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Salam Sejahtera untuk kita semua....

 Bulan agustus ini kita memaknai berdirinya negara indonesia ke -71, 
seyogyanya kita sebagai warga negara indonesia yang baik, dapat sejenak 
merenungkan kembali jasa pahlawan kita dan mengimpelementasikan semangat 
para pejuang itu di masa kini.
 pada bulan agustun ini, kita juga akan ada pembahasan lanjutan 
peraturan kerja Bersama dan peraturan kerja penerbang (pkB/pkp) lanajutan 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. Tak lupa kami informasikan, 
bahwa dalam waktu dekat kita akan menggelar Sky Team pilot asociation yang 
akan di gelar di Bali, kami harapkan peran aktif para anggota apG.
 Sekali lagi saya selaku presiden apG mengajak seluruh rekan-rekan 
untuk terus menjaga kekompakan serta mengingatkan kepada tim yang terpilih 
dalam Tim adhoc untuk mempersiapkan diri memasuki pembahasan pkp dan pkB 
kedua ini, agar juga tetap menjaga semangat, tanpa itu semua tidaklah mungkin 
keberhasilan yang kita cita-citakan akan tercapai.
 
Tetap semangat jaga selalu kesehatan dan junjungtinggi Profesionalitas dalam 
bekerja.

Terima kasih 
Salam Kompak...

BRIEFING
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ebagai warga negara Indonesia, kita patut 
berbangga hari, pasalnya maskapai nasional kita, 
Garuda Indonesia untuk kali ketiga dinobatkan 
sebagai World’s Best Cabin Crew atau awak kabin 
terbaik dari Skytrax, lembaga independen pemer-
ingkat penerbangan yang berkedudukan di London.

 CEO Skytrax Edward Plaisted menganugerahkan peng-
hargaan internasional tersebut kepada Direktur Utama Garuda 
Indonesia M. Arif Wibowo, pada acara Skytrax World Airline 
Award yang bersamaan dengan ajang pameran kedirgantaraan 
Farnborough Air Show 2016 di Farnborough, Inggris, Selasa 
12 Juli 2016 lalu.
 Dirut Garuda Arif Wibowo dalam keterangan tertulisnya 
mengatakan, perolehan kembali penghargaan sebagai 
World’s Best Cabin Crew ini merupakan kebanggaan yang 
sangat besar, dan dengan bangga Garuda Indonesia mem-
persembahkan prestasi ini kepada Bangsa dan Negara 
Indonesia.
 “Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen 
berkelanjutan dan kerja keras dari karyawan-karyawati, 
khususnya para awak kabin yang telah mempresentasi-
kan layanan terbaik Garuda Indonesia Experience kepada 
seluruh penumpang kami. Penghargaan ini sekaligus juga 
menjadi tantangan bagi Garuda ke depannya untuk terus 
memberikan yang terbaik kepada seluruh pengguna jasa, 
mengingat mempertahankan predikat ini terntunya akan 
lebih sulit” tambah Arif.
 CEO Skytrax, Edward Plaisted, mengatakan, penghar-
gaan “World’s Best Cabin Crew” ini merupakan salah satu 
predikat yang paling bergengsi dalam dunia penerban-
gan.
 “Keberhasilan Garuda Indonesia dalam mempertah-
ankan predikat ini selama tiga tahun berturut-turut meru-
pakan suatu hal yang luar biasa. Garuda Indonesia telah 
membuktikan wujud konsistensi dalam memberikan kes-
empurnaan dalam pelayanan kepada seluruh penumpang” 
tambah Edward. (*/eq)

s

KALI KETIGA GARUDA 
INDONESIA
MERAIH GELAR WORLD’S 
BEST CABIN CREW
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irektur Utama (Dirut) Garuda Indonesia M Arif Wibowo memimpin rombongan delegasi Garuda 
Group mengunjungi markas produsen mesin pesawat Rolls-Royce di Derby, Inggris, Senin 
(11/7/2016) kemarin. Lawatan tersebut menjadi bagian dari kelanjutan program kerja sama 
yang dilakukan antara Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia, seperti dilansir kompas.
com, khususnya mengenai percepatan program kolaborasi perawatan komponen mesin D

SINERGITAS GARUDA INDONESIA
DAN ROLLS-ROYCE TINGKATKAN
KAPASITAS GMF



NEWS

pesawat (part engine) dan pelatihan bagi teknisi.
 Arif didampingi Direktur Utama GMF AeroAsia 
Juliandra dan General Manager (GM) Garuda 
Indonesia London Jubi Prasetyo, mengadakan 
pertemuan langsung dengan sejumlah pimpinan 
Rolls-Royce. Di antaranya Kepala Pendidikan dan 
Pelatihan Internasional Rolls-Royce Dr David Ashwort 
dan Presiden Rolls-Royce Indonesia Adrian Short. 
 Garuda dan GMF berharap Rolls-Royce bisa 
membantu mempercepat pembangunan kapabilitas 
dan kapasitas perawatan komponen engine di GMF 
baik dari sisi SDM maupun alih teknologinya.
 Garuda dan GMF juga menargetkan kemampuan 
ini bisa selesai dan tersedia sebelum pertengahan 
2017. Sebelumnya, pada 19 April 2016, PM Inggris 
David Cameron dan Presiden RI Joko Widodo 
menyaksikan penandatanganan kerja sama antara 
GMF AeroAsia dengan Airbus dan Rolls-Royce yang 
dilakukan oleh Dirut Garuda Indonesia Arif Wibowo 
dan Dirut Rolls-Royce Civil Aerospace Erik Schulz.
 Kerja sama itu mencakup restrukturisasi armada 
pesawat dan program pengembangan kapasitas 
personel Garuda Indonesia.
 “Realisasi kerja sama ini menjadi penting 
mengingat perkembangan industri penerbangan di 
kawasan Asia Pasifik yang terus tumbuh signifikan. 
Sebagai bagian dari pengembangan strategi bisnis 
dan perluasan network Garuda Indonesia, maka 
perlu ditingkatkan kapasitasnya guna menangkap 
peluang yang ada. Percepatan realisasi  kerja sama 
ini juga membuka peluang bagi GMF AeroAsia untuk 
mampu melayani perawatan dan perbaikan pesawat 
dan mesin pesawat yang ada di kawasan tersebut,” 
ujar Arif Wibowo.
 Sementara itu, Dirut GMF AeroAsia Juliandra 
mengatakan, kerja sama pengembangan kapabili-
tas part repair engine (perbaikan dan perawatan 
komponen mesin pesawat) khususnya mesin tipe 
Trent 700 yang digunakan bagi armada Garuda 
A330, merupakan tindak lanjut dari perjanjian antara 
Garuda dan Rolls-Royce dalam rangka pengemban-
gan dan pembaharuan armada airbus A330. (*/eq)
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GARUDA INDONESIA LAKUKAN
KAJIAN JALUR SELATAN JAWA
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residen Joko Widodo 
(Jokowi) telah menyetujui 
penggunaan ruang udara 
di selatan Pulau Jawa untuk 
penerbangan sipil. 

 Menanggapi hal itu, PT Garuda 
Indonesia Tbk (GIAA) melirik jalur 
penerbangan selatan Pulau Jawa. 
Minat ini bertambah kuat setelah 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-
nyetujui penggunaan jalur selatan 
untuk penerbangan sipil. 
 “Kita sambut baik karena sebetulnya 
juga menjadi pertimbangan Garuda,” 
kata VP Corporate Communications 
Garuda Indonesia, Benny S. Butarbutar 
dikutip dari .detikfinance.com, Rabu 
(20/7/2016).
 Saat ini, Garuda Indonesia sedang 
melakukan kajian terhadap pesawat 
dan rute yang akan melalui jalur selatan 
Jawa itu.
 “Tahap sekarang kita harus kaji 
jenis pesawat untuk menentukan 
besaran tiket,” sebutnya.

 Bila resmi diperbolehkan, Garuda 
Indonesia akan memanfaatkan jalur 
selatan secara bertahap karena maskapai 
pelat merah ini harus melakukan 
evaluasi. Apalagi, tambah Benny, 
jalur selatan Jawa masih dipakai untuk 
area latihan pesawat terbang militer.
 Sementara itu,  Presiden Asosiasi 
Pilot Garuda (APG) Capt. Bintang 
Hardiono mengatakan mendukung 
inisiatif Garuda Indonesia jika ingin 
membuka rute di jalur selatan itu. 
“Tentu ini hal positif, dan patut kita 
dukung rencana perusahaan ini” 
ungkapnya.
  Menanggapi hal itu, Ketua 
Penerbangan Berjadwal Indonesian 

“Kehadiran jalur selatan bisa mempercepat waktu 
tempuh perjalanan daripada harus melalui jalur utara”

National Air Carriers Association 
(INACA), Bayu Sutanto menjelaskan 
bahwa gagasan penggunaan jalur 
selatan untuk penerbangan sipil sudah 
lama tapi baru terealisasi pada era 
Jokowi.
 Kehadiran jalur selatan Jawa 
bisa mempercepat waktu tempuh 
perjalanan daripada harus melalui 
jalur utara. Ujung-ujungnya, konsumsi 
bahan bakar juga bisa ikut turun.
 “Bisa menghemat waktu dan 
biaya. Kalau dengan langsung lewat 
selatan mungkin bisa hemat waktu 
10-15 menit. Itu cukup banyak,” ujar 
Bayu. (*/eq)

p
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RUSIA PASAR POTENSIAL,
GARUDA PERHITUNGKAN TERBANG

LANGSUNG KE MOSCOW

aruda Indonesia belum siap 
terbangi Moscow, Rusia, se-
cara langsung dari Indonesia, 
meski pasar negeri itu diakui 
cukup potensial.

  Direktur Utama Garuda 
Indonesia M. Arif Wibowo, me-
nyampaikan pihaknya terus mem-
perhitungkan dengan baik per-
mintaan pembukaan rute baru 
khususnya ke negara-negara di Eropa. 
 Dia menambahkan penerban-
gan ke Eropa khususnya pasar Rusia, 
diakui potensial. Namun memang 
beberapa maskapai yang beroperasi 
kesana masih menggunakan pener-
bangancharter.
 “Kalau penerbangan langsung 
belum bisa, Garuda menggunakan  

NEWS

g
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opsii penerbangan kombinasi Indonesia 
-  Amsterdam-Moskow dengan pola 
code sharing JKT-AMS connecting 
dengan aeroflot AMS-Moscow dalam 
kerjasama skyteam alliances,” terang-
nya Minggu (17/7/2016) kemarin.
 Duta Besar Indonesia untuk Rusia, 
M. Wahid Supriyadi mengungkapkan 
pihaknya sedang membujuk Garuda 
Indonesia untuk bisa terbangi Moscow 
secara langsung. Hal ini, menurutnya, 
akan menambah peluang usaha bagi 
perusahaan ritel Indonesia untuk 
ekspansi lebih besar lagi.
 “Kalau penerbangan penumpang 
saja langsung, bisa jadi kargo pun juga 
berjalan. Masyarakat Rusia itu sangat 
royal khususnya menengah ke atas 
dimana mereka tidak memikirkan 
harga,” bebernya. (*/eq)
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PEAK SEASON LEBARAN, 
OTP GARUDA INDONESIA 
CAPAI 90 PERSEN

elama periode peak season Lebaran tahun 2016 yang berlangsung 
sejak tanggal 24 Juni hingga Minggu (17/07) lalu, tingkat 
ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance – OTP) 
maskapai nasional Garuda Indonesia mencapai rata-rata 89.5 
persen untuk Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan 90 persen 
untuk keseluruhan bandara yang diterbangi Garuda.

 VP Corporate Communications Garuda Indonesia Benny S. Butarbutar, 
menyampaikan, selain komitmen dan kerja keras di internal Garuda Indonesia, 
kelancaran operasional pada periode peak season ini juga merupakan 
hasil dukungan Kementerian Perhubungan selaku regulator.
 “Berbagai ketentuan yang diterapkan Kementerian Perhubungan 
untuk periode peak season – baik arus mudik maupun arus balik – seperti 
aktivitas ramp check atau uji kelaikan armada transportasi, kami rasakan 
turut mendukung kelancaran operasional penerbangan, khususnya dalam 
hal penerapan keamanan dan keselamatan sebagai poin utama dalam 
operasional penerbangan pada periode dengan lonjakan penumpang 
yang tinggi,” kata Benny di Jakarta.
 Sebagai bentuk upaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik 
kepada seluruh pengguna jasa, termasuk memastikan operasional penerbangan 
selama periode peak season ini berjalan dengan aman, nyaman, dan tepat 
waktu, Garuda Indonesia menugaskan tim dari berbagai unit kerja yang 
bertugas standby selama periode peak season ini, sehingga semua aspek 
dalam operasional penerbangan dipastikan selalu termonitor.
 “Untuk kepastian keamanan dan keselamatan transportasi nasional, 
kami mendukung regulator untuk melaksanakan pemeriksaan secara 
berkala di waktu-waktu mendatang. Melalui pemeriksaan ini, diharapkan 
seluruh pengguna jasa akan semakin percaya dan nyaman untuk menggunakan 
moda-moda transportasi publik yang tersedia” ujarnya.
 Selama periode peak season Lebaran tahun 2016 ini, maskapai nasional 
Garuda Indonesia menyiapkan 31.862 kursi penerbangan ekstra untuk 
mengantisipasi peningkatan trafik penumpang selama periode arus 
mudik dan arus balik Lebaran 2016, yang berlangsung sejak tanggal 24 
Juni 2016 hingga 17 Juli 2016 (H-12 s/d H+11) baik untuk rute domestik dan 
internasional. Jumlah kapasitas ekstra tersebut meningkat 33.85 persen 
dibanding kapasitas ekstra periode peak season tahun 2015 lalu yang 
sejumlah 23.804 kursi. (*/eq)

s

NEWS



Volume XXIII14

NEWS

MENTERI PERhUBUNGAN 
YANG BARU DIHARAPAKAN 
UTAMAKAN PENYERAPAN 
PILOT DALAM NEGRI
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aru-baru ini kita mendengar 
pemerintahan Joko Widodo 
melakukan penggantian 
sejumlah menteri, salah 
satunya ialah Menteri 

Perhubungan Ignasius Jonan yang 
diganti dengan Direuktur Utama PT 
Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi.
 “Saya memutuskan untuk 
melakukan perombakan kabinet kerja 
yang kedua,” ujar Presiden Jokowi dalam 
sambutannya saat pelantikan di Istana 
Negara, seperti dilansir tempo.com, 
Rabu, 27 Juli 2016.
 Presiden Jokowi mengatakan, 
perombakan ini dalam rangka 
mengurangi kesenjangan ekonomi 
antara yang kaya dengan yang miskin. 
Perombakan ini diharapkan bisa 
menyelesaikan masalah perekonomian 
bangsa saat ini.
 Menanggapi pergantian itu, 
khususnya di kementerian perhubungan, 
Executive Advisor Asosiasi Pilot Garuda 
(APG) Capt. Shadrach M. Nababan 
mengatakan bahwa tanpa mengurangi 
rasa hormat kepada Mantan Menteri 
Perhubungan Ignasius Jonan, kami 
menerima berita ini sebagai berita 
gembira, karena kemajuan dunia 

penerbangan Indonesia sangat pesat 
dan tantangan dunia penerbangannya 
semakin berat.
 “Kita harapkan apa yang dirintis 
pak Jonan untuk merestrukturisasi 
organisasi di Kemenhub itu bisa lebih 
tajam oleh menteri yang baru ini, 
seperti  misalnya undang-undang no 
1 tahun 2009 itu belum sepenuhnya 
dilaksanakan dengan baik dan benar,” 
jelas Capt. Nababan.
 Lebih lanjut Capt. Nababan 
mengatakan di profesi pilot saat ini 
terjadi semacam anomali, dikatakan 
kebutuhan pilot banyak namun banyak 
pilot lulusan sekolah penerbang 
masih belum terserap secara optimal, 
dan penggunaan pilot asing masih 
banyak terjadi.
 “Dengan persoalan itu, semestinya 
pemerintah melalui menteri yang 
baru nanti dapat mengambil ke- 
bijakan dengan tetap mengutamakan 
penyerapan pilot dari negeri sendiri, 
sehingga kita dapat menjadi tuan 
rumah di negeri sendiri. Dengan ini 
juga kami ucapkan selamat bekerja 
buat Menteri yang baru  “ kata Capt.
Nababan di sela rapat Badan Pengurus 
APG, Kamis (28/7). (eq)

b
dok.apg
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PURNA BAKTI 
CAPT. LAURENTIUS HANDIGDO

esawat Boeing 777-300er 
dari Amsterdam yang dipiloti 
Capt. Laurentius Handigdo 
mendarat sempurna di terminal 
2 bandar udara internasional 

Soekarno Hatta, Tangerang. Kamis 
(14/7). Penerbangan itu menjadi 
penerbangan yang tak terlupakan 
bagi Capt. Laurentius Handigdo 
karena menjadi penerbangannya 

dalam memasuki masa purnabakti.
 Disambut puluhan rekan pilot 
yang tergabung dalam Aosiasi Pilot 
Garuda (APG) dan keluarga, Capt. 
Laurentius Handigno yang sempat 
melambaikan tangan dari balik jendela 
pesawat setelah mendarat itu tampak 
bersemangat dan haru, terutama 
pada saat dilakukan upacara kecil 
penyambutan.

p
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PURNA BAKTI 
CAPT. LAURENTIUS HANDIGDO

 Kemudian selesai di terminal 2, 
diiringi rombongan dengan mobil 
sport Lamborgini acara dilanjutkan di 
Garuda Sentra Operasi diawali dengan 
sambutan oleh  VP Flight Operation 
Garuda Indonesia Capt. Gregorius 
Sudjatmiko, mewakili manajemen PT 
Garuda Indonesia. Dalam sambutanya 
Capt. Gregorius Sudjatmiko menga-
takan bahwa manajemen mengucap-
kan banyak terima kasih atas dedikasi 
Capt. Laurentius Handigdo selama ini. 
Dedikasinya selama berkarir di Garuda 
Indonesia merupakan hal terbaik yang 
pernah diberikanya kepada perusahaan, 
Garuda sangat berterimakasih.
 Sementara itu,  Presiden APG 
Capt. Bintang Hardiono dalam kesempatan 
yang sama menuturkan bahwa sosok 
Capt. Laurentius Handigdo merupa-
kan orang yang aktif di dalam kepengu-
rusan APG, beliau  aktif sebagai ketua 
di olahraga tembak yang ada di APG.
 “Saya ucapkan selamat kepada 
Capt. Laurentius Handigdo, semoga 
sukses dan bisa melanjutkan kembali 
menjadi penerbang di Garuda Indonesia,” 
jelas Capt.Bintang Hardiono.
 Acara yang berlangsung diruangan 
elekctra-Dacota ini juga dihadiri para 
sahabat Capt. Laurentius Handigdo 

dan awa k kabin lainnya. Dalam ke- 
sempatan itu juga ,para rekan  mem-
berikan kenang-kenangan berupa 
lukisan foto Capt. Laurentius Handigdo 
dan bersaman itu juga dirayakan 
hari jadi Capt. Laurentius Handigdo 
yang ke-60, diiringi nyanyian selamat 
ulang tahun para rekan pilot mem-
bawa kejutan dengan  membawakan 
kue yang berbentuk pesawat terbang 
dan boneka pilot.
 Capt. Hamdan, rekan dekat dari 
Capt. Laurentius Handigdo mengata-

kan bahwa Capt. Laurentius merupa-
kan orang yang sangat konsisten dan 
disiplin. “Saya dekat sekali dengan 
Capt. Laurentius, teruama saat kita 
wajib militer. Dia orangnya sangat di-
siplin,” ungkap Capt.Hamdan.
 Sebagai informasi, Capt. Laurentius 
Handigdo mulai berkarir di Garuda 
Indonesia sejak tahun 1976 hingga 
sampai saat ini.  Dalam sambutannya, 
Capt. Laurentius Handigdo men-
gungkapkan kebanggannya kepada 
PT Garuda Indonesia, karena Garuda 
Indonesia merupakan perusahaan 
penerbangan yang sangat-sangat 
profesional. “Disini saya mendapatkan 
rasa kekleuargaan antar sesama crew, 
sesama pilot. Rasa itu yang mem-
buat saya tidak dapat meninggalkan 
Garuda hingga saat ini. Saya ucapkan 
terimakasih kepada Tuhan yang me-
lindungi saya hingga sampai saat ini, 
dan juga keluarga. Kemudian untuk 
pilot muda saya berpesan untuk da-
pat bekerja dengan menggunakan 
hati sepenuhnya untuk kemajuan 
Garuda,” pungkas Capt. Laurentius 
Handigdo. (eq)
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PERUNDINGAN 
TAhAP KEDUA
PKB SIAP 
DILANJUTKAN
sosiasi Pilot Garuda (APG) akan ikut serta kembali dalam pelaksanaan 
perundingan tahap kedua Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan PKP 
yang dijadwalkan diselenggarakan tanggal 2 – 5 Agustus, namun 
untuk tempatnya sampai berita ini ditulis belum mendapatkan 
kepastian.

 Terkait hal ini badan pengurus APG yang diwakili Capt. Eric Ferdinand 
selaku Coorporate Affairs mengatakan bahwa perundingan lanjutan nanti 
mengagendakan penyelesaian PKB dan PKP.
 Perihal persiapan, APG mengaku sudah siap karena telah memiliki draft 
nya, dari sana juga memiliki draftnya, jadi kita tinggal lihat nanti hasilnya seperti 
apa.  “Untuk tim nya dari APG kurang lebih ada 10 orang yang diketua langsung 
oleh Presiden APG Capt.Bintang Hardiono,” jelas Capt. Eric Ferdinand.
 Untuk manajemen PT Garuda Indonesia yang hadir pada perundingan 
tahap kedua itu, nantinya dihadiri oleh  VP Flight Operation Garuda Indonesia 
Capt. Gregorius Sudjatmiko.
 Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa draft yang nanti dibawa oleh APG dapat 
membuahkan kesepakatan perjanjian yang optimal sesuai harapan para anggota 
APG.
 Senada, salah seorang anggota APG Carlo mengaku berharap perundingan 
tahap kedua PKB nantinya berjalan lancar dan menemukan solusi terbaik 
bagi karyawan PT Garuda Indonesia keseluruhannya dan para pilot khususnya. 
(eky)

A
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APG SOCCER ABSEN
DI APL 2016
APG – Tahun 2016 ini APG Soccer kemungkinan besar tidak 
ikut serta dalam pelaksanaan ASEAN Pilot League (APL) yang 
kabarnya akan digelar di Vietnam,  Rabu (27/7).  Kepadatan 
jadwal dan minimnya persiapan anggota APG Soccer dalam 
menghadapi laga itu diduga menjadi alasan ketidakikutsertaan 
APG Soccer.

Coorporate Affair APG Capt. Eric Ferdinand mengatakan faktor keter-
batasan waktu menjadi kendala utama para anggota APG Soccer. “ 
Ketidak-ikutsertaan ini memang yang kesekian kalinya bagi APG Soccer. 
Namun karena kepadatan jadwal anggota kami putuskan untuk tidak 
mengirimkan perwakilan terlebih dahulu,” terang Capt. Eric Ferdinand.
 Sementara itu, Samuel Toisuta selaku ketua APG Soccer mengaku 
kepadatan jadwal memang menjadi kendala utama, terutama karena 
adanya kegiatan Sky team Pilot Association yang akan menggelar semi-
nar di Bali dan APG menjadi tuan rumahnya.
 “Saat ini kami belum dapat kabar kepastian pelaksanaan APL 2016, 
hal itu juga menjadi faktor ketidak ikutsertaan kami, selain minimnya 
faktor kesiapan dalam menghdapi APL itu. Oleh karenya, kita fokus untuk 
kegiatan APG Cup dulu dan membantu pelaksanaan seminar Sky Team 
Pilot Association ,” beber Samuel Toisuta.
 Lebih lanjut, ia mengatakan absenya APG Soccer di APL 2016 tidak 
menjadi hambatan prestasi APG Soccer. “Di tahun berikutnya kami optimis 
dapat mengirimkan perwakilan, dan mudah-mudahan dapat menjuarai 
kompetisi itu,” tutupnya kepada emagz APG. (eq)

s

“Saat ini kami belum dapat kepastian pelaksanaan APL 
2016, hal itu juga menjadi fokus untuk kegiatan APG 
Cup dulu dan membantu pelaksanaan seminar Sky Team 
Pilot Assosiation”
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apG cup
segera di gelar

PG – Pasca bulan ramadan 
biasanya kegiatan olahraga 
masih belum optimal seperti 
sediakala, oleh karena itu 
badan pengurus APG men-

gajak dan menghimbau untuk para 
pengurus kegiatan olahraga yang ter-
gabung di APG sesegera melaksana-
kan kembali kegiatan rutinya, tanpa 
menggangu rutinitas utama.
 Capt. Eric Ferdinan selaku Corporate 
Affairs mengatakan bahwa olahraga 
yang terdapat di dalam APG ialah sa-
rana komunikasi sesama antar anggota 
APG, baik itu olahraga menembak, 

sepakbola, bulutangkis, basket, golf 
dan lainnya.
 “Jadikan olahraga itu sebagai 
sarana untuk semaksimal mungkin, 
sehingga terjalin komunikasi antara 
sesama anggota dan tercipta bertukar 
informasi yang ada,” jelasnya.
 Lebih jauh ia menuturkan bahwa 
dalam waktu dekat APG akan menggelar 
APG Cup. “Untuk waktu pelaksanaanya 
belum pasti, yang jelas dilaksanakan 
sebelum ulang tahun APG. Saat ini 
kita fokus untuk pembentukan panitia,” 
jelasnya.
 Kegiatan APG Cup ini nantinya 

A akan melombakan olahraga tenis, 
bulu tangkis, sepakbola dan basket. 
Selain itu, pesertanya juga akan 
melibatkan pihak maskapai dan 
organisasi penerbang lainnya.
 Untuk teknis perlombaan, sepintas 
Capt.Eric Ferdinand mengatakan 
bahwa olahraga yang akan diperlom-
bakan nantinya akan digelar secara 
estafet. 
 “Kami harapkan dari APG Cup itu 
nanti akan terjalin komunikasi yang 
baik diantara anggota maskapai dan 
organisasi penerbang,” tegas Capt.
Eric Ferdinand. (eky)
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wiSaTawan 
auSTraLia 
TerBanyak 
kunjungi
Pariwisata
indonesia

SYDNEY – Bali, Batam dan Bintan sukses mencuri perhatian para pelaku industri 
pariwisata Sydney. Di Travel Industry Exhibition di Luna Park, Sydney, 18-19 Juli 
2016, dua destinasi wisata papan atas Indonesia itu diserbu ratusan pelaku industri 
papan atas Australia. Mayoritas, memburu wisata bahari.
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a, pasar pariwisata di Syd-
ney dan sekitarnya seperti tak 
pernah habis. Pada periode 
April-Mei 2016, arus kunjun-
gan wisatawan Australia 
ke Indonesia mencatatkan 

pertumbuhan 16,4%. Dan saat ambil 
bagian di Travel Industry Exhibition 
di Luna Park, Sydney, 18-19 Juli 2016, 
arus wisatawan Negeri Kangguru ke 
Indonesia mulai memperlihatkan ge-
jala naik lagi. Tiga booth yang disewa 
Wonderful Indonesia tak pernah sepi.
 “Saya senang melihat animo para 
pelaku industri pariwisata di Sydney. 
Dua Tour Operator yang kami bawa 
jadi semangat memasarkan paket 
perjalanan wisata karena banyak 
sekali yang tertarik dengan wisata
Batam dan Bintan. Semoga dampak-
nya signifikan bagi pariwisata kami di 

Kepri,” ungkap Guntur Sakti, Kadispar 
Provinsi Kepulau Riau, Kamis (19/7).
 Di Sydney, Kepri yang mengan-
dalkan Batam dan Bintan sebagai pintu 
masuk pariwisatanya, seperti tak pernah 
kehabisan ide untuk berpromosi lantaran 
96% wilayahnya adalah laut. Jumlah 
pulaunya, ada 2.408. Kekuatan inilah 
yang dijual saat promosi di Sydney. 
“Kalau ke Bali memiliki Kawasan Nusa 
Dua, kami memiliki Kawasan Nusa 
Tiga-nya, yakni Kawasan Eksklusif 
Wisata Lagoi,” terangnya.
 Nah, saat ini, branding Wonderful 
Indonesia di Negeri Kangguru cukup 
berhasil mencetak outbond tourist 
Australia. Pada April-Mei 2016,jumlah 
wisatawan asal Australia paling ban-
yak terbang ke Indonesia. Sejak Mei 
2016, Australia Bureau of Statistics 
(ABS) atau Badan Pusat Statistik milik 

Promosi Wonderful 
Indonesia di Australia 
memang sangat gencar. 
Dari digital hingga non 
digital, semuanya tak ada 
yang dilewati. Dari mulai 
trem di Melbourne, koran 
dan majalah pariwisata 
ternama, televisi, semuanya 
sudah disentuh brand 
Wonderful Indonesia.

y
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Australia memang sudah merilis tu-
juan utama outbond warga Australia. 
Hasilnya, Indonesia ada di peringkat 
pertama tujuan wisata masyarakat 
Australia. Angka jelasnya, ada 108,5 
ribu wisatawan Australia yang berkun-
jung ke Indonesia pada Mei 2016. 
Dibanding Mei 2015 yang tercatat 
92,8 ribu wisman, ada peningkatan 
16,4%. Angka ini juga naik 1,3% dari 
bulan sebelumnya, April 2016 yang 
berjumlah sekitar 106,6 ribu wisman.
“Dampak promosi Wonderful Indonesia 
ke Australia semakin terasa.
  Jadi kami tidak akan pernah ken-
dor berpromosi di sana,” Sekarang, 
tanda-tanda peningkatan juga terus 
terlihat,” terang I Gde Pitana, Deputi 
Bidang Pengembangan Pemasaran 
Pariwisata Mancanegara Kementerian 
Pariwisata.

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.

 Promosi Wonderful Indonesia 
di Australia memang sangat gencar. 
Dari digital hingga non digital, se-
muanya tak ada yang dilewati. Dari 
mulai trem di Melbourne, koran dan 
majalah pariwisata ternama, televisi, 
semuanya sudah disentuh brand 
Wonderful Indonesia. “Kita memang 
total berpromosi di sana. Termasuk 
promosi deregulasi Bebas Visa Kun-
jungan (BVK) untuk Australia. Promosi 
pariwisata dengan tema Bebas Visa 
Kunjungan, cukup efektif menggaet 
pasar Autralia,” ungkap pria berkaca-
mata itu.
 Sekedar info, saat ini Indonesia 
sudah membebaskan visa bagi 169 
negara. Dari 15 negara, kemudian 
ditambah menjadi 45 negara. Setelah 
itu makin bertambah lagi menjadi 
90 negara. Dan terakhir, jumlahnya 

caribbeanblueholidays.com
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mencapai 169 negara. “Travel Industry 
Exhibition di Luna Park sekaligus menjadi 
momentum untuk mempromosikan 
Bali and Beyond lebih gencar lagi. 
Kami ingin destinasi di sekitar Pulau 
Dewata juga ikut maju. Bali menjadi 
hub city, setelah menikmati Bali baru 
di distribusi ke luar Bali,” kata dia.
 Memang, tidak bisa dipungkiri, 
yang paling banyak mendapatkan 
benefit dari originasi turis Australia 
adalah Bali. Mereka sudah familiar ke 
Bali. Tapi, Indonesia juga punya 10 Bali 
Baru juga secara simultan mulai perlu 
diperkenalkan ke publik Australia. Dan 
kebetulan, 7 dari 10 Bali baru itu ada-

lah wisata bahari. Jenis plesiran yang 
amat dinikmati wisatawan Australia.
 “Turis Australia suka dengan tan-
tangan di tepi pantai, dengan ombak 
dan surfing. Karena pasarnya suka 
bahari, kampanye promosi Wonderful 
Indonesia juga mengarah ke sana. 
Itu modal yang sulit dilawan negara 
manapun,” ucap Pitana.
 Terpisah, Asisten Deputi Bidang 
Pengembangan Pasar Asia Pasifik 
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) 
Vinsensius Jemadu, juga mengaku 
happy dengan trend peningkatan 
kunjungan wisatawan Australia tadi. 
ikut menambahkan, antusiasme para 
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pelaku industri pariwisata Indonesia 
untuk ikut pameran di Travel Industry 
Exhibition juga ikut meningkat 
tajam.
 Tahun lalu, hanya ada dua pelaku 
industry pariwisata yang ikut berpromosi 
di even yang sama. Sementara di 
2016, jumlahnya melonjak menjadi 
12 pelaku industri pariwisata. “Antusiasme 
menggaet pasar Australia sangat 
tinggi. Yang ikut pemain besar semua. 
Dari mulai Cahaya Duta Batam, Vital 
Idola Pesona T&T, Harris Hotel Batam, 
Mulia Hotel, Melia Hotel, Purimas 
hingga Omie Tour di Kalimantan, datang 
semua,” terang Vinsen.
 Selain itu delegasi Wonderful 

Indonesia yang dipimpin Kepala 
Bidang Pameran Asia Pasifik Kemenpar, 
Rita Sofia. juga membawa serta penari 
dan pemusik asal Bandung World 
Ethnic dan Jember Fashion Carnaval.
 Menpar Arief Yahya melihat Negeri 
Kanguru itu sangat strategis di Wisata 
Bahari. “Dulu yang menemukan surfing 
Kuta Bali itu juga travellers Australia. 
Testimoni mereka di negaranya cepat 
menjadi viral dan setelah sekian lama 
menjadi Bali seperti sekarang. Promosi 
di Australia itu menjadi penting, banyak 
destinasi lain yang bisa mencontoh 
sukses Bali, tanpa harus meninggalkan 
Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia,” 
ujar Arief Yahya, menteri pariwisata.

HORIZON

bintanlagoon.com
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enandai kerjasamanya 
dengan klub sepakbola 
FC Barcelona, Oppo 
Global, secara resmi 
meluncurkan F1 Plus 
FCB Edition. Di seluruh 

dunia, ponsel pintar tersebut hanya 
tersedia 1.000 unit, di mana Indonesia 
mendapatkan jatah 10 unit.
 Dijual seharga Rp 6,5 juta, F1 
Plus FCB Edition sudah dijual secara 
terbatas via online sejak 1-18 Juli 
2016. Dalam dua hari, sudah lebih 
dari 3.000 orang yang mengantre un-
tuk mendapatkan Oppo edisi spesial 
tersebut, namun hanya 10 orang saja 

OppO F1 plus 
Edisi FC 
BarCElOna 
Hanya 
Dijual 10 
unit Di 
inDonesia 

yang bisa mendapatkannya dengan 
cara diundi.
 Brand Manager Oppo Indonesia,  
Allina Wenxin, mengungkapkan, 
spesifikasi F1 Plus FCB Edition sebet-
ulnya sama dengan Oppo F1 Plus 
yang diluncurkan April 2016 lalu. Na-
mun secara tampilan, ponsel pintar 
ini punya wajah yang lebih fresh.
 Tersedia dalam warna merah 
dan biru sesuai dengan warna khas 
FC Barcelona, ponsel ini juga dilengkapi 
tampilan user interface bertema FC 
Barcelona, casing perangkat yang 
memiliki tanda tangan lima pemain 
FC Barcelona, serta logo FC Barcelona 

yang berlapis emas 18 karat pada 
bagian belakang perangkat.
 “Di Indonesia, Oppo F1 Plus FCB 
Edition hanya tersedia 10 unit saja 
untuk menjaga ekslusifitasnya,” ujar 
Allina Wenxin di acara peresmian ker-
jasama antara Oppo dan FC Bacelona, di 
Jakarta, Kamis (21/7).
 Mengusung konsep selfie expert, 
Oppo Oppo F1 Plus FCB Edition 
dipersenjatai dengan 64 GB memori 
internal, sensor pemindai sidik jari, 
VOOC Flash Charge, dan kamera depan 
dengan resolusi 16MP. Ponsel ini di-
lengkapi layar 2.5 D sebesar 5,5 inci 
dan tampilan Full HD.

HORIZON | Technology
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opi merupakan salah satu 
minuman terpopuler di 
dunia. Setiap harinya ada 
sekitar 400 milyar cangkir 
kopi yang dikonsumsi oleh 
masyarakat di seluruh dunia. 

Saat berkumpul bersama kerabat atau 
pertemuan bisnis, banyak orang yang 
memilih kopi untuk menemani keg-
iatan mereka tersebut. Masyarakat 
Indonesia juga akrab dengan budaya 
berbincang sambil minum kopi.
 Dari sekian banyak minuman, 
kopi dianggap spesial dengan rasa 
dan aromanya yang khas. Beberapa 
fakta tentang kopi berikut ini patut 
Anda ketahui.

Kopi dapat menurunKan risiKo 
diabetes
Kopi mengandung magnesium dan 
kromium, yang dapat membantu tubuh 
dalam penggunaan insulin untuk 
mengontrol gula darah Anda. Tetapi 
tentu saja, manfaat tersebut bisa Anda 
dapatkan bila Anda tidak menambah-
kan gula pada kopi yang Anda minum. 
Untuk menambahkan rasa, Anda bisa 
menambahkan susu rendah lemak. 
Konsumsi dua cangkir kopi sehari da-

pat menurunkan risiko terjadinya dia-
betes tipe dua pada tubuh Anda.

dapat menurunKan risiKo 
KanKer hati
Sebuah penelitian yang dilakukan 
oleh Milan’s Instituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri, Italia, me-
nemukan bahwa konsumsi tiga cang-
kir kopi sehari dapat menurunkan 
risiko kanker hati hingga 50 persen.

Kopi dapat melindungi 
jantung
Minum kopi dua cangkir sehari dapat 
melindungi diri Anda dari penyakit 
jantung. Kopi diketahui dapat lebih 
melancarkan peredaran darah. Hal 
tersebut diungkapkan dalam sebuah 
penelitian yang dilakukan oleh Harvard 
School of Public Health.

anti depresi
Masih berdasarkan penelitian yang di-
lakukan oleh Harvard School of Public 
Health pada tahun 2011. Kopi dapat 
menurunkan risiko depresi sebanyak 
20 persen. Kafein dalam kopi diper-
caya dapat menghambat efek yang 
ditimbulkan oleh adenosine pada 
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INI DIA 6 
FAKTA KOPI 
YANG KITA
PERLU
KETAHUI

saraf dopamin di dalam otak, yang 
mengakibatkan berkurangnya depre-
si. Aroma kopi juga dianggap dapat 
menenangkan perasaan seseorang. 
Konsumsilah tiga cangkir kopi sehari 
untuk mendapatkan manfaatnya.

banyaK diKonsumsi oleh atlet 
profesional
Atlet profesional banyak yang me-
manfaatkan kafein dalam kopi untuk 
meningkatkan kemampuan mereka. 
Kopi dapat memberikan tambahan 
energi karena adanya peningkatan 
asam lemak yang bersirkulasi di da-
lam darah. Hal tersebutlah yang dapat 
meningkatkan daya tahan tubuh dan 
stamina para atlet sepanjang aktivitas 
olahraga mereka.

dapat menyebabKan 
Kecemasan
Konsumsi kopi dengan jumlah yang 
cukup memang dapat menurunkan 
risiko depresi. Tetapi konsumsi kopi 
yang berlebihan justru dapat mening-
katkan kecemasan dalam diri Anda. 
Kafein dalam kopi dapat membuat 
tidur Anda terganggu, yang dapat 
berahir dengan rasa cemas yang ber-
lebihan.

k
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