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Salam sejahtera untuk kita semua.
Kami keluarga besar Asosiasi Pilot Garuda (APG) pada edisi
Emagz.APG November 2016 ini mengucapkan selamat hari
Pahlawan, dimana sebelumnya kita juga telah memperingati hari
Sumpah Pemuda, semoga moment peristiwa penting itu dapat
menjadi inspirasi bagi kita semua.
Selanjutnya, saya ucapkan Terima kasih kepada semua pihak,
dimana beberapa waktu lalu Asosiasi Pilot Garuda (APG) berhasil
menggelar seminar kesehatan tentang bahaya trombosis dengan
lancar. Suksesnya kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi
informasi positif sehingga dapat menjadi bagian antisipasi dari
risioko penyakit bagi para Pilot.
Tak lupa saya sampaikan bahwa tak lama lagi kita akan
menyambut hari jadi APG yang ke-31, oleh karena itu mari
bersama-sama kita terus jaga kekompakan rekan-rekan pilot
Garuda 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.
Salam Kompak...
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TERBANG LANGSUNG JAKARTA – LABUAN BAJO
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“

Garuda Indonesia
ikut mendukung dan
mengembangkan
pariwisata di kawasan
timur Indonesia, dalam
hal ini Labuan Bajo,
Nusa Tenggara Timur,
mengingat kawasan
tersebut saat ini telah
menjadi primadona
bagi para traveler untuk
melakukan diving,
snorkeling hingga trekking
alam

M

askapai nasional
Garuda Indonesia
mulai Jumat (21/10)
melayani penerbangan
langsung Jakarta – Labuan Bajo
(CGK – LBJ) pp, sebagai bagian
dari langkah strategis perusahaan
dalam perlusan konektivitas
penerbangan dan peningkatan
pasar domestik, sekaligus
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para wisatawan, dengan waktu
perjalanan yang lebih singkat
dan efektif, tanpa harus transit via
Denpasar,” tambah Benny.
Penerbangan Jakarta – Labuan
Bajo pp tersebut akan dilayani
sebanyak 6 kali dalam seminggu
(kecuali hari Sabtu), dengan
menggunakan pesawat jenis
Bombardier CRJ1000 NextGen
berkapasitas 96 tempat duduk
(all economy class). Sebelumnya,
sejak tahun 2013, Garuda
Indonesia melayani penerbangan
ke Labuan Bajo melalui Denpasar
dua kali penerbangan setiap hari,
dengan armada ATR72-600 yang
berkapasitas 70 penumpang.
Penerbangan Jakarta – Labuan
Bajo (GA 452) dijadwalkan
mendukung program pemerintah berangkat dari Jakarta pada pukul
10.05 WIB dan akan tiba di Labuan
untuk mengembangkan potensi
Bajo pada pukul 13.35 WITA.
wisata yang ada di wilayah
Sedangkan untuk penerbangan
Indonesia timur.
VP Corporate Communications Labuan Bajo – Jakarta (GA 453)
dijadwalkan berangkat dari
Garuda Indonesia, Benny
Labuan Bajo pada pukul 14.15
S Butarbutar mengatakan,
WITA dan akan tiba di Jakarta pada
penerbangan langsung dari
pukul 15.25 WIB.
Jakarta – Labuan Bajo pp ini
“Garuda Indonesia
merupakan salah satu bentuk
ikut
mendukung dan
komitmen Garuda Indonesia
mengembangkan
pariwisata
dalam mendukung program
di
kawasan
timur
Indonesia,
percepatan Labuan Bajo yang
dalam hal ini Labuan Bajo, Nusa
merupakan salah satu Destinasi
Tenggara Timur, mengingat
Prioritas yang ditetapkan
kawasan tersebut saat ini telah
pemerintah.
menjadi primadona bagi para
“Penerbangan langsung
traveler untuk melakukan diving,
Jakarta – Labuan Bajo pp ini juga
diproyeksikan akan meningkatkan snorkeling hingga trekking alam,”
tutup Benny. (*/eq)
traffic kunjungan wisatawan
baik domestik maupun asing
ke Labuan Bajo. Penerbangan
langsung ini akan mempermudah
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ARIF
WIBOWO

KEMBALI
PIMPIN
INACA
2016–2019
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B

erdasarkan Rapat Umum
Anggota (RUA) Tahunan
Indonesia National Air
Carriers Association (INACA)
yang dilaksanakan pada hari ini
(20/10) di Jakarta, M. Arif Wibowo,
yang merupakan Direktur Utama
Garuda Indonesia, kembali terpilih
sebagai Ketua Umum, untuk
periode tiga tahun ke depan
(2016 – 2019). Sebelumnya, M. Arif
Wibowo menjabat sebagai Ketua
Umum INACA sejak tahun 2013,
ketika menjabat sebagai CEO
Citilink Indonesia.
Di samping itu, seluruh jajaran
pengurus periode sebelumnya,
berdasarkan RUA hari ini juga
ditetapkan kembali sebagai jajaran
pengurus INACA 2016 – 2019,
dengan penambahan satu orang
sebagai Ketua Dewan Pembina
yaitu Erlangga Suryadarma,
mendampingi Emirsyah Satar.
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Dengan demikian, maka
susunan kepengurusan INACA
periode 2016 – 2019 adalah
sebagai berikut :
- Ketua Dewan Pembina:
Erlangga Suryadarma & Emirsyah
Satar
- Ketua Umum:
M. Arif Wibowo (Garuda
Indonesia)
- Ketua Penerbangan Berjadwal:
Bayu Sutanto (TransNusa)
- Ketua Penerbangan Charter:
Denon Prawiraatmadja
(Whitesky)
- Ketua Penerbangan Cargo:
Boyke P. Soebroto (Cardig Air)

Ketua INACA 2016 – 2019,
M. Arif Wibowo menyatakan
kesiapannya untuk kembali
memimpin INACA beserta
jajaran pengurus yang ada,
untuk memberikan dukungan
penuh kepada Pemerintah
dalam mengembangkan industri
penerbangan di daerah terluar,
terdalam, tertinggal dan rawan
bencana di Indonesia.
“Sejalan dengan situasi industri
penerbangan nasional maupun
global yang kian kompetitif,
INACA juga berkomitmen
untuk senantiasa konsisten
dalam melakukan inovasi, serta
mematuhi standar keselamatan,
keamanan, dan pelayanan
penerbangan, guna memperbaiki
kualitas penerbangan nasional”
tambah Arif. (*/eq)

- Sekretaris Jenderal:
Tengku Burhanuddin

7

NEWS

8

Volume XXVI

NEWS

OPTIMALKAN ISIAN PENUMPANG,

GARUDA INDONESIA

GANDENG KTO

M

askapai penerbangan
nasional Garuda
Indonesia bersama
Korea Tourisme Organization
(KTO) menandatangani nota
kesepahaman “Joint Promotion
Program” yang merupakan
program kerjasama pariwisata
antara Garuda Indonesia dengan
organisasi pariwisata Korea untuk
meningkatkan jumlah wisatawan
di kedua negara.
VP Marketing Garuda
Indonesia, Selfie Dewiyanti
menyambut baik kerjasama
itu dan meyakini benefit
kerjasama kedua belah pihak
utamanya dengan melihat trend
peningkatan jumlah wisatawan
asal Indonesia ke Korea Selatan
setiap tahunnya.
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“Pada semester pertama
Januari-Juli 2016, Garuda
Indonesia berhasil menerbangkan
71.349 penumpang dari Indonesia
ke Korea Selatan. Hingga bulan
Desember nanti kami yakin jumlah
penumpang akan terus meningkat
dibanding tahun sebelumnya,”
jelas Selfie.
Sementara itu pada
kesempatan yang sama President
Korea Tourism Organization (KTO),
Jung Chang Soon mengatakan
bahwa KTO sangat antusias dapat
bekerja sama dengan Garuda
Indonesia, yang merupakan salah
satu maskapai penerbangan
bintang lima di dunia, khususnya
dalam rangka peningkatan
kunjungan wisatawan Indonesia

untuk dapat terbang ke Korea
Selatan.
“Berdasarkan data kami,
kunjungan wisatawan Indonesia
ke Korea Selatan tersebut
meningat sebesar 37,5 persen
selama semester pertama tahun
2016. Jumlah tersebut terbilang
meningkat cukup signifikan
dibandingkan semester pertama
pada tahun 2015. Melihat itu,
tentunya kami sangat optimis
dalam pelaksanaan kerjasama
dengan Garuda Indonesia ini,
dan kiranya kerja sama ini dapat
dikembangkan di masa yang akan
datang,” ungkapnya. (eq)
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GARUDA INDONESIA

SUMBANGKAN EMPAT MESIN
PERAHU TEMPEK KEPADA
NELAYAN LABUAN BAJO

M

askapai nasional Garuda
Indonesia pada hari
Jum’at (28/10) kemarin,
menyerahkan bantuan sebanyak
empat mesin perahu tempel
bagi para kelompok nelayan
di Pulau Rinca, Nusa Tenggara
Timur sebagai bagian dari
pelaksanaan kegiatan “corporate
social responsibility (CSR)” guna
mendukung peningkatan taraf
hidup nelayan setempat.
Bantuan tersebut diserahkan
langsung oleh Direktur Utama
Garuda Indonesia, M. Arif Wibowo,
kepada Kepala Desa Panjang
Pulau Rinca, H. Muchtar yang
disaksikan oleh Menteri BUMN
RI, Rini Soemarno dan ratusan
Direktur Utama BUMN lainnya
yang menjadi peserta perayaan
HUT BUMN 2016 yang dipusatkan
di Labuan Bajo.
Direktur Utama Garuda
Indonesia, M. Arif Wibowo,
mengatakan bahwa Garuda
Indonesia memiliki ikatan dengan
masyarakat pada perjalanan
historisnya. Oleh karenanya,
Garuda Indonesia tidak hanya
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berorientasi pada bisnis semata;
tetapi juga memiliki kepedulian
dan perhatian sebagai bentuk
tanggung jawab sosial lingkungan
terhadap keberadaan masyarakat.
“Kami harapkan bantuan
berupa empat unit mesin perahu
tempel ini tidak sekedar dilihat
dari besaran nilainya, akan tetapi
lebih kepada bentuk perhatian
dan komitmen kami untuk turut
mendukung program percepatan
ekonomi dan pariwisata Labuan
Bajo yang merupakan salah satu
destinasi prioritas yang ditetapkan
pemerintah”, tambah Arif.
Saat ini, Labuan Bajo telah
menjadi salah satu destinasi favorit
wisatawan domestik dan manca
negara. Guna memudahkan
akses ke Labuan Bajo, sejak
tanggal 21 Oktober 2016 lalu,
Garuda Indonesia telah melayani
penerbangan Jakarta Labuan
Bajo pp 6 kali seminggu (kecuali
hari Sabtu) dengan menggunakan
pesawat jenis Bombardier CRJ1000
NextGen berkapasitas 96 tempat
duduk. (*/eq)
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PERKUAT JARINGAN,

GARUDA INDONESIA
DAN 20 AIRLINES ANGGOTA
SKYTEAM BERTEMU DI BALI
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A

liansi penerbangan global,
SkyTeam, memilih Garuda
Indonesia sebagai tuan
rumah pelaksanaan Supervisory
Board Meeting atau pertemuan
rutin tahunan para pimpinan
20 maskapai internasional di
Nusa Dua, Bali , mulai tanggal
12-13 Oktober 2016, guna
membahas strategi masa depan
dan memperkuat jaringan
aliansi global bagi perusahaan
penerbangan tersebut.
“Pertemuan rutin yang
dihadiri 20 anggota aliansi
penerbangan SkyTeam tersebut
mengagendakan pembahasan
isu-isu strategik terkait upaya
pengembangan basis jaringan
aliansi penerbangan SkyTeam
secara global, penetapan
anggaran organisasi, serta
komitmen bersinergi dalam
memperkuat layanan dan basis
jaringan penerbangan kepada
seluruh pengguna jasa sesuai
filosofi layanan SkyTeam ‘Caring
More About You’,” kata Direktur
Utama Garuda Indonesia M. Arif
Wibowo di Nusa Dua, Bali, Rabu
(12/10).
Arif Wibowo mengatakan,
pertemuan SkyTeam Supervisory
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Board Meeting untuk semakin
memperkuat komitmen
SkyTeam yang sejalan dengan
visi Garuda Indonesia sebagai
maskapai bintang lima yang
mengedepankan konsep
layanan full service. Apalagi dari
seluruh anggota SkyTeam, hanya
Garuda Indonesia yang meraih
penghargaan sebagai maskapai
bintang lima dari Skytrax.
Sementara itu, CEO SkyTeam,
Perry Cantarutti, mengatakan,
terpilihnya Garuda Indonesia
sebagai tuan rumah pertemuan
ini adalah untuk memperkenalkan
keindahan Indonesia serta
potensinya yang besar dalam
memperluas layanan dan jaringan
kerjasama penerbangan di antara
sesama anggota SkyTeam.
“SkyTeam tahun ini lebih
berfokus pada upaya memperkuat
dan mengembangkan serta
melengkapi para anggota dengan
standar kualitas layanan global
yang lebih mempermudah para
pengguna jasanya di seluruh
dunia. Saat ini Skyteam belum
menargetkan penambahan jumlah
anggota baru,” katanya.
Perry menambahkan bahwa
SkyTeam juga menargetkan

peningkatan layanan dan
kehadirannya di China, dan
posisi Garuda Indonesia saat
ini menjadi penting, karena
bisa menjadi penghubung bagi
jaringan kerjasama SkyTeam untuk
melanjutkan penerbangannya ke
China.
Melalu sinergi aliansi jaringan
penerbangan SkyTeam, saat ini
seluruh pengguna jasa dapat
menikmati layanan jaringan
penerbangan ke lebih dari 1062
destinasi di seluruh dunia, yang
berada di 177 negara melalui
17,343 layanan penerbangan yang
dilayani penerbangan SkyTeam
setiap harinya. Sinergi layanan
jaringan penerbangan SkyTeam
saat ini melayani lebih dari 655
juta penumpang setiap tahunnya.
Kerjasama 20 maskapai
interasional tesebut menjadikan
SkyTeam memiliki armada yang
jauh lebih besar dengan 3.937
pesawat bebagai jenis di seluruh
dunia dan lounge SkyTeam
sebanyak 672 lounge. (*/eq)
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LAMPAUI TARGET,

GARUDA INDONESIA
TRAVEL FAIR (GATF) 2016

RAIH TOTAL TRANSAKSI RP.447 MILIAR
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P

elaksanaan Garuda
Indonesia Travel Fair (GATF)
tahun 2016 fase ke-2 yang
berlangsung sejak 7-9 Oktober
2016 kemarin memberikan hasil
yang positif bagi perusahaan,
dimana total transaksi penjualan
GATF 2016 di 18 kota (termasuk
Jakarta) berhasil meraih Rp.447
miliar atau melampaui target
yang ditetapkan sebelumnya
Rp.386 miliar. Begitu juga
hasil yang tercapai di Jakarta
melampaui target dengan meraih
Rp.256 miliar.
VP Corporate Communications
Garuda Indonesia, Benny S.
Butarbutar di Jakarta, dlam
siaran persnya, Senin (10/10)
mengatakan bahwa keberhasilan
pelaksanaan GATF 2016 fase ke-2
tersebut merupakan hasil dari
kerja keras seluruh karyawan
Garuda Indonesia Group yang
terlibat dan ikut serta untuk
mensukseskan travel fair terbesar
di Indonesia tersebut.
“Keberhasilan kami dalam
melaksanakan GATF 2016 fase
ke-2 tersebut selain memang
saat ini minat masyarakat untuk
traveling terus meningkat,
namun keberhasilan tersebut
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juga merupakan buah dari kerja
keras rekan-rekan karyawan
Garuda Indonesia Group, baik di
Jakarta maupun di 17 Kota lainnya
untuk mensukseskan GATF yang
memasukin tahun kedelapan ini.
Manajemen Garuda Indonesia
secara khusus mengucapkan
terima kasih dan menguncapkan
sukses atas kinerja, kerja keras dari
rekan-rekan Garuda Indonesia
Group semua, dan kami harap
pelaksanaan GATF tahun depan
akan semakin sukses” katanya.
Sebelumnya Garuda Indonesia
mentargetkan total penjualan
GATF 2016 fase ke-2 dari 18 kota
yang melaksanakan (termasuk
Jakarta) tersebut sebesar Rp.386
miliar, namun selama 3 hari
pelaksanaan (7-9 Oktober 2016)
hasil yang didapat dari total
penjualan tersebut ternyata
melampaui target, yaitu sebesar
Rp.447 miliar. Hal tersebut
sama dengan target penjualan
sebelumnya pada pelaksanaan
GATF 2016 fase ke-2 di Kota
Jakarta, yaitu sebesar Rp.225
miliar. Namun karena minat
masyarakat untuk traveling terus
meningkat di setiap tahunnya,
maka total penjualan GATF

2016 fase ke-2 di Jakarta juga
melampaui target, yaitu sebesar
Rp.256 miliar.
“Rute atau destinasi yang masih
menjadi favorit para travelers
yang hadir di GATF 2016 kemarin
diantaranya adalah Singapura,
Jepang dan Korea, sedangkan
untuk domestik adalah Bali dan
Lombok yang sampai saat ini
masih menjadi incaran para
travelers tersebut”, tambah Benny.
GATF 2016 Fase ke-2 tersebut
telah dilaksanakan serentak
pada tanggal 7-9 Oktober 2016
lalu di 18 kota di Indonesia,
yaitu : Jakarta, Bandung, Medan,
Lampung, Palembang, Semarang,
Solo, Yogyakarta, Surabaya,
Denpasar, Lombok, Kupang,
Balikpapan, Makassar, Manado,
Ambon, Timika dan Jayapura. (*/
eq)
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A

sosiasi Pilot Garuda
(APG) melaksanakan
seminar kesehatan
mengenai trombosis (sumbatan
pembuluh darah) dalam rangka
memperingati hari trombosis
se-dunia bertempat di Garuda
Indonesia Training Center (GITC),
Jakarta, Senin (24/10). Adapun
tema yang diangkat yakni
“Kekentalan darah dan Risiko
Sumbatan Pembuluh Darah
pada Penerbangan” , kegiatan ini
bertujuan untuk menumbuhkan
kesadaran dan meningkatkan
pengetahuan para pilot dan
awak kabin tentang kesehatan
terutama tentang trombosis yang
merupakan penyebab kematian
utama dan termasuk “silent killer”.
Presiden Asosiasi Pilot Garuda
(APG) Capt. Bintang Hardiono
dalam sambutannya menjelaskan,
melalui seminar kesehatan ini
kita dapat memahami risiko
permasalah trombosis (sumbatan
pembuluh darah) yang memang
sering dijumpai dikalangan
penerbang.
“Kami mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang
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telah terlibat dalam pelaksanaan
seminar ini, semoga dengan
adanya seminar ini dapat
menambah edukasi kesehatan
kita, khususnya pada trombosis,
sehingga kesehatan kita
semua yang berada di dunia
penerbangan dapat terjaga
dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Vice President
Garuda Sentra Medika Dr.
Taufik Litaay mewakili Direktur
Operasional dalam sambutannya
mengatakan semoga dengan
adanya seminar ini kita semua
dapat mengambil manfaatnya,
khsusnya kita sebagai pelaku
dunia penerbangan. Seperti yang
kita ketahui, di Garuda Indonesia
sendiri diketahui permasalahan
trombosis ini juga sempat dialami
oleh beberapa penerbangan di
Garuda.
Salah seorang peserta seminar
yang merupakan penerbang , Ara,
mengatakan kegiatan seminar ini
hal yang bagus, kita jadi dapat
lebih paham dan tahu akan
bahayanya trombosis ini, terutama
bagi kita selaku penerbang.

“Kedepan kita harapkan
kegiatan seperti ini dapat secara
berkala dilaksanakan, mungkin
dengan mengganti tema-tema
nya,” harapnya.
Salah seorang peserta seminar
yang juga seorang pilot, Raldi
mengatakan bahwa seminar
seperti ini penting karena
meningkatkan pengetahuan
kita khususnya pada dunia
penerbangan, diharapkan juga
dapat digelar secara periodik.
“Bahwa ternyata aktivitas
yang dilakukan penerbang
itu ternyata meningkatkan
resiko penyumbatan darah itu.
Harapannya seminar kesehatan
seperti ini bisa dilakukan
secara periodik, dan diadakan
penyuluhan-penyuluhan secara
langsung,” katanya.
Selain itu, kata Raldi, seminar
kesehatan juga dapat bergantiganti topik kesehatan sehingga
beragam informasinya bagi para
pilot ataupun awak kabin lainnya
dapat bermanfaat. (eq)
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TIM BAKSOS APG

RENOVASI
SEKOLAH
BAGI KORBAN BANJIR GARUT
T

ragedi banjir bandang
di Garut beberapa lalu
menyisahkan duka bagi
penduduk disana, tentunya
keprihatinan ini menggugah
rasa kemanusian setiap insan
dimanapun. Tercatat sekitar 22
orang menjadi korban jiwa dan
ratusan orang terpaksa mengungsi
ke tempat yang lebih aman.
Asosiasi Pilot Garuda (APG)
sebagai organisasi penerbang
terkemuka di tanah air menyadari
keprihatinan atas musibah itu dan
dengan tanggap hari ini (25/10)
memberikan bantuan langsung
kepada warga yang terkena
musibah itu. Perwakilan APG yang
menuju lokasi ialah Capt. Erick
Jerry Iskandar, Capt Dodi K, Capt.
Budi Komara, Capt Gandjar, Capt
Andreas Eko.
Capt. Erick Jerry Iskandar
selaku Deputy Coorporate APG
mengatakan bahwa acara bakti
sosial (baksos) ini idenya semua
arahan dari teman-teman member
APG dengan membangun
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infrastruktur disana yang rusak
akibat bencana alam.
“Karena kalau dalam bentuk
bahan pokok mereka sudah
berlimpah dan numpuk. Akhirnya
dari situ, kita berkordinasi lalu
disetujui oleh mereka untuk kita
buatkan gedung sekolah PGRI
di Garut dan akan membuat
prasasti kenang-kenangan APG di
gedung tersebut agar ada kenangkenangan untuk anak cucu dan
junior-junior penerus APG kelak,”
ungkap Capt. Erick.

Dijelaskan, pihak APG juga
menyampaikan ucapan banyak
terimakasih atas bantuan Capt
Gandjar Rusdiwan salah satu
member APG, dan kebetulan
beliau adalah putra daerah
Garut. Berkat bantuan beliau lah
semua baksos APG bisa berjalan
lancar dan tepat sasaran sesuai
kebutuhan masyarakat Garut.
“Semoga amanah yang
diberikan teman-teman member
kepada APG bermanfaat bagi kota
Garut,” tutupnya. (eq)
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MASKAPAI AIRWAYS

RITUAL SEKS

TERCORENG AKIBAT

ULAH PILOTNYA
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D

unia penerbangan
internasional kembali
tercoreng, setelah
sebelumnya sempat beredar
diary pramugari yang berisikan
perilaku buruknya, kini seorang
pilot maskapai British Airways asal
Inggris, tercoreng lantaran ulah
seorang pilot maskapai tersebut
yang bernama Colin Glover .
Dalam artikel yang dirilis oleh
The Daily Mail, Glover terancam
dipecat oleh maskapai tersebut,
setelah foto-foto yang diduga
diambil oleh dia, beredar di media
sosial.
Foto-foto itu menunjukkan
kegiatan seks yang dilakukan
oleh Colin ketika bertugas
menerbangkan pesawat Bristish
Airways. Satu di antara foto itu
menunjukkan kaki seorang pria,
yang diduga kaki Colin, memakai
stocking wanita.
Kaki itu terlihat di kemudi
pesawat Boeing 777, pesawat
jet terbesar di dunia saat ini. Di
foto lain, ada sobekan majalah
porno yang ada di kokpit pesawat,
namun demikian Colin Glover
(51) membantah bahwa dia yang
mengambil foto itu.
Pria yang sudah dua kali
menikah itu pun terancam dicabut
lisensi terbangnya, bila terbukti
bahwa kaki yang ada dalam foto
itu, adalah kakinya.
Dikutip dari The Daily Mail, juru
bicara maskapai BA mengatakan:
“Kami mengusut kasus ini
dengan sangat serius, dan tengah
menyelidikinya,”. (*/Rf )

Volume XXVI

21

HEADLINES

PENGURUS APG

TERIMA KUNJUNGAN
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P

engurus Perhimpunan
Dokter Spesialis Kedokteran
Penerbangan Indonesia
(PERDOSPI) menemui pengurus
Asosiasi Pilot Garuda (APG) di
kantor APG, Tangerang, Senin
(31/10/2016). Pertemuan itu
dalam rangka tukar pikiran dalam
peningkatan informasi seputar
pembinaan kesehatan awak
pesawat.
Dari PERDOSPI langsung
dihadiri oleh Ketua umum
pengurus pusat PERDOSPI
Dr.Soemardoko Tjokrowidigdo,
Sp.KP (K), Sp.M, dan didampingi
pengurus PERDOSPI lainnya dr.
Doli Kaunang, SpKP, SpJP.
Kunjungan itu langsung
diterima oleh Presiden APG Capt.
Bintang Hardiono dan jajaran
pengurus lainnya, seperti Capt.
Leo Bagus Perkasa, Capt. Nababan,
Capt. Eksitarino Irianto dan
jajaran pengurus lainnya. Dalam
kesempatan itu juga turut hadir VP
Garuda Sentra Medika, dr. Taufik P.
Litaay.
Adapun pertemuan tersebut
membicarakan seputar
pentingnya antisipasi risiko
penyakit yang potensi dialami
oleh penerbang, sehingga dapat
meningkatkan kesehatan yang
berjung pada positifnya kwalitas
kerja, demikian dijelaskan oleh
oleh Ketua umum pengurus
pusat PERDOSPI dr.Soemardoko
Tjokrowidigdo.
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dr.Soemardoko Tjokrowidigdo
mengatakan lebih lanjut, bahwa
pada pertemuan yang diterima
langsung oleh Presiden APG Capt.
Bintang Hardiono beserta jajaran
pengurusnya, PERDOSPI ingin
membangun kesadaran tentang
kesehatan para awak pesawat agar
dapat termonitoring sehingga jam
terbang bisa lebih maksimal tanpa
menggangu kesehatan dan nilai
produktivitas naik.
“Kami juga ingin membuat
pemeriksaaan kesehatan secara
online dan jika perlu akan kami
tempatkan dokter disini. Dengan
demikian, kesehatan para pilot
khususnya dapat ditangani oleh
ahlinya yakni dokter spesialis

khusus penerbang,” terangnya
kepada wartawan di kantor APG.
Dikesempatan yang sama,
Presiden APG Capt. Bintang
Hardiono mengatakan
menyambut baik pertemuan ini,
dengan harapan kedepan dua
organisasi ini dapat saling mengisi.
“Kami rasa ini hal positif,
dengan pertemuan ini kami
merasakan pentingnya monitoring
kesehatan pada pilot. Seperti yang
kita ketahui belakangan ini, bahwa
ada peningkatan angka kematian
pilot muda secara mendadak,
nah kami ingin mengantisipai
hal itu dan menemukan solusi
terbaiknya,” ungkapnya. (eq).
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KOPAPG
GANDENG SAM UNTUK EDUKASI

PERENCANAAN KEUANGAN PILOT
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K

operasi Andalan
Penerbangan Garuda
(KopAPG) menggandeng
Samuel Aset Manajemen (SAM)
dalam rangka program edukasi
perencanaan keuangan untuk para
pilot. Mulai November mendatang
dijadwalkan akan ada pertemuan
satu kali setiap minggunya di area
Garuda Operasi Center, yang bisa
diikuti oleh pilot bahkan juga
pasangannya.
Sekretaris KopAPG Capt.
Pahlawan menegaskan bahwa
ini merupakan program edukasi
perencanaan keuangan untuk para
pilot. Namun hal ini sebenarnya
kami fokuskan kepada para pilot
agar dapat lebih bisa memakai
koperasi APG dalam membantu
perencanaan keuangan mereka.
“Fokusnya itu supaya pilot ini
bisa melihat bahwa koperasi ini
tidak hanya sebatas untuk simpan
pinjam, namun lebih dari itu,”
terangnya, Senin (31/10).
Lebih lanjut Capt. Pahlawan
mengatakan dengan adanya
program ini para pilot dapat
mengoptimalkan pelayanan yang
ada di KopAPG, karena saat ini
yang cukup memahami persoalan
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keuangan pilot dan solusinya.
Dijelaskan pula, bagi anggota
KopAPG yang berminat untuk
menambah pengetahuan
tentang perencanaan keuangan
bisa mendaftarkan diri melalui
koperasiapg@gmail.com atau
melalui pesan singkat dan
whatsapp di nomor 08119302894
(Meiry) dan 081283398813 (Yana).

Salah seorang perwakilan dari
Samuel Aset Manajemen (SAM)
Ayu mengatakan, harapannya
melalui program SAM dapat
berkontribusi dalam pengetahuan
perencanaan keuangan bagi para
pilot di Garuda Indonesia serta
dapat bersinerg, khusunya dengan
pilot yang menjadi anggota
KopAPG. (eq)
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KOMPETISI

BULUTANGKIS
PARDI CUP 2016
BERLANGSUNG

SUKSES
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ejak Kamis (20/10/2016)
pagi, hal badminton PBSI
yang ada dijalan Asia
Afrika rama didatangi orang
untuk berlaga pada kompetisi
badminton Pardi Cup 2016.
Komunitas Badminton Asosiasi
Pilot Garuda (APG) menggelar
kompetisi Pardi Cup tersebut
untuk ketiga kalinya, sejumlah
awak kabin, pilot dan pekerja PT
Garuda Indonesia lainnya turut
hadir.
Kordinator Badminton APG
Capt. Aryaperkasa Wahyusuksma
mengatakan pada kompetisi
saat ini peserta kategori single
lebih besar peminatnya dari yang
diperkirakan.
“Tadinya saya kira ada delapan
orang ternyata ada 15, jadi
lumayan ternyata peminatnya
banyak dan bagus-bagus juga.
Kelihatanya antusias temen-temen
juga bagus pada kompetisi Pardi
Cup 2016 ini,” bebernya saat
ditemui dilapangan, Kamis (20/10).
Capt. Aryaperkasa
Wahyusuksma menjelaskan lebih
lanjut, bahwa temen-temen
krew dari Surabaya, Bali pada kali
ini juga turut hadir meramaikan
Pardi Cup 2016. “Ya mereka
datang, seperti orang sceduling,
orang-orang oj pada datang juga,
Alhamdulillah bagus,” ungkapnya.
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Jauh kedepan Capt.
Aryaperkasa Wahyusuksma
menjelaskan harapannya setiap
tahun Pardi Cup 2016 ini akan
digelar.
“InshaAllah akan setiap
tahun, walaupun mungkin nanti
namanya ganti, cuma kegiatan
ini nanti akan dijadikan agenda
tahunan. Jadi dalam setahun
ada tiga agenda,” jelas Capt.
Aryaperkasa Wahyusuksma
Sementara itu,salah seorang
peserta kompetisi Pardi Cup
2016 Abi Hermawan mengatakan
bahwa kegiatan ini merupakan hal
yang sangat positif.

“Dengan adanya kegiatan
ini, kita dapat saling mengenal.
Buktinya ada yang datang dari
jauh yakni Surabaya dan Bali,”
katanya.
Tak jauh berbeda, peserta
lainnya Edy Humaydi menuturkan
meski dirinya baru kali pertama
ikut serta dalam kompetisi ini
dirinya mengaku senang.
“Padatnya jadwal membuat
saya baru sempat tahun ini ikut
serta pada kompetisi Pardi Cup.
Harapnya kedepan kegiatan ini
dapat menjadi agenda rutin bagi
pecinta olahraga bulutangkis
dilingkungan Garuda Indonesia,”
tandasnya. (Eq)
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APG
MEMPERINGATI HARI

TROMBOSIS SE-DUNIA

A

sosiasi Pilot Garuda
(APG) melaksanakan
seminar kesehatan
mengenai trombosis (sumbatan
pembuluh darah) dalam rangka
memperingati hari trombosis
se-dunia bertempat di Garuda
Indonesia Training Center (GITC),
Jakarta, Senin (24/10). Adapun
tema yang diangkat yakni
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“Kekentalan darah dan Risiko
Sumbatan Pembuluh Darah
pada Penerbangan” , kegiatan ini
bertujuan untuk menumbuhkan
kesadaran dan meningkatkan
pengetahuan para pilot dan
awak kabin tentang kesehatan
terutama tentang trombosis yang
merupakan penyebab kematian
utama dan termasuk “silent killer”.
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RIBUAN PENGUNJUNG

DATANGI PAMERAN

SAIL KARIMATA
www.wartakayong.wordpress.com
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ameran Potensi Daerah
yang dilakasanakan untuk
memeriahkan kegiatan
Sail Karimata 2016 di Kabupaten
Kayong Utara, didatangi ribuan
pengunjung.
“Kegiatan Pameran Potensi
Daerah ini merupakan langkah
strategis dalam mengembangkan
potensi daerah, khususnya dalam
kesempatan ini. Alhamdulillah,
sejak dibuka pada tanggal 12
Oktober lalu, sampai hari ini
(15/10) telah dihadiri lebih dari
2.000 pengunjung,” kata Bupati
Kayong Utara, Hildi Hamid, Sabtu.
Dia mengatakan, pada
pameran tersebut diikuti 120
peserta, yang berasal dari
Kementerian/Lembaga (K/L),
pemerintah daerah, badan usaha
swasta dan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).
Dengan momen Sail Karimata
tersebut, tidak hanya masyarakat
Kayong Utara yang datang
pada pameran itu, namun juga
wisatawan domestik maupun
mancanegara, turut menyaksikan
dan membeli berbagai produk
unggulan yang dijual.
Hildi menjelaskan, Kabupaten
Kayong Utara memang berbatasan
langsung dengan Selat Karimata.
Sebagai salah satu kabupaten di
Kalimantan Barat ini, merupakan
suatu kebanggaan tersendiri
untuk dapat dipercaya sebagai
lokasi puncak Sail Selat Karimata
2016, meskipun dalam berbagai
keterbatasan.
“Saya berkeyakinan sinergi
pemerintah pusat, pemerintah
daerah dan semua elemen
masyarakat akan mampu
mewujudkan tujuan mulia
kita yakni membangun dan
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mengembangkan potensi daerah
kita,” tuturnya.
Sail Selat Karimata 2016 selain
memperkuat destinasi wisata,
menanamkan kembali budaya
maritim dalam masyarakat kita
diharapkan juga dapat menarik
banyak pihak untuk melakukan
percepatan pembangunan daerah
melalui sektor perdagangan dan
investasi.
“Kalimantan Barat memiliki
ragam produk eksport andalan,
seperti CPO, plywood dan lain-lain.
Jangan lupa, produk-produk lokal
seperti jeruk Pontianak telah lama
mengisi pasar nasional, sudah
waktunya berkembang agar bisa
bersaing di pasar internasional
yang patut dikembangkan,”
katanya.
Ditempat yang sama,
mewakili Bank Indonesia
wilayah Kalimantan Barat, Hatta
Siswamayahya mengatakan, sejak
hari pertama membuka stand

pameran, cukup banyak produk
UMKM binaan BI yang laku terjual.
“Sampai tadi malam saja,
produk kita banyak yang sudah
habis. Antusias masyarakat yang
datang kesini untuk membeli
produk kita sangat baik dan ini
menandakan produk UMKM kita
tidak kalah dengan produk dari
luar,” kata Hatta.
Sementara itu, salah satu
peserta pameran produk unggulan
Sail Karimata, Nauval mengatakan,
pada pameran tersebut dirinya
menjual kain tenun Songket asal
Sambas beserta kemeja kombinasi
songket.
“Alhamdulillah, meski harganya
tidak murah, namun bisa laku
puluhan lembar. Pameran kali ini
cukup membawa berkah bagi kita,”
kata Nauval, yang juga merupakan
binaan dari Inkubator Bisnis Bank
Indonesia Kalbar.
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PENGUNJUNG

PADATI LOKASI
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32

Volume XXVI

Destinasi

S

ementara itu ditempat yang
berbeda, dialksanakan juga
Puncak perayaan Festival
Pesona Teluk Tomini (FPTT) 2016
di lokasi eks Sail Teluk Tomini
Kabupaten Parigi Moutong
berlangsung meriah, ribuan
pengunjung dari berbagai daerah
memadati lokasi eks Sail Tomini
yang ada di pantai Kayubura
kabupaten Parimo.
Puncak acara FPTT dengan
ditandai dengan pemukulan
tabuh yang disaksikan langsung
Perwakilan Kementerian Pariwisata
RI, Perwakilan Kementerian Dalam
Negeri, pejabat dari Meseum
rekor dunia (MURI) serta Gubernur
Sulteng, Longki Djanggola.
Bupati Parimo Samsurizal
dalam sambutannya mengatakan
bahwa dengan suskesnya Sail
Tomini yang di helat pada
bulan September 2015 lalu. Kini
pemerintah Kabupaten Parigi
Moutong kembali menjadi saksi
pelaksanaan akbar event Festival
Pesona Teluk Tomini (FPTT)
tahun 2016. Bupati Samsurizal
mengaku, bahwa kegiatan FPTT ini
merupakan langkah awal Pemda
Parimo dalam mempromosikan
kepariwisataan di daerah ini.
“Pemda Parimo telah
menetapkan bahwa jadwal

kegiatan FPTT akan di gelar
tiap tahun dan berharap bisa
masuk dalam kelender daerah
dan kelender nasional,” kata
Samsurizal dalam sambutannya
pada pembukaan FPTT di pantai
Kayu Bura. Sabtu (22/10).
Bupati Parimo yang akrab
disapa Ijal mengungkapkan
bahwa Kabupaten Parigi Moutong
memiliki panjang garis pantai
427 kilometer, yang terbentang
dari Kecamatan Moutong sampai
Kecamatan Sausu. Dikatakannya,
Kabupaten Parimo merupakan
daerah yang strategis yang
didiami oleh beragam suku, ras
dan agama sehingga daerah ini
terkesan daerah aman, damai dan
tentram.
“Melalui kegiatan ini, kami
Pemda Parimo sangat berharap
kepada pemerintah pusat
khususnya pada kementerian
Pariwisata agar FPTT tahun-tahun
mendatang bisa dilaksanakan
lebih meriah lagi,” pintanya.
Ijal juga mengaku bahwa
tujuan kegiatan FPTT ini
untuk mempromosikan dan
mamasarkan potensi pariwisata
Kabupaten Parimo. Serta adanya
kepedulian dalam memelihara,
mengembangkan potensi
pariwisata daerah Provinsi Sulteng
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khususya di Kabupaten Parimo.
“ini cara kita untuk
mempromosikan daerah kita ini.
Melalui kegiatan ini potensi wisata
di Parimo akan terekspose keluar,”
tuturnya.
Dalam kegiatan FPTT 2016,
sejumlah acara yang di tampilkan
diantaranya lomba perahu layar,
festival musik, aksi bersih-bersih
sungai, kemah pramuka, lomba
paralayang, atraksi seni budaya
dan pertunjukan rakyat, lomba
panjat dinding, lomba mewarnai,
tingkat TK dan PAUD, rally wisata,
trail adventure, offroad, trialthon,
pemilihan putra putri pesona teluk
Tomini, pasar kuliner dan pasar
kerajinan serta pemecahan rekor
Muri bakar Lalampa.
Dan tampak sejumlah tamu
undangan yang hadir diantaranya,
menteri Pariwista RI yang di wakili
kepala bidang Promosi wisata
alam, Florida. Deputi lima PMK
bidang koordinasi kebudayaan
olah raga dan pariwisata, Haswana
Yunas. Menteri dalam negeri RI
diwakili staf ahli menteri bidang
ekonomi dan pembangunan,
Hamdani. Anggota DPD RI
Sulteng, Numawati Bantilan dan
Delis Jurkarson Hehi. Direktur
warisan dan diplomasi budaya RI,
Nadjamudin Ramly.
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INIKAH BOCORAN
DUO SMARTWATCH

DARI
GOOGLE
YANG BAKAL MELUNCUR
AWAL TAHUN 2017?
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S

udah lama tak dikabarkan
menggarap perangkat
wearable, Google kini
dikabarkan tengah menggarap
dua wearable yang diharapkan
meluncur pada kuartal pertama
tahun 2017 mendatang. Hal ini
juga disinggung oleh tipster yang
sangat terkenal atas keakuratan
bocorannya, yakni Evan Blass
melalui akun Twitter @evleaks.
Kedua wearable ini diduga
akan langsung menjalankan
platform Android Wear versi
terbaru, sekaligus menjadi
perangkat pertama yang
menjalankan Android Wear
terbaru. Platform terbaru tersebut
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kabarnya akan hadir dengan toko
aplikasi sendiri dan memiliki fitur
Smart Reply.
Jika mengingat rumor yang
pernah muncul sebelumnya,
seperti dilansir dalam web
beritateknologi.com, Google
dikabarkan tengah menggarap
perangkat dengan kode nama
Swordfish dan Anglefish, di mana
kemungkinan kedua smartwatch
ini merupakan perangkat dengan
kode nama ikan tersebut.
Kabarnya Swordfish akan
memiliki ukuran yang lebih besar,
yakni berdiameter 42 milimeter
dengan satu tombol operasional,
serta memiliki strap yang bisa

diganti-ganti. Smartwatch ini
juga bakal tersedia dalam pilihan
warna silver, titanium, dan rose
gold. Sementara untuk kode
nama Angelfish memiliki ukuran
lebih kecil dan dilengkapi dengan
jaringan LTE serta mendukung
GPS. Dengan begitu, nantinya
akan menjadikan perangkat
ini sebagai wearable mandiri
yang bisa dioperasikan tanpa
harus dihubungkan dengan
smartphone. Tak hanya itu
saja, kabarnya smartwatch
ini mengusung fitur sensor
detak jantung dan tiga tombol
operasional. (*/eq)
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LAPISAN PLASTIK
PADA MAKANAN

DAPAT PICU

KANKER

www.theantidotelife.com
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A

nda di rumah tentu
menyimpan bahan
makanan untuk disantap
setiap hari. Tapi jangan salah pilih
sembarangan karena bisa memicu
risiko kanker. Kenapa bisa?
Setiap orang pasti akan
menyimpan stok makanan di
kulkas. Tujuannya jika perut terasa
lapar, Anda bisa segera memasak
sesuai selera.
Tapi belum tentu stok makanan
Anda tergolong makanan sehat.
Rata-rata Anda pasti menyimpan
stok makanan kemasan, makanan
beku, hingga sayuran dan buahbuahan berpestisida.
Dilansir Thehealthsite, Sabtu
(15/10/2016), makanan kemasan
umumnya dilapisi dengan
bisphenol A, yang merupakan
lapisan plastik tipis. BPA memicu
ketidakseimbangan hormon yang
mengakibatkan pertumbuhan
tumor.
Bahkan, jika tidak mengontrol
makan, Anda dapat menderita
kanker payudara dan kanker
prostat. Pada orang dewasa, BPA
juga mengembangkan risiko
kemandulan.
Sementara itu, pada buahbuahan dan sayuran yang
berpestisida dikenal mengandung
bahan kimia. Memang pestisida
digunakan untuk mencegah
kebusukan pada bahan mentah
itu.
Rata-rata, pestisida kimia
yang digunakan berjenis DDT,
nitrat dan fosfat pupuk. Semua
bahan itu memicu peningkatan
kejadian kanker. Oleh karena itu,
diyakini makanan organik dapat
mengurangi kematian akibat
kanker. (*/eq)
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MAKANAN YANG PERLU DIKONSUMSI
TERKAIT TEKANAN DARAH
www.celiac.org

T

ekanan darah tinggi sering
disebut silent killer karena
tak memiliki gejala. Namun,
hipertensi bisa diatasi atau
dicegah. Sejumlah makanan bisa
membantu mencegahnya, tapi
ada pula makanan yang sebaiknya
dihindari.
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Tekanan darah yang optimal
adalah 120 mmHg atau kurang
lebih dari 80 mmHg atau
kurang. Menurunkan 1-2 mmHg
dapat berdampak besar pada
pengurangan risiko penyakit
jantung dan stroke, gagal jantung,
dan penyakit ginjal.
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dengan tekanan darah sistolik
berkurang 7,7 mmHg dan tekanan
darah diastolik 5,2 mmHg lebih
rendah.

www.huffingtonpost.co.uk

Berikut makanan yang harus
dikonsumsi untuk menurunkan
tekanan darah Anda seperti
disampaikan Clare Collins Profesor
di Nutrisi dan Diet; Tracy Burrows
Dosen Senior Gizi dan Diet, dan
Tracy Schumacher Research
Associate, University of Newcastle,
dalam situs Theconversation,
Jumat (14/10/2016).

difermentasi dalam usus besar.
Ini langsung berpengaruh pada
tekanan darah.

2. Bit
Bit sangat kaya akan senyawa
yang disebut nitrat anorganik.
Selama pencernaan, ini akan
dikonversi menjadi oksida
nitrat, yang menyebabkan
arteri membesar. Ini langsung
1. Oat
menurunkan tekanan di
Penelitian menguji dampak
dalamnya.
gandum pada tekanan darah
Sebuah tinjauan terhadap
sistolik (angka tekanan darah
percobaan 16 laki-laki muda,
pertama, yang adalah tekanan di
kebanyakan yang sehat
mana jantung memompa darah)
minum jus bit mengalami
dan tekanan darah diastolik
penurunan 4,4 mmHg
(angka kedua, saat jantung
tekanan darah sistolik.
berelaksasi) pada 400 orang
Tapi pada tekanan
dewasa yang sehat.
darah diastolik tidak
Para peneliti menemukan
terjadi perubahan
tekanan darah sistolik 2,7 mmHg
Namun pada
lebih rendah dan tekanan darah
uji coba baru-baru
diastolik 1,5 mmHg lebih rendah
ini terhadap 68
bila peserta makan sekitar 60 gram orang dewasa yang
rolled oat atau 25 gram oat bran
bertekanan darah
per hari.
tinggi ditemukan
Gandum mengandung sekitar jus bit mengurangi
empat gram serat yang disebut
tekanan darah sistolik
beta-glucan. Beberapa efek
dan diastolik.
serat adalah menurunkan berat
Tekanan darah pada
badan, serat larut menghasilkan
orang-orang yang minum jus
produk bioaktif ketika mereka
bit berkurang lebih dari 24 jam,
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3. Vitamin C
Vitamin C, atau asam askorbat,
ditemukan dalam sayuran segar
dan buah. Rata-rata mengandung
10-40mg vitamin C.
Sebuah review dilakukan
terhadap 29 percobaan jangka
pendek dari suplemen vitamin
C, orang diberi 500 mg vitamin C
per hari selama sekitar delapan
minggu. Tekanan darah membaik
secara signifikan, dengan ratarata penurunan tekanan darah
sistolik sebesar 3,84 mmHg dan
1,48 mmHg untuk tekanan darah
diastolik.
Namun, mereka yang berisiko
batu ginjal harus berhati-hati
untuk mengonsumsi suplemen
vitamin C. Kelebihan vitamin
C diekskresikan melalui ginjal
dan dapat berkontribusi pada
pembentukan batu ginjal.
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