Selain itu, ada sebuah tahi 
lalat yang kerap berubah berwarna, 
terasa, berukuran besar, terkadang 

berdarah. Sebuah luka yang tak 
beraturan berwarna merah, putih, 
atau biru kehitaman.
 Apakah kanker kulit menyerang 
warna kulit tertentu? Sebenarnya, 
siapa saja bisa terkena kanker kulit, 
baik pria maupun wanita dengan  
segala jenis kulit. Namun, orang 
yang memiliki pigmen yang sedikit 
(melanin) pada kulit, cenderung 
kurang dapat melindungi kulit dari 
radiasi UV. Akibatnya, mereka memiliki 
bintik-bintik pada kulit atau kulit yang 
mudah terbakar.
 Orang yang memiliki pigmen 
kulit yang sedikit (orang berkulit 
terang), memang lebih mungkin 
terkena kanker kulit dibandingkan 
mereka yang berkulit gelap. Demikian 
dilansir dari lamanMayoclinic, Rabu 
(29/6/2016). (*/eq)

HORIZON | Healthy & Lifestyle

K

Ciri-Ciri 
KanKer Kulit, 
Kenali 
Tandanya



Volume XXII30

97
Edition 93  |  2016



Volume XXI 31


