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Salam Sejahtera untuk kita semua....
Dengan akan diadakanya seminar mengenai industrial &
safety oleh Skyteam Pilot Association (SPA) yang kali ini Asosiasi Pilot
Garuda (APG) menjadi tuan rumah pelaksan, maka dari itu saya selaku
Presiden Asosiasi Pilot Garuda (APG) mengajak kepada seluruh
rekan-rekan baik Anggota maupun Badan Pengurus untuk bersamasama mendukung dan mensukseskan kegiatan tersebut, persiapan
yang matang menjadi satu harapan bagi APG sehingga kegiata yang
dijadwalkan terlaksana pada 27 – 28 September 2016 itu berjalan
lancar.
	Kegiatan yang rencananya akan digelar di Bali itu akan dihadiri
sekitar 22 negara yang tergabung dalam skyteam, saat ini proses
persiapan masih berjalan. Nantinya dari kegiatan itu diharapkan kita
mendapatkan informasi terkini mengenai industrial dan safety dunia
penerbangan yang dapat bermanfaat bagi penerbangan khususnya
di Indonesia.
	Sekali lagi saya selaku Presiden APG tidak bosan-bosanya
untuk mengajak kepada para pilot Garuda Indonesia baik yang sudah
tergabung dala APG maupun belum untuk terus menjaga kekompakan,
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
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Pelaksanaan Haji 2016,
Garuda Indonesia Gunakan
Pesawat Baru
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P

elaksanaan pemberangkatan
calon jamaah haji tinggal
menghitung hari, kesiapan
transportasi khususnya
maskapai sudah bersiap sejak jauhjauh hari.
Garuda Indonesia merupakah
salah satu maskapai yang akan
mengangkut calon jamaah haji
Indonesia baik keberangkatan
maupun kepulangan. Sebanyak 12
pesawat akan dioperasikan untuk
mengangkut 79.020 calon jamaah
haji.
Direktur Utama Garuda
Indonesia, M Arif Wibowo mengatakan, pesawat yang digunakan tahun
ini jauh lebih baru dibandingkan
tahun lalu. Sebab terdapat empat
pesawat yang didatangkan tahun ini.
“Jadi dibanding tahun lalu jauh

Volume XXIV

Jumlah pesawat yang akan dioperasikan
terdiri dari 2 boeing 747-400 dengan
kapasitas 455 tempat duduk. Kemudian,
4 Boeing 777-300 ER yang berkapasitas
393 tempat duduk dan Airbus 330-300
dengan kapasitas tempat duduk 360.
lebih baru lagi,” kata Arif, seperti
dilansir republika.co.id, di Hangar 4
GMF AeroAsia, Cengkareng, Jakarta,
Kamis (4/8).
Jumlah pesawat yang akan
dioperasikan terdiri dari 2
Boeing 747-400 dengan kapasitas
455 tempat duduk. Kemudian, 4
Boeing 777-300 ER yang berkapasitas 393 tempat duduk dan Airbus
330-300 dengan kapasitas tempat
duduk 360.

Menurut Arif, sebagian calon
jamaah akan menikmati kursi bisnis
class pada Boeing 777-300 ER dan
Airbus 330-300. Bahkan, Airbus
330-300 sudah menggunakan
superdiamond seat.
“Jadi lebih lebar lagi,” kata Arif.
Garuda Indonesia telah menyiapkan
pesawat sebagai back up untuk
mengantisipasi keterlambatan. Arif
menyebut ada dua pesawat yang
dipersiapkan. (*/eq)
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Perdana, Garuda Indonesia

Terbang Dari
Terminal 3 baru
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T

erminal 3 Ultimate, Bandara
Soekarno-Hatta, Tangerang,
Banten resmi beroperasi
sejak pukul 00.01 WIB, Selasa
(9/8/2016). Direktur Garuda
Indonesia, Arif Wibowo mengatakan,
rute pertama yang akan menjajal
terminal baru itu adalah Jayapura,
kemudian ke Ternate.
“Jam 1.20 WIB, mereka
(penumpang) kami tidak antar ke
sini, karena kami sudah beritahu.
Alhamdulillah tidak ada yang
tertinggal karena memang sudah
kami sediakan juga help desk di
Terminal 2,” terangnya.
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Selain yang berangkat, kata dia,
sekitar pukul 02.00 WIB Selasa
(9/8/2016) juga ada yang datang. Dia
berharap untuk penumpang yang
datang tidak sampai tersesat karena
adanya perpindahan terminal untuk
penerbangan domestik Garuda
Indonesia. “Yang datang sebentar
lagi tiba jam 02.00 WIB dari
Palembang, mudah-mudahan
enggak ada yang tersesat,” ujarnya.
Dia mengatakan, dalam sehari
ada sekitar 190 jadwal penerbangan
untuk domestik Garuda Indonesia.
“Cuma memang untuk internasional
belum ya, itu khusus domestik saja

150-190 penerbangan,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Dirut PT Angkasa
Pura II, Djoko Murjatmodjo mengatakan, pasca dioperasikan, selanjutnya
segera terminal 3 lama akan
direvitalisasi agar secara fisik sama
dengan terminal 3 ultimate.
“Kenapa Terminal 3 ini
(Ultimate) dioperasikan tidak
menunggu sampai semua selesai,
supaya tidak berulang pindahnya,”
katanya. Sebab, nanti semuanya
Garuda Indonesia akan menempati
Terminal 3 Ultimate, termasuk
Internasionalnya. Sedangkan Air Asia dan
Sriwijaya dipindah ke Terminal 2. (eq)
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Garuda Indonesia Paling
Siap Buka Penerbangan
ke Amerika
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New York di
pantai timur Amerika
Serikat dipilih karena
sebagai pusat bisnis
dunia yang digelari
Big Apple, sementara
Los Angeles di pantai
barat Ameria Serikat
juga memiliki pasar
sendiri

M

askapai penerbangan
Indonesia akhirnya
diizinkan lagi terbang ke
Amerika Serikat, setelah
larangan selama hampir
satu dekade. Garuda Indonesia siap
membuka jalur penerbangan ke Los
Angeles tahun depan.
Direktur Jendral Peruhubungan
Udara Suprasetyo menyampaikan
berita gembira itu dengan antusias
pada hari Senin (15/08). Federal
Aviation Administration (FAA) di
Amerika Serikat menaikkan
peringkat keselamatan penerbangan
Indonesia ke kategori I. Artinya,
maskapai penerbangan Indonesia
dianggap sudah memenuhi standar
keamanan FAA.
“Ini hadiah besar ulang
tahun Indonesia,” kata Suprasetyo
di kantornya di Jakarta. Surat FAA
itu disampaikan langsung oleh
perwakilan Kedutaan Besar Amerika
Serikat untuk Indonesia hari Senin,
15 Agustus 2016 kemarin. “Ini akan
memiliki dampak yang sangat positif
pada sektor penerbangan dan
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kepercayaan publik,” tambahnya.
Dirjen Perhubungan Udara
Suprasetyo menyatakan ada
beberapa maskapai Indonesia yang
berminat membuka jalur penerbangan
ke AS, tapi Garuda Indonesia yang
paling siap dengan jumlah pesawat
dan dan kru untuk memulai layanan.
Juru Bicara PT Garuda Indonesia,
Benny S Butarbutar, seperti dilansir
antara mengatakan, akan ada dua
hingga tiga penerbangan dalam
seminggu untuk kedua rute internasional lintas benua-samudera itu.
“Tidak banyak-banyak dulu, seminggu dua hingga tiga kali agar konsisten,” katanya.
Dia mengungkapkan langkah
pertama adalah untuk memperoleh
kepercayaan pasar terlebih dahulu.
Dia menuturkan, New York di pantai
timur Amerika Serikat dipilih karena
sebagai pusat bisnis dunia yang
digelari Big Apple, sementara Los
Angeles di pantai barat Amerika
Serikat juga memiliki pasar tersendiri.
Saat ini, lanjut dia, PT Garuda
Indonesia belum bisa menerbangkan

secara langsung ke Amerika Serikat
dan rencananya akan menjadikan
Bandara Internasional Narita, di
Tokyo, Jepang sebagai poros (hub).
Namun, dia tidak menampik ke
depannya akan melayani
penerbangan langsung karena lebih
disukai pemakai jasa penerbangan,
seperti Jakarta-Amsterdam dan
London-Jakarta.
Butarbutar mengatakan,
pesawat yang akan digunakan, yaitu
pesawat berbadan besar sekelas
Boeing B-777.
“Kita juga datangkan pesawat
baru karena dengan teknologi yang
dimiliki, aerodinamisnya dan lainnya
bisa menghemat 10-15 persen avtur,”
katanya.
Pasalnya, lanjut dia, dari
struktur biaya operasional, bahan
bakar menempati porsi 40 persen.
Dia juga menargetkan tingkat
keterisian penumpang (load
factor) sampai 75 persen agar bisa
menopang pendapatan. “Kalau
hanya 60 persen, belum bisa,
idelanya 75 persen,” katanya. (*/eq)
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Garuda Indonesia
Bedah Rumah Veteran
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Program “Bedah
Rumah” tersebut
bertujuan untuk
menginkatkan
kualitas tempat
tinggal para pejuang
veteran tersebut
sehingga menjadi
layak huni dan
nyaman untuk
ditinggali bersama
keluarga mereka.

P

elaksanaan rangkaian
program BUMN Hadir Untuk
Negeri yang dilaksanakan
di Mamuju tersebut mendapatkan respon yang sangat baik
dari masyarakat setempat. Seperti
halnya kegiatan BUMN Mengajar
yang dihadiri oleh Direktur SDM &
Umum Garuda Indonesia Linggarsari
Suharso di SMAN 3 Mamuju dan
Direktur Kargo Garuda Indonesia
Sigit Muhartono di SMAN 1 Mamuju.
Adapun beberapa rangkaian
kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri
yang dilaksanakan Garuda Indonesia
terdiri dari :
•
•
•
•
•
•

haan Kepada Mantan Atlet dan
Mantan Warga Binaan
• Gerak Jalan Sehat 5KM oleh 3000
peserta
• Pembangunan Tempat Penitipan
Anak
• Pasar Murah Rakyat

Selain melaksanakan program
pengabdian masyarakat di bidang
pendidikan, Garuda Indonesia juga
secara proaktif melaksanakan
program bakti sosial. Seperti
penyediaan 1000 paket sembako
murah yang disediakan Garuda yang
diterima dengan sangat baik oleh
masyarakat. Adapun hasil penjualan
Program Pertukaran Pelajar Siswa paket tersebut juga disumbangkan
Mengenal Nusantara
ke rumah-rumah ibadah yang ada di
Direksi BUMN Mengajar di SMA/ wilayah Mamuju, Sulbar.
SMK di Mamuju
Garuda juga melaksanakan
Program Bedah Rumah Veteran
sejumlah program edukasi baik di
RI
desa tertinggal di wilayah
Penyediaan Sentra Air Bersih
Pamulukkang, Mamuju terkait
Pembinaan Desa Tertinggal
budidaya kokoa (coklat) dan durian
dengan Pembinaan Budidaya
khas mamuju. Tidak lupa Garuda
komoditi lokal
juga memberikan bantuan suntikan
Pembinaan Wawasan Kewirausa- modal kerja kepada peserta edukasi
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tersebut. Selain memberikan edukasi
di desa tertinggal, Garuda Indonesia
juga melaksanakan edukasi terkait
wawasan kewirausahaan kepada
mantan warga binaan dan atlet
berprestasi. Rangkaian program
BUMN Hadir Untuk Negeri tersebut
juga ditandai dengan pelaksanaan
kegiatan “Bedah Rumah” bagi para
pejuang veteran yang berdomisili di
Kota Mamuju dan sekitarnya.
Program “Bedah Rumah”
tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal para
pejuang veteran tersebut sehingga
menjadi layak huni dan nyaman
untuk ditinggali bersama keluarga
mereka.
Seluruh rangkaian program
“BUMN Hadir Untuk Negeri” dapat
berjalan dengan baik berkat
dukungan berbagai unsur
masyarakat, khususnya pemda dan
pemkot Mamuju, Kodim 1418
Mamuju, dan komunitas serta
relawan lokal yang membantu
pelaksanaan program tersebut. (eq)
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Tim Runding PKP APG

Patut Menjadi
Contoh
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P

elaksanaan perundingan
tahap 2 Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) dan Perjanjian
Kerja Penerbang (PKP) yang
dilaksanakan di Red Top Hotel &
Convention berakhir Jumat (5/8) ini.
Empat hari lamanya sejumlah perwakilan serikat pekerja PT . Garuda
Indonesia dan pihak manajemen
akhirnya menyepakati hasil positif
bersama.
Asosiasi Pilot Garuda (APG) yang
mengirimkan tim PKP dan PKB berhasil menyelesaikan tugasnya sesuai
mandat dari tim adhoc.
“Mandat untuk tim PKP telah
terlaksana dengan baik. Adapun dari
tim PKP sendiri menyatakan pencapaian sendiri mencapai 92 persen
dari apa yang dimandatkan oleh tim
adhoc,” papar Elgar Sundara selaku
Deputy Industrial APG.
Lebih lanjut Elgar mengatakan
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bahwa tim PKP mampu menyelesaikan perundingan satu hari lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, dan
itu menjadi bukti bahwa komunikasi
APG dengan manajemen terjalin
dengan baik dan mampu menghasilkan kesepakatan yang positif bagi
keduabelah pihak.
Pencapaian itu ditanggapi
positif oleh pihak manajemen yang
hadir, VP Human Capital Manajemen
Hendra Sutara mengatakan bahwa
Itu hal luar biasa, dua tahun lalupun
di penerbangan ini selalu lebih cepat
selesai.
“Di perundingan PKP ini lebih
cepat selesai, mereka menyelesaikan
satu hari lebih cepat dibandingkan
tim yang lain, selalu jadi leading.
Artinya dari situ kan ada keinginan
bersama baik itu dari APG maupun
manajemen, patut dicontoh oleh tim
lainnya,” terangnya. (eky)
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Pelaksanaan Perundingan
Tahap 2 PKB dan PKP
Berakhir Sukses
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P

elaksanaan Perundingan
tahap 2 Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) dan Perjanjian
Kerja Penerbangan (PKP) di
red top Hotel & Convention Pecenongan,
Jakarta berakhir dengan sukses,
Jumat (5/8). Semua tim juru runding
dari perwakilan serikat pekerja PT.
Garuda Indonesia dan manajemen
menemui titik temu yang membuahkan
hasil untuk kebaikan kedua belah
pihak.
Asosiasi Pilot Garuda (APG) yang
juga hadir pada perundingan tahap
2, baik itu tim runding PKB maupun
PKP telah menyelesaikan tugasnya
sesuai ketentuan dari tim adhoc.
Untuk perundingan PKP sendiri,
yang dijadwalkan selesai hari ini,
namun telah selesai hari kemarin,
lebih singkat dari yang dijadwalkan.
“Terlihat dari situ, apa yang menjadi
mandat untuk tim PKP telah terlaksana
dengan baik. Adapun dari tim PKP
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sendiri menyatakan pencapaian
sendiri mencapai 92 persen dari apa
yang dimandatkan oleh tim adhoc,”
papar Elgar Sundara selaku Deputy
Industrial APG.
Adapun dalam perundingan
tahap 2 ini tidak ditemui kendala
yang berarti, Elgar mengatakan,
karena dari tahun ketahun kerjasama
oleh tim manajemen dan APG sudah
terjalin dengan baik. Jadi prinsip
dasar perundingan itu sudah saling
memahami, bukan siapa yang menang
atau yang kalah, tapi menjadi suatu
keputusan bersama dari suatu
perundingan itu. “Setelah perjalan
sekian lama dan proses perundingan
yang semakin baik, kendala dalam
suatu perundingan itu semakin
menurun,” jelas Elgar Sundara saat
ditemui usai perundingan.
Sementara itu, pada kesempatan
yang sama VP Human Capital Manajemen
Hendra Sutara mengatakan secara

keseluruhan perundingan tahap
kedua ini alhamdulillah secara suasana
perundingan berjalan kondusif.
“Menurut saya ini sungguh sinyal
positif untuk membangun Garuda
Indonesia kedepan khususnya lebih
spesifik lagi hubungan industrial
dengan karyawannya,” paparnya.
Senada dengan APG, Ketua
Harian Sekarga Tomy Tampatty
menjelaskan perundingan tahap
1 dan 2 ini berjalan lancar, karena
komunikasi telah berjalan baik, pihak
manajemen sudah banyak
mendengar masukan-masukan.
“Secara umum perundingan PKB ini
berjalan lancar dan kondusif, kami
juga atas nama Sekarga
mencapaikan terimakasih kepada
pimpinan APG dan jajarannya karena
sama-sama telah melaksanakan
tugas dengan baik,” terangnya
kepada wartawan APG, Jumat. (eq)
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Ayo, Kita Jaga Bersama
Kategori 1 FAA
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B

elum lama ini, terdengar
kabar yang menggembirakan
bagi dunia penerbangan
Indonesia. Pasalnya Indonesia
dinyatakan lolos standar keselamatan
dan keamanan penerbangan Federal
Aviation Administration (FAA) dari
kategori 2 menjadi kategori 1.
Dengan lolosnya peringkat
1 FAA, maka maskapai Indonesia
berhak terbang ke Amerika Serikat
lagi. Salah satu yang akan terbang ke
sana adalah Garuda Indonesia.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk M Arif Wibowo
sebelumnya mengatakan akan
membuka rute New York, dan Los
Angeles pada 2017. “Tahun depan
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kita akan coba karena ini sudah
masuk rencana lima tahunan, kalau
bisa lebih cepat,” terang Arif.
Arif menyebutkan potensi pasar
penerbangan dari Negara Paman
Sam itu ke Indonesia sebanyak 400
ribu penumpang per tahun. Kota
tujuan yang sangat berpotensi
adalah Los Angeles dan New York.
“Los Angeles potensinya 120 ribu
penumpang dan New York kita
sudah pelajari potensinya jauh lebih
besar,” kata Arif.
Arif menjelaskan, penerbangan
tersebut akan transit di Narita,
Jepang, dengan mengoperasikan
dua pesawat berbadan lebar (wide
body) Boeing 777. “Kita maunya

direct (langsung), tapi belum
memungkinkan, jadi opsinya
melewati Narita, Jepang,” kata Arif.
Sementara itu, Asosiasi Pilot
Garuda (APG) terkait kabar gembira
ini, melalui Corporate Affairs Capt.
Eric Ferdinand menguapkan selamat
kepada bangsa Indonesia,
khususnya Kementerian Perhubungan
atas keberhasilanya mencapai
kategori 1 FAA on Flight.
“Pencapaian itu sangat tidak
mudah,oleh karenanya harapanya
kepercayaanya ini dapat dijaga
dengan komitmen kuat dari semua
pihak, tidak hanya regulator, tetapi
juga operator, serta masyarakat,”
paparnya. (eq)
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T

epat 71 tahun silam, hari ini
bangsa Indonesia lahir. Bung
Karno, presiden pertama
Republik Indonesia pada
waktu itu, memproklamirkan
berdirinya negara Indonesia.
Beragam profesi dari segenap
lapisan masyarakat di Indonesia
kini dapat memaknai hari kemerdekaan dengan berbagai cara. Namun
demikian, mereka memiliki satu
tujuan yang sama, yakni menghargai
jasa para pahlawan dengan mengisi
kemerdekaan melalui aktifitas yang
positif sesuai profesinya masingmasing demi kemajuan bangsa
Indonesia.
Dalam kesempatan HUT RI ke
71 ini, Asosiasi Pilot Garuda (APG)
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mengucapkan Dirgahayu
Republik Indonesia yang ke 71,
semoga semakin jaya dan tetap
bersatu! Jayalah Indonesia.
Corporate Affair APG Capt. Eric
Ferdinand mengatakan, kiranya
di hari kemerdekaan ini kitapun
sebagai insan penerbangan terus
semangat dan tidak berhenti untuk
memberikan kontribusi yang baik
untuk kemajuan dunia penerbangan
bangsa kita sendiri.
“Harapan kami juga dari APG di
industri penerbangan lebih mengutamakan Sumber Daya Manusia
(SDM) pilot dari bangsa sendiri
dibandingkan pilot asing, karena
untuk saat ini sudah cukup banyak
pilot yang belum mendapat pekerjaan

setelah lulus dari flying school, sedangkan
dinegara kita masih
banyak sekali beredar pilot-pilot
yang asalnya dari luar Indonesia,”
jelasnya, Rabu (17/8).
Lebih lanjut Eric Ferdinand
menjelaskan, saat ini sudah lebih
dari 500 pilot anak Indonesia yang
baru lulus dan belum mendapatkan
pekerjaan, sementara ada sekitar
lebih dari 564 pilot asing yang bekerja
di Indonesia, dan kami dari APG
mendorong para junior kami yang
belum mendapat pekerjaan agar
tetap semangat dan berjuang terus
seperti kata bung karno.”Kita belum
hidup dalam sinar bulan purnama,
kita masih hidup dimasa pancaroba.
Jadi tetaplah bersemangat elang
rajawali.”. (eq)
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Puluhan anggota asosiasi pilot
garuda (APG) menggelar
touring motor
Puluhan anggota Asosiasi Pilot Garuda (APG) menggelar touring motor ke kawasan puncak, Bogor pada 28-29
Agustus 2016. Para anggota yang ikut sekitar 21 orang menggunakan berbagai jenis kendaraan bermotor,
sebelumnya mereka berkumpul di salah satu rumah makan alam sutera, Serpong.
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Labuan Bajo
di Tengah Gempita
Wisata Dunia
REKLAMASI di sepanjang tepian pantai berpasir putihKampung Ujung telah
mengubah wajah Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara
Timur. Perkampungan nelayan itu kini menjadi pusat kuliner, belanja, dan surga
wisata dunia. Gelombang kunjungan turis dari banyak negara membanjiri kawasan
itu setiap hari.

22

Volume XXIV

HORIZON | Destinasi

Volume XXIV

23

HORIZON

D

i antara ratusan tempat
makandan toko yang
mengisi jalur pesisir itu,
warung makan ikan laut
milik Jefri (44) salah satu yang
paling ramai disinggahi. Sejak pukul
15.00 hingga menjelang pukul 05.00
Wita, tempat itu bagai tak pernah
beristirahat.” Walaupun sampai
tengah malam, tetap ada yang
singgah untuk makan,” ujarnya,
Jumat (12/8/2016).
Setiap hari, 30 kilogram hingga
40 kilogram ikan habis diolah
menjadi sop ikan, kuah asam, ikan
bakar bumbu kecap, atau pun ikan
goreng. Jefri meraup omzet Rp 1,5
juta hingga Rp 2 juta per hari.
Jefri merupakan salah satu
penduduk lokal yang sukses
mengembangkan usaha seiring
melesatnya pertumbuhan sektor
pariwisata Labuan Bajo.
Istrinya, Anita (42), mengajak
membuka usaha kuliner setelah
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mereka menikah. Dari usaha tersebut,
pasangan ini dapat membeli
sebidang tanah berukuran 10 meter
x 20 meter dan membangun
rumahmegah bernilai Rp 650 juta.
Setelah bertahun-tahun
menghun irumah bagan (apung),
keduanya kini menetap di darat.
Jarak rumah mereka sekitar 4
kilometer dari pantai.” Rumah bagan
sudah kami tinggalkan,” ujar Jefri.
Keajaiban dunia
Dunia melirik Labuan Bajo setelah
komodo dinominasikan dalam
tujuhkeajaiban baru dunia (New
7 Wonder). Jumlah kedatangan
wisatawan ke Nusa Tenggara Timur
(NTT) terusmeningkat. Tahun 2013,
jumlah kunjungan mencapai 363.765
wisatawan.Jumlah itu naik pada 2014
menjadi 397.543 wisatawan.
Turis yang singgah di Labuan
Bajo umumnya ingin berkunjung ke
Pulau Komodo dan Pulau Rinca yang

“

Pesona alam Labuan
Bajo mendorong
investasi pengusaha luar
daerah dan asing. Lahan
di sepanjang pesisir itu
hampir habis terjual.
Perkampungan nelayan
dan kebun berganti
menjadi hotel, restoran
dan bar, serta kantor
agen perjaanan wisata
antar pulau dan pusat
informasi turis.

“
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merupakan habitat komodo. Ada
pula Pulau Padar untuk menjelajahi
perbukitan dan menikmati telukteluk nan indah dari ketinggian. Bagi
wisatawan minat khusus, banyaklokasi indah untuk menyelam dan
snorkeling di antara pulau pulau kecil
yang menyebar di sekitar Labuan
Bajo.
Lokasi wisata yang takkalah
istimewa adalah pantai-pantai
berpasir merah atau disebut Pink
Beach. Kawasan ini tak salah jika
disebut surga wisata.
Tidak sedikit wisatawan
melanjutkan perjalanan mereka dari
Pink Beach, menyusuri daratan Pulau
Flores mulai dari Labuan Bajo hingga
Maumere.
Ada banyak pilihan lokasi wisata
yang menarik seperti pantai-pantai
berpasir putih, baik di jalur selatan
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maupun utara. Kelestarian ratusan
desa adat masih terjaga. Ada pula
Danau Kelimutu. Sentra kerajinan
tenun ikat Flores juga bertebaran di
sepanjang perjalanan.
Pesona alam Labuan Bajo
mendorong investasi pengusaha luar
daerah dan asing. Lahan di sepanjang
pesisir itu hampir habis terjual.
Perkampungan nelayan dan
kebun berganti menjadi hotel,
restoran dan bar, serta kantor agen
perjalanan wisata antar pulau dan
pusat informasi turis.
Jefri beruntung membeli tanah
untuk rumahnya empat tahun lalu
dengan harga Rp 25 juta per 250 meter
persegi. Untuk ukuran yang sama,
harga tanah kini sudah melambung
10 kali lipat.
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Orang asing
Salah seorang warga Labuhan Bajo,
Alfin Latubatara (46), mengatakan,
lahan tertentu dibeli orang asing
dengan atas nama warga Indonesia.
Lahan yang dikuasai pendatang
kebanyakan terletak di pesisir pantai.
Banyak penduduk lokal tergiur dengan
uang lantas menjual kebunnya.
Persaingan di antara makelar
tanah pun membuat harga lahan
meningkat tajam. Lahan 2.500 meter
persegi di pesisir pantai sekitar pusat
kota Labuan Bajo yang masih Rp 15
juta pada 2005 kini melambung jadi
Rp 10 miliar.
Setelah berlimpah uang, mereka
tidak mampu memanfaatkan nya untuk
usaha produktif.Uang lebih banyak
berhamburan di tempat hiburan

26

malam. Setelah hampir kehabisan
uang, mereka menyingkir kepegunungan untuk kembali berkebun.
Sinyo Lewar (34), nakhoda MV
Cahaya Lusia, menuturkan, banyak
pulau kecil di Manggarai Barat
diserahkan pemerintah kepada pihak
asing untuk dikelola. Pulau Kanawa,
misalnya, dimiliki penuh oleh dua
warga negara Spanyol dan Italia.
Pulau Bidadari menjadi milik seorang
warga negara Inggris. Sementara
Pulau Sebayur milik warga negara
Italia. Sinyo biasa mengantar
wisatawan asing kesana untuk
menyelam dan snorkeling.
Selain MV Cahaya Lusia, ada
sekitar 150 kapal motor melayani
perjalanan wisata ke Pulau Komodo
dan sekitarnya. Hampir 95 persen

kapal-kapal itu milik penduduk lokal.
Sebelumnya kapal digunakan untukmenangkap ikan.
Kurang siap
Alfin menambahkan, masyarakat
lokal kurang siap mental menghadapi
perubahan yang begitu drastis di
Labuan Bajo. Setelah keran pariwisata dibuka melalui Sail Komodo 2013,
Labuan Bajo menjadi salah satu
destinasi wisata terbaik dunia.
Pemerintah Indonesia memasukkan Labuan Bajo sebagai satu dari
10 kawasan strategis pariwisata
nasional (KSPN). Peluang itulah yang
belum dioptimalkan penduduk lokal.
Minimnya sumber daya manusia
menjadi persoalan.
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Intervensi pemerintah sangat lemahdalam memberdayakan masyarakat
lokal. Padahal, jika serius, banyak
potensi yang bisa digarap, seperti
usaha kopi, gula rebok (daripohon
enau), dan tenunikat.
”Kami punya banyak potensi,
tetapi belum ada produk UKM (usaha
kecil dan menengah) yang bisa diangkat sebagai suvenir khas Manggarai
Barat sebagaimana di daerahwisata
lainnya,” kata Alfin.
Peluang usaha di sektor pertanian
dan peternakan yang seharusnyabisa
dikerjakan penduduk lokal juga
belum banyak dimanfaatkan.
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Daging, sayur, buah-buahan, dan
beras untuk kebutuhan hotel dan
rumah makan banyak didatangkandari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Sulawesi Selatan. Padahal, banyak
lahan kosong menganggur.
”Bahan pangan yang dipasok
dari warga lokal sangat sedikit.Tidak
lebih dari 15 persen,” ucap Alfin.
Oleh karena itu, jangan
biarkan keberadaan masyarakat
lokal sebagai penonton semata.
Perlu pemberdayaan. Tanpa itu,
pariwisata Labuan Bajo hanya akan
memunculkan persoalan sosial baru.
(Sumber: Kompas. /eq)
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Hebat, Mobil
Toyota Ini
Bisa Jadi
Pembangkit
Listrik

28

P

T Toyota Astra Motor (TAM)
memperkenalkan teknologi
dan kendaraan konsep masadepan kepada masyarakat
Indonesia di ajang Gaikindo Indonesia
International Auto Show (GIIAS) yang
digelar di Tangerang, Banten, 11-21
Agustus.
Kendaraan canggih dan ramah
lingkungan yang ditampilkan itu yakni generasi penerus Toyota Mira yaitu
mobil konsep FCV Plus dan konsep
crossover Toyota C-HR. Seperti dilansir
berita satu, kedua nya menjadi special
exhibit car pada GIIAS 2016.
“Kami ingin konsumen dan
pengunjung yang hadir di GIIAS 2016
dapat melihat langsung kemajuan
teknologi yang telah disiapkan Toyota
yang mengembangkan teknologi
ramah lingkungan yang berguna
bagi semua lingkungan masyarakat,”
ujar Wakil Presiden Direktur PT TAM
Henry Tanoto.
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Dijelaskan, Toyota memperkenalkan konsep FCV pada 2014 lalu.
Kemudian, prototipe kendaraan itu
diproduksi pada 2015.Kini, kelanjutannya Toyota membawa dan memperlihatkan secara langsung Toyota
Mirai yang sudah dijadikan model
kendaraan massal dari teknologi FVV.
Menggunakan bahan bakar hidrogen,
Toyota Mirai merupakan mobil FCV
(fuel cell vehicle) pertama di dunia
yang diproduksi secara komersial.
Toyota pertama kali memperkenalkan
kendaraan berteknologi fuel cell
pada Geneva Motor Show 2013, dan
mulai diluncurkan kepasar pada
November 2015 untuk pasar Eropa,
Amerika Utara, sertaJepang.
Pasok Energi
Mobil konsep FCV Plus pertama kali
diperkenalkan di Tokyo Motor Show
2105.Mobil itu pengembangan
mobil konsep FCV sebelumnya
dengan teknologi lebih tinggi
sehingga bisa menghasilkan tenaga
listrik yang mampu memasok energi
untuk berbagai kepentingan. Bahkan,
FCV Plus di desain untuk bisa menjadi
merupakan kendaraan ramah
pembangkit tenaga listrik.
lingkungan dengan konsumsi bahan
Sedangkan Toyota C-HR
bakar sangat efisien dan dikembangkan dengan platform Toyota
New Global Architecture (TNGA).
Walaupun belumresmi dipasarkan,
C-HR direncanakan hadir dalam tiga
line-up yaitu 1.200 cc, 1.800 cc hybrid
dan 2.000 cc. Dengan konsep desain
Respons, Linearit, Consistency dan
mulai memasukitahap pra-jual di
negara-negara Eropa pada
September mendatang, Toyota C-HR
diharapkan bisa di distribusikan ke
diler akhir tahun ini. Mobil yang
harganya berada di antara harga
Toyota Auris dan RAV4 itu diharapkan
bisa terjual sekitar 100.000 unit per
tahun untuk pasar Eropa.
Henry menambahkan, kehadiran
tiga produk special exhibit memberikan
gambaran kepada pengunjung
GIIAS 2016 mengenaikonsep desain
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dan teknologi kendaraan yang akan
digunakan dan diproduksi Toyota.
Sejalan dengan visi Toyota, mobil
masa depan selain harus mampu
memenuhi kebutuhan pelanggan
yang semakin kompleks dan dinamis,
juga harus menekankan kinerja optimal
untuk mendukung kendaraan ramah
lingkungan.
Seperti kendaraan berteknologi
FCV misalnya, selain zero emissions,
juga memakai bahan bakar alternatif,
yaitu hidrogen sehingga kian
mengurangi beban terhadap
pemakaianbahan bakar fosil yang
semakin terbatas. “Pengembangan
mobil Toyota tidak hanya bertujuan
untuk leading dalam soal kenyamanan dan keamanan, tapi juga
ingin berkontribusi maksimal dalam
mencari solusi menghadapi tuntutan
terhadap berbagai aktivitas yang ramah
lingkungan,” kata Henry. (*/eq)
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Ini dia 6
Langkah
Mudah
Detoks
Tubuh

Apa yang dilakukan oleh
orang-orang bergaya hidup
sehat dalam kesehariannya?
Pertama, mereka menjauhi
junk food dan lebih memilih
makanan sehat. Mereka
juga senang berolahraga
dan tidur dengan teratur.
Selain itu, mereka punya
jadwalter sendiri untuk
mendetoksifikasi tubuh.

30

T

ak perlu ke salon, karena arti
detoks tidak hanya sebatas
kulit. Andabisa melakukannya sendiri di
rumah, membersihkan atau
memurnikan kembali bagian luar
dan dalam tubuh Anda. Cukup
lakukan enam trik ini, maka Anda
akan merasa segar dan lebih sehat.

1

Bangun
dengan
lemon
Segera setelah
Anda bangun,
minum segelas

air hangat yang dicampur perasan
lemon segar. "Air lemon akan memberikan elektrolit dalam bentuk
kalium, kalsium, dan
magnesium," kata Dr. Lipman.
"Pada malam hari tubuh
menghabiskan cairan untuk proses
detoksifikasi ketika tidur. Sangat
penting bagi kita untuk mengisi
kembali cairan yang hilang dengan
cairan lain yang mengandung
elektrolit."
Jus Lemon juga membantu hati
Anda menghasilkan lebih banyak
enzim, yang membantu pencernaan
dan mendorong hati untuk mem-
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bersihkan racun. Vitamin C dalam jus
lemon merupakan antioksidan yang
kuat dan melindungi tubuh dari
bahaya radikal bebas serta
memperkuat sistem kekebalan
tubuh.

kaya sulfur, seperti bawang merah,
bawang putih, dan sayuran,
termasuk brokoli, kale, collard hijau,
kubis, kol, dan kembangkol akan
mengurangi risiko penyakit-penyakit
tersebut.
"Makanan-makanan ini tinggi
antioksidan yang mendukung
kemampuan tubuh untuk melawan
racun," kata Dr. Lipman.
Sebuah studi 2014 menunjukkan,
bahwa wanita yang makan sayuran
cruciferous sepertibrokoli dan
kubis memiliki tingkat peradangan
substansial yang lebih rendah dari
pada mereka yang kurang menyukai
sayur-sayuran tersebut.

5

Dalam
review
studi
terhadap milk
thistle yang
dilakukan oleh
National Center for Complementary
and Alternative Medicine, peneliti
menemukan bahwa milk thistle dapat
membantu meningkatkan fungsi
Sikat tubuh Anda
hati, melindungi tubuh dari kerusakan
Beberapa hari seminggu sebelum
sel dan merangsang perbaikan jaringan
mandi, enyahkan kulit kering dengan hati.
sikatber bulu lembut. Menyikat kulit
Hindari "detoksifikasi" teh yang
kering memiliki dua manfaat utama: yang mengklaim dapat membantu
"Sikat kering membantu kulit Anda
mengekang nafsu makan atau teh
mengelupaskan sel-sel kulit mati
Beryoga
yang katanya dapat merevitalisasi
Lakukan pose twist yang mengharuskan yang menyebabmetabolisme, karena kemungkinan
kan penyumAnda memutar tubuh atau torso.
dicampur dengan ramuan yang
Twist membantu proses detoks dengan batan
memberikan efek samping seperti
pori-pori
merangsang pencernaan dan
agitasi dan sakit kepala.
eliminasi. "Banyak ketidak nyamanan dan memungpencernaan berasal dari stres," kata
Berendam
Dr. Lipman, "Melepaskan ketegangan kin
Tambahkan sekitar dua cangkir
dan tekanan di perut dan mengambil kan
garam mineral dan berendamlah
napas dalam-dalam dapat mengenselama 20 menit. "Garam mineral
durkan otot-otot dan diafragma,
mengandung magnesium serta
yang memungkinkan sistem pencermineral lainnya yang dapat menutrisi
naan bekerja dengan lebih baik. "
kulit Anda selama mandi dan dapat
membantu dengan proses detokkulit untuk bernapas sifikasi," kata Dr. Lipman. (sumber:
Makan brokoli
dan berkeringat dengan
Peradangan kronis
bebas," Dr. Lipman menjelaskan.
telah dikaitkan
"Ini juga merangsang sirkulasi di
dengan penyabawah kulit yang membantu memkit jantung,
promosikan pembaruan sel dan
diabetes
dan kanker. mendukung vitalitas kulit Anda."
Mengisi
piring Anda Minum teh
Teh yang mengandung dan delion
dengan
makanan yang atau milk thistle dapat meningkatkan
fungsi hati, membantu untuk menurunkan penumpukan racun di dalam
jaringan tubuh.
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