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Salam sejahtera untuk kita semua.

Saat ini kita telah dipenghujung tahun 2016, sudah sepantasnya 
kita dapat merefleksi diri kita apakah target kita sudah tercapai atau 
belum. Momentum pergantian tahun patut kita jadikan pemicu 
untuk dapat memacu diri kita mencapai target berikutnya untuk 
dapat selalu lebih baik lagi.

Begitupulah dengan Asosiasi Pilot Garuda (APG) yang kita cintai 
ini, bertepatan di bulan Desember 2016 bertambah usianya menjadi 
31 tahun. Usia yang memasuki kematangan seorang dewasa, lebih 
bijaksana dan berorientasi terus untuk lebih baik dan maju.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya selaku presiden 
APG mengucapkan selamat HUT APG yang ke 31, serta mengajak 
kepada semua anggta APG untuk ikut memeriahkan acara ulang 
tahun APG pada 20 desember 2016 yang berlokasi di ICE BSD, 
Tangerang Selatan.

Selain itu, saya juga mengharapkan kehadiran para anggota 
untuk mensukseskan Musang pada 15 desember.

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...

BRIEFING
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“
NEWS

aruda Indonesia 
mendapatkan 
penghargaan “Most 

Improved Airlines” atau maskapai 
terbaik dalam segi pengembangan 
layanan tahun 2017 versi situs 
airlineratings.com.

Situs airlineratings.com 
menyebut Garuda Indonesia 

diakui sebagai maskapai yang 
melakukan perubahan secara 
dramatis.

Airlineratings.com seperti 
diberitakan Kompas.com 
mencatat Garuda Indonesia 
selama lima tahun terakhir telah 
membuat langkah besar untuk 
meningkatkan produk dalam 
penerbangan, kinerja operasional 
dan fiskal.

Garuda Indonesia juga telah 
memperbaharui seluruh pesawat, 
mendapatkan persetujuan untuk 
terbang ke Eropa dan Amerika 
Serikat. Situs ini menganggap 
Garuda Indonesia merupakan 
maskapai dengan pelayanan kelas 
dunia.

Seluruh editor di AirlineRatings.
com sepakat untuk memberikan 

G

Kita bersyukur 
airlineratings.com tahu 

apa yang kita (Garuda 
Indonesia) lakukan 

setelah beberapa 
penilaian sebelumnya. 

Itu (penghargaan 
dari airlineratings.

com) menyakinkan 
kerja keras dan 

proses perbaikan 
layanan Garuda untuk 

penumpang

pujian atas profesionalisme 
layanan dan kecepatan perubahan 
Garuda Indonesia.

Vice President Corporate 
Communications Garuda 
Indonesia, Benny S Butarbutar 
mengaku bersyukur atas 
penghargaan yang diberikan oleh 
airlineratings.com.

“Kita bersyukur airlineratings.
com tahu apa yang kita (Garuda 
Indonesia) lakukan setelah 
beberapa penilaian sebelumnya. 
Itu (penghargaan dari 
airlineratings.com) menyakinkan 
kerja keras dan proses perbaikan 
layanan Garuda untuk 
penumpang,” kata Benny, Senin 
(14/11/2016).

Ia mengatakan penghargaan 
ini didapat karena Garuda 
Indonesia tak hanya memberikan 
pelayanan prima bagi 
penumpang. Di balik penghargaan 
itu, Garuda Indonesia melakukan 
peningkatan strategi bisnis, rute 
penerbangan, dan kerja sama 
dengan aliansi penerbangan lain 
demi membandingkan kualitas 
pelayanan.

“Justru ke depan ini 
(penghargaan airlineratings.com) 
menjadi tantangan yang harus 
dijawab dengan inovasi yang 
menambah nilai tambah bagi 
Garuda Indonesia,” jelas Benny. (*/
eq)
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T Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk (GIAA) 
mengincar dua jenis 

armada pesawat baru untuk 
menopang bisnis perseroan 
di masa depan. Dua pesawat 
tersebut adalah Boeing 787 
Dreamliner dan Airbus A350 yang 
memiliki ukuran cukup besar 
dibanding pesawat perseroan 
lainnya.

Direktur Utama Garuda Arif 
Wibowo mengungkapkan, 
rencananya perseroan bakal 
membeli pesawat baru untuk 

peremajaan pesawat. Seperti 
diberitakan sindonews, Arif 
menginginkan agar dalam 10 
tahun ke depan, pesawat milik 
maskapai pelat merah ini dapat 
diganti dengan yang berbadan 
lebar atau wide body.

“Kalau bicara kapasitas 
yang kita perlukan, dua 
pesawat itu termasuk yang opsi 
pengembangan Garuda ke depan. 
Karena untuk wide body kita 
untuk 10 tahun akan datang itu 
perlu naturally replacement sekitar 
22. dan untuk pertumbuahn 

NEWS

P 30-an,” jelas dia dalam acara CEO 
Forum di JCC, Jakarta, Kamis 
(24/11/2016).

Menurutnya, saat ini 
manajemen Garuda masih dalam 
proses negosiasi mengenai 
rencana pembelian dua pesawat 
dari pabrikan asal Amerika 
Serikat dan Prancis tersebut. 
Dia juga berencana bertetmu 
dengan manajemen Airbus untuk 
membicarakan mengenai hal 
tersebut. (*/eq)
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CEO GARUDA INDONESIA
RAIH PENGHARGAAN

INDONESIA’S BUSINESS LEADER AWARDS 2016

resident & CEO maskapai 
penerbangan nasional 
Garuda Indonesia, M. Arif 

Wibowo menerima penghargaan 
Indonesia’s Business Leader Award 
of The Year pada ajang Asia’s 
Business Leader Awards (ABLA) 
2016 yang diselenggarakan oleh 
CNBC.

Penghargaan tersebut 
diraih atas keberhasilan kinerja 
kepemimpinan Arif Wibowo 
yang berhasil meningkatkan 
pertumbuhan positif Garuda 
Indonesia ditengah berbagai 
tantangan pertumbuhan industri 
penerbangan dunia.

Penghargaan tersebut 
diserahkan oleh Presiden Direktur 
Astra International Prijono 
Sugiarto – yang merupakan 

pemenang ABLA 2014 – dan 
didampingi CNBC Anchor Oriel 
Morrisen kepada M. Arif Wibowo 
pada acara Awards Ceremony & 
Gala Dinner ABLA 2016 CNBC di 
Jakarta, Rabu (23/11) malam, yang 
dihadiri oleh lebih dari 250 tokoh 
pemimpin berbagai perusahaan 
terkemuka di Asia.

Pada kesempatan Awards 
Ceremony & Gala Dinner ABLA 
2016 tersebut,  Arif Wibowo 
menyampaikan bahwa 
penghargaan yang diterima 
malam ini tentunya tidak terlepas 
dari dukungan seluruh jajaran 
manajemen dan keluarga besar 
Garuda Indonesia.

“Penghargaan ini tentunya 
akan terus memacu kami untuk 
terus menciptakan berbagai 

NEWS

terobosan inovatif dalam 
menjalankan bisnis perusahaan 
serta sebagai bagian dari upaya  
mempertahankan kinerja positif 
di tengah situasi perekonomian 
global yang masih cenderung 
belum stabil,” kata Arif.

Asia’s Business Leader Awards 
merupakan penghargaan yang 
diberikan kepada tokoh-tokoh 
pemimpin perusahaan besar 
di Asia, yang memiliki visi dan 
misi kepemimpinan dan ide-ide 
inovasi yang brilian dan strategis 
dalam menghadapi tantangan 
bisnis di era ekonomi global yang 
kompetitif saat ini – khususnya di 
Asia. (*/eq)

P
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NEWS

T Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk bekerjasama 
dengan Kedutaan Besar 

United Kingdom (Inggris) 
untuk Indonesia dalam upaya 
meningkatkan jumlah wisatawan 
yang bertandang ke Inggris 
maupun ke Indonesia.

Maskapai ini berharap jumlah 
penumpang akan meningkat 
mencapai lebih dari 50 ribu 
pertahun.

Penandatanganan kerjasama 
ini dilakukan Duta Besar UK untuk 
Indonesia Moazzam Malik dan 
Direktur Utama Garuda Indonesia 
Arif Wibowo, seperti diwartakan 
liputan6.com.

“Ini adalah event yang sangat 
spesial bagi Garuda Indonesia, 
ini melihat UK jadi destinasi yang 
menarik. Sudah 1 tahun lebih 
kita layani penerbangan UK. Kita 
secara konsisten dan bertahap 
untuk memperkuat penerbangan 
ke UK,” kata Arif Wibowo di Jakarta, 
Kamis (10/11/2016).

Penguatan penerbangan 
itu dengan bekerjasama dalam 
pemberian paket-paket promo 
kepada warga Inggris yang ingin 
ke Indonesia, dan sebaliknya. 
Tak hanya itu, kerjasama ini juga 
untuk meningkatkan penawaran 
pendidikan di kedua negara.

P Menurut Arif, saat ini pasar 
Indonesia ke Inggris terus 
berkembang dan masih banyak 
yang belum tergali. Terlebih saat 
ini Garuda Indonesia memiliki 
penerbangan dari Jakarta ke 
London melalui Singapura.

Namun demikian, untuk 
meningkatkan kerjasama kedua 
negara, dalam waktu dekat Garuda 
Indonesia akan mengalihkan 
penerbangannya yang selama 
ini semi direct melalui Singapura, 
menjadi direct langsung ke 
London Heathrow.

“Kita harapkan kerjasama 
ini bisa tingkatkan jumlah 
penumpang yang kita angkut 
5-10 persen. Kalau sekarang 40 
ribu penumpang setiap tahun, 
kalau naik di atas 50 ribu itu sudah 
bagus sekali,” tambah Arif.

Sementara di kesempatan yang 
sama Moazzam Malik mendorong 
kepada Garuda Indonesia untuk 
segera bisa terbang langsung dari 
Jakarta ke London Heathrow.

“Seiring waktu saya juga 
harap, Garuda Indonesia akan 
lebih banyak penerbangan, 
sekarang ada 3 kali seminggu, ke 
depan banyak potensi yang bisa 
dikembangkan baik dari Heathrow 
atau bandara lain,” paparnya. (*/eq)
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aruda Indonesia akan 
membuka penerbangan 
langsung Jakarta – 

Mumbai pada Desember 2016 
ini. Harapannya, kunjungan 
wisatawan kedua negara bisa 
meningkat.

“Selama ini wisatawan India 
terutama dari Mumbai yang ingin 
ke Jakarta masih harus transit 
sehingga membutuhkan waktu 
lebih lama,” kata Konsul Jenderal 
Republik Indonesia Mumbai, Saut 
Siringoringo seperti ditulis Antara 
di Mumbai, India, Jumat (11/11).

Menurutnya, wisatawan India 
yang datang ke Indonesia tahun 
2015 mencapai 270.000 orang 
dan tahun 2016 diharapkan 
mencapai 350.000 orang. Bali 
saat ini merupakan destinasi 
utama wisatawan India datang 
ke Indonesia, apalagi antara 
keduanya memiliki kesamaan 
agama, yakni Hindu sehingga 
menarik sebagai tujuan wisata 
religi.

Ke depannya, Garuda juga 
diharapkan bisa membuka 
rute Denpasar-Mumbai yang 
apabila itu dilakukan maka akan 
menambah jumlah wisatawan 
India ke Indonesia.

Saut menyampaikan ini saat 
kegiatan Expo Indonesia 2016 
berlangsung 11-12 November 
2016 di World Trade Center (WTC) 
yang diikuti oleh pengusaha 
Indonesia dari sektor tekstil dan 
produk tekstil, kerajinan, dekorasi 
rumah tangga, mebel, perhiasan, 
kesehatan, hingga pariwisata.

Dalam berbagai kesempatan 
ini, sejumlah pengusaha 
pariwisata India menemui KJRI 
Mumbai dan menanyakan lokasi 
wisata apa saja yang menarik di 
kunjungi.

Selain Bali, objek wisata relegi 
seperti Borobudur dan Prambanan 
juga bisa menjadi daya tarik 
tersendiri bagi wisatawan India.

Menteri Perindustrian Negara 
Bagian Maharasthra Subhash Desai 
menilai, adanya penerbangan 
langsung Garuda tersebut akan 
mampu meningkatkan hubungan 
masyarakat kedua negara yang 
telah berjalan baik.

“Masyarakat India dan 
Indonesia sudah saling mengenal 
sejak lama dan peluang untuk 
terus ditingkatkan bisa lebih besar 
lagi dengan adanya penerbangan 
langsung,” katanya. (*/eq)

NEWS

G
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askapai nasional Garuda 
Indonesia menyiapkan 
sedikitnya 13.054 kursi 

tambahan (extra seat) untuk 
penerbangan domestik dan juga 
internasional sebagai upaya 
mengantisipasi lonjakan jumlah 
penumpang selama periode hari 
libur Natal 2016 dan Tahun Baru, 
mulai tanggal 12 Desember 2016 
hingga 23 Januari 2017.

Vice President Corporate 
Communications Garuda 
Indonesia, Benny S. Butarbutar 
di Cengkareng, Jumat (25/11), 
mengatakan, kapasitas tambahan 
tersebut terdiri dari 8.350 kursi 
tambahan yang terbagi dalam 59 
penerbangan ekstra di rute-rute 
penerbangan domestik, serta 
654 kursi tambahan dalam empat 
penerbangan yang menggunakan 
pesawat berbadan lebar 
“wide body” (dari sebelumnya 
menggunakan pesawat Boeing 
737-800 NG) untuk rute-rute 
internasional yang dilayani Garuda 
Indonesia.

Benny mengatakan,  
penambahan kursi dari 
penerbangan ekstra dan 
pengoperasian pesawat berbadan 
lebar “wide body” tersebut, maka 
jumlah ketersediaan kursi (seat 
availability) pesawat Garuda 
Indonesia selama periode 12 
Desember 2016 hingga 23 Januari 

2017 mengalami peningkatan.
Sebanyak 59 penerbangan 

ekstra tersebut akan dilaksanakan 
pada rute-rute penerbangan 
domestik yang ramai, di antaranya 
Jakarta – Denpasar pp, Jakarta  
– Medan pp, Manado – Sorong 
– Jayapura pp, Menado – Sorong – 
Timika pp, Biak – Nabire pp, Nabire 
– Jayapura pp dan Nabire – Timika 
pp yang akan dilayani pesawat 
Airbus jenis A330 berkapasitas 
360 penumpang, Bombardier jenis 
CRJ 1000 NextGen berkapasitas 
96 penumpang dan ATR 72-600 
berkapasitas 70 penumpang.

Selain melaksanakan 
penerbangan ekstra, 
Garuda Indonesia juga akan 
mengoperasikan pesawat 
berbadan lebar “wide body”, 
diantaranya Boeing 777-300ER 
berkapasitas 306 penumpang, 
Airbus jenis A330 berkapasitas 
360 penumpang dan A332 
berkapasitas 222 penumpang.

“Jumlah ketersediaan kursi 
untuk menghadapi musim 
libur hari raya Natal 2016 dan 
tahun baru 2017 ini mengalami 
peningkatan sekitar 15 persen 
dibandingkan pada periode yang 
sama  tahun 2015 lalu,” ungkap 
Benny.

Sehubungan dengan periode 
musim libur hari raya Natal 2016 
dan tahun baru 2017 tersebut, 

GARUDA INDONESIA
SIAPKAN 13.054 KURSI TAMBAHAN
HADAPI NATAL DAN TAHUN BARU 2017

NEWS

M
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NEWS

maka untuk kenyamanan dan 
keamanan para penumpang, 
Garuda Indonesia mengimbau 
penumpang untuk merencanakan 
perjalanan sedini mungkin.

“Kami mengimbau kepada para 
penumpang Garuda Indonesia 
untuk menggunakan fasililitas 
“City Check-in” di kantor-kantor 

penjualan Garuda Indonesia atau 
fasilitas “Web Check-in”, guna 
menghindari antrean panjang di 
konter check-in bandara. Selain 
itu juga perlunya penumpang 
berangkat lebih awal guna 
menggindari kemactean di 
jalan dan keterlambatan tiba di 
bandara,” kata  Benny. (*/eq).
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NEWS

T Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk (GIAA) 
berambisi dapat menguasai 

40% pangsa pasar (market 
share) internasional pada 2020. 
Untuk mewujudkannya, BUMN 
dirgantara ini membutuhkan 115 
unit pesawat baru.

Direktur Utama Garuda Arif 
Wibowo mengatakan, saat ini 
persaingan di industri dirgantara 
sangat ketat dan tidak henti-
hentinya. Saat ini, armada yang 
dimiliki perseroan baru 197 unit.

“Garuda sudah transformasi 
panjang sudah 67 tahun. Kalau 
kita lihat dari balance sheet-nya 
cukup kuat persaingan, enggak 
berhenti dari sisi pertumbuhan 
armada dan trafik angka Garuda 

naik terus 10 tahun lalu. Pesawat 
sampai akhir tahun, 197 pesawat,” 
katanya seperti dilansir laman 
sindonews, , Jakarta, Senin 
(7/11/2016).

Saat ini pangsa pasar Garuda 
masih didominasi oleh pasar 
domestik. Dimana, Garuda 
menguasai 41% pasar domestik 
dan 27% pasar internasional. 
Namun, perseroan ingin 
menguasai lebih besar lagi 
menjadi 50% domestik dan 40% 
internasional.

“Saya hitung dalam lima tahun 
mendatang 2020 untuk mencapai 
40%, kita harus siapkan 312 white 
body dan narrow,” tandasnya. 
(*/Eq)

P
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epat pada 10 November 
2016 yang lalu segenap 
rakyat Indonesia 

memperingati hari Pahlawan. 
Asosiasi Pilot Garuda (APG) 
dalam kesempatan itu turut 
mengucapkan selamat hari 
pahlawan tahun 2016.

Corporate Affairs APG Capt. 
Eric Ferdinand dalam kesempatan 
turut mengucapkan selamat 
hari pahlawan bagi kita semua 
masyarakat Indonesia.

 “Kiranya kami generasi muda 
bisa trus melanjutkan perjuangan 

para pahlawan. Mari kita kibarkan 
sayap para generasi bangsa 
dan junjung tinggi harkat dan 
martabat negeri kita tercinta,” 
terangnya, Kamis (10/11).

Para pahlawan yang tak 
terhitung jumlahnya telah 
gugur di medan perang, mereka 
berjuang dengan segenap 
pengorbanan mereka pada waktu 
itu. Keringat dan darah mereka 
sudah tak mereka perhitungkan 
lagi.

“Selayaknya kita pada 
era kemerdekaan sekarang 

NEWS

T

APG MENGAJAK  PILOT
UNTUK MENJUNJUNG MARTABAT NEGERI

ini bisa mencontoh bentuk 
perjuangan mereka dengan kita 
implementasikan sesuai profesi 
kita saat ini. Misal pada bentuk 
perjuangan untuk keluarga 
kita, hingga untuk organisasi 
dan perusahaan kita agar dapat 
sejahtera dan maju bersama,” 
tambah Capt. Eric Ferdinand.

Peringatan hari pahlawan ini 
patut menjadi semangat bagi kita 
semua khususnya anggota APG. 
(*/eq)
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APG:
SELAMAT HARI GURU 
NASIONAL 2016
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etiap tanggal 25 November 
kita pastinya akan 
memperingati Hari Guru 

Nasional. Sosok guru sangat 
melekat pada setiap diri kita, 
dimana mereka dengan gigih 
membimbing dan mengajari kita, 
semangat mengajarnya patut 
menjadi inspirasi bagi kita semua 
saat ini.

Corporate Affair Asosiasi Pilot 
Garuda (APG) Capt. Eric Ferdinand 

S

NEWS

mengatakan bahwa guru 
merupakan sosok pejuang masa 
kini, yang patut diteladani dan 
dicontoh.

“Setiap diri kita jangan sampai 
melupakan jasa dan peran guru 
dalam membimbing kita, karena 
peran merekalah saat ini kita 
“berdiri”.  Engkau (guru)  bagaikan 
lilin yang selalu menerangi setiap 
kegelapan, semoga setiap peluh 
lelahmu melahirkan generasi 

tangguh dan berjiwa negarawan,” 
terangnya.

Capt. Eric juga menjelaskan, 
bukti konkrit langkah yang APG 
lakukan salah satunya ialah 
ikut berkontribusi merenovasi 
bangunan sekolah yang ada di 
Garut, dimana beberapa waktu 
lalu sekolah itu rusak karena 
terkena longsor. (*/eq)

www.batampos.co.id
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HEADLINES

AYO!
MERIAHKAN HUT APG KE-31

www.tes.com
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HEADLINES

sosiasi Pilot Garuda (APG) 
dibulan Desember 2016 
ini akan merayakan hari 

jadi yang ke-31 tepatnya pada 
tanggal 15 Desember 2016. 
Seperti tahun-tahun sebelumnya, 
akan diadakan perayaan hari jadi 
yang kali ini akan diadakan di ICE 
BSD, Pagedangan, Kabupaten 
Tangerang, Banten.

Beragam acara akan diadakan 
pada kegiatan tersebut, beberapa 
diantaranya yakni kegiatan 
purnakarya, hiburan dan lain 
sebagainya.

Deputy IFALPA Director 2 
Carlo Saba mengatakan, untuk 
kepada para anggota APG agar 
dapat  ikut memeriahkan acara 
ultah APG pada 20 desember 2016 
mendatang, yang berlokasi di ICE 
BSD, Pagedangan, Kabupaten 
Tangerang.

“Persiapan saat ini kurang lebih 
sudah mencapai 85 persen, baik 
itu dari segi acara, pembiayaan 
hingga lokasi. Mudah-mudahan 
tidak ada hambatan yang 

A berarti, sehingga persiapan dan 
pelaksanaannya nanti dapat 
berjalan lancar dan sukses,” 
ungkapnya, Rabu (30/11).

Dikatakan Carlo Saba, pada 
kegiatan HUT APG-31 tahun ini 
akan sedikir berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya, karena 
memang diharapkan setiap 
tahunnya akan selalu berbeda.

“Yang membedakan 
acaranya yakni tema acara yang 
lebih banyak hiburannya dan 
menggunakan wahana yang 
lebih besar. Selain itu nanti akan 
dilakukan purnakarya dengan 
peserta lebih banyak yakni 
mencapai 40 orang,” jelasnya.

Berbicara mengenai organisasi 
APG yang sudah cukup lama 
berdiri, Carlo Saba menambahkan, 
APG ingin mengambil peran 
untuk pilot-pilot di Garuda 
Indonesia khususnya supaya 
timbul kesadaran untuk untuk 
mengambil bagian didalam 
keorganisasian. 

“Semua orang berhak untuk 
memberi  pendapat, disini 
tempatnya kita menampung 
semua masukan. Timbulkan 
kesadaran sejak dini dalam 
berorganisasi,” tutupnya. (*/Eq)

www.tes.com

www.erwinphotography.com

www.partyguerilla.com
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sosiasi Pilot Garuda (APG) 
sudah lama menjadi 
anggota dari International 

Federation of Air Line Pilots’ 
Associations (IFALPA), berbagai 
kegiatan silih berganti diikuti 
guna terus memperkaya keilmuan 
dunia penerbangan di kancah 
internasional supaya bermanfaat 
bagi penerbangan di tanah air.

Belum lama ini, tepatnya 
November kemarin, APG ikut serta 
dalam pertemuan yang diadakan 
oleh IFALPA. Pada kesempatan itu, 
APG mengirimkan salah seorang 
perwakilannya yakni Capt. Iwan 
Setyawan Diyaputra.

Pada satu kesempatan, 
Capt. Iwan Setyawan Diyaputra 

A menyampaikan pentingnya peran 
nyata APG dalam mengaplikasikan 
ilmu yang didapat kedalam dunia 
penerbangan Indonesia, hal itu 
tentunya bisa dilakukan dengan 
melakukan sinergi  pada pihak-
pihak terkait.

Disatu sisi, diakuinya ada 
ketimpangan antara Industrial 
dan teknikal yang dialami oleh 
APG. Selama ini, sektor industrial 
menjadi bahan utama dalam 
setiap pembahasan, sektor 
teknikal masih tertinggal.

“Semestinya kita bisa 
seimbangkan dua sektor itu, 
karena ketika kita bicara dikancah 
internasional APG tertinggal pada 
sektor teknikal nya padahal materi 

yang didapat tidak kurang,” kata 
Capt. Iwan Setyawan Diyaputra.

Lebih lanjut, Capt. Iwan 
Setyawan Diyaputra mengatakan 
saat ini APG merupakan leader 
asosiasi, mestinya kita ini jadi 
cerminan dan jadi tuntunan.

Meski demikian, kata Capt. 
Iwan Setyawan Diyaputra 
meyakini 10 tahun kedepan 
Garuda Indonesia dan APG tetap 
jadi leading. Dia mengharapkan 
adanya kompetitor, sehingga kita 
terpacu untuk dapat lebih baik 
lagi. (*/eq)

www.howtobecome.com
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Selamat kepada Asosias Pilot 
Garuda (APG) yang merayakan ulat 
tahunya ke 31

Perjalanan panjang APG 
sebagai organissi serikat pekerja 
hingga mencapai usianya 
mencapai lebih seperempat 
abad ini tentu tidak terlepas dari 
kemampuan para pengurus dan 
anggotanya menempatkan diri 
sebagai mitra perusahaan

hubungan kemitraan yang 
terjalin dengan baik merupakan 
modal bagi perusahaan dan 
seluruh jajaran dalam menghadapi 
persinagan yang semakin ketat 
serta kondisi ekternal yang semaki 
sulit kita prediksi

Menghadapi situasi ini saya 
yakin seluruh pengurus dan 
anggota APG akan tetap mampu 
membawa organisasinya menjadi 
organisasi yang profesional dan 
mendukung program-program 
perusahaan.

Salam Kompak

EVP Commersial (JKTDNGA) - 
Agus Tony Soetirto

UCAPAN
HUT APG
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Selamat hari jadi APG yang ke 31 sukses selalu 
dan salam Kompak.

M. Igor Kalih Harara

“

Selamat ulang tahun APG yang ke 31, harapan 
saya semoga APG tetap maju dan jaya dan tetap 
memperjuangkan anggotanya dan memperhatikan 
anggota luar biasa. Salam Kompak.

Capt. Harris Jumaga Siregar

Selamat ulang tahun APG yang ke 31, semoga 
maju, sukses dan jaya. Salam Kompak

Ibu-Ibu Badan Pengurus APG

“Kami staff APG menguapkan selamat HUT APG 
yang ke-31, semoga tetap maju dan jaya. Salam 
Kompak.

Staff APG

“Selamat ulang tahun APG, salam kompak 
semoga APG semakin mampu membuat profesi 
pilot Indonesia yang lebih baik, Terima Kasih, Salam 
Kompak.

Capt. Hasyim
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dan anggota APG

mengucapkan duka yang
mendalam atas musibah

gempa Aceh

07.12.16
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Festival Denpasar 2016 
kembali digelar di Denpasar, 
Bali, mulai 28-31 Desember 

2016. Festival akan dimeriahkan 
sejumah acara, mulai pentas seni 
musik, pertunjukan theatre, seni 
tradisional, fashion show kain 
tenun Bali, hingga pemutaran 
film. Sementara parade topeng di 
area Catur Muka akan membuka 
festival.

“Festival Denpasar diharapkan 
dapat mempromosikan dan 
mengembangkan pariwisata di 
Denpasar, Bali. Kita harapkan 
festival dapat mendatangkan 60 
ribu wisatawan dengan target 
transaksi sebesar Rp6,5 miliar,” kata 
Menteri Pariwisata Arief Yahya saat 
memberi sambutan di Jakarta.

Selama tiga bulan ini, lanjut 
Arief, Bali telah mendatangkan 
wisatawan sebanyak 1 juta orang. 

“Diharapkan pada Desember nanti 
target wisatawan yang datang ke 
Indonesia mencapai 12 juta orang,” 
lanjut Arief Yahya.

Digelarnya festival, 
kata Dadang Rizky, deputi 
Pengembangan Destinasi 
Pariwisata Kementerian Pariwisata, 
merupakan salah satu strategi 
untuk mempromosikan Bali. 
“Kenapa Bali terus dipromosikan 
padahal sudah terkenal? 
Karena analoginya kalau ingin 
pariwisata Indonesia terus bisa 
mendatangkan wisatawan, maka 
promosikan Bali. Ini karena 40% 
pariwisata Indonesia disumbang 
oleh Bali,” kata Dadang.

Tahun 2015 lalu, seperti 
diwartakan beritasatu, dari 10,4 
juta wisman ke Indonesia yang 
masuk melalui Bali sebanyak 4 
juta wisman. Target tahun ini 12 

juta wisman, diharapkan sebanyak 
4,4 juta hingga 4,8 juta wisman 
diantaranya melalui Bali.

Walikota Denpasar IB 
Rai Dharmawijaya Mantra 
mengungkapkan, tahun lalu 
Festival Denpasar dikunjungi 
oleh 25 ribu orang. “Tahun ini kita 
targetkan bisa lebih dari itu,” kata 
IB Rai yang mengungkap fstival ini 
menyedot dana Rp2 miliar.

Kekuatan Festival Denpasar, 
kata IB Rai, bersumber dari 
kreativitas peserta yang berasal 
dari masyarakat. “Salah satu 
yang menonjol adalah Food 
Street. Di Food Street, hampir 
500 pedagang kaki lima terlibat 
sebagai peserta. Mereka gak asal 
ikut, tapi sebelumnya dikuratori 
dan ditingkatkan kapasitasnya 
supaya kualitas dan higienitasnya 
terjamin,” kata IB Rai.

Destinasi

www.balisoulmate.com
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Dia berharap, ekonomi rakyat 
ikut terdongkrak berkat festival ini. 
“Transaksi satu UKM mencapai 40-
60 juta selama digelarnya festival,” 
ungkapIB Rai.

IB Rai juga berharap, festival 
ini dapat mempromosikan dan 
melestarikan kuliner Bali. “Di 
festival ini akan keluar kuliner Bali 
yang sudah jarang muncul, salah 
satunya sayur kelentang,” tandas 
IB Rai.

Desa Penglipuran – Desa Wisata 
Tradisional Adat Bali

Desa adat bali yang sangat 
kental dengan kerukunan dan 
kebersamaan mereka. Desa ini 
berlokasi di kelurahan kubu, 
kecamatan bangli, kabupaten 
bangli- Bali. Desa ini telah 
dianugrahi penghargaan 
kalpataru.

Selain mendapatkan 
penghargaan kalpataru, desa 

www.indonesiana.merahputih.com



Volume XXVII 35

Destinasi

www.trevelsia.com

penglipuran juga ditetapkan 
sebagai desa wisata  oleh 
pemerintah kabupaten bangli 
pada tahun 1995. Semenjak 
saat itu, desa ini semakin ramai 
dikunjungi oleh para wisatawan 
yang ingin mengetahui 
bagaimana kearifan yang terjadi di 
desa penglipuran ini.

Menurut masyarakat sekitar, 
kata penglipuran diambil dari 
kata Pengeling Pura yang 
memiliki makna tempat suci yang 
ditujukan untuk mengenang 
para leluhur. Membahas tentang 
leluhur, ternyata masyarakat 
yang tinggal di desa ini sangat 
menjun-jung tinggi amanat dari 
para leluhur mereka. Terbukti dari 
terbentuknya desa penglipuran 
yang sangat mengutamakan 
kerukunan ini. Ciri khas yang 
sangat menonjol dari desa ini 
adalah arsitektur bangunan 
tradisional di desa ini rata-rata 

memiliki arsitektur yang sama 
persis dari ujung desa ke ujung 
lainnya.

Keunikan ini membuat desa 
penglipuran sangat indah dengan 
kesimetrisan yang amat tertata 
rapi antara 1 rumah dengan 
rumah lainnya. Pintu gerbang di 
setiap rumah saling berhadapan 
satu sama lain yang hanya di 
batasi oleh jalan utama kecil di 
tengahnya. Pintu gerbang ini 
disebut dengan Angkul-angkul 
(Pintu gerbang khas bali) yang 
juga memiliki arsitektur sama 
dengan angkul-angkul setiap 
rumah di desa ini. Jalan utama 
yang ada di desa penglipuran 
mengarah pada bagian utama 
desa yang berada di puncak paling 
tinggi.

Untuk masuk ke kawasan 
desa penglipuran ini, anda 
tidak diperbolehkan untuk 
menggunakan mobil ataupun 

sepeda motor. 
Kendaraan anda 
harus anda 
parkirkan di sebuah 
lahan parkir yang 
cukup luas dan 
tidak jauh dari 
kawasan wisata 
desa penglipuran. 
Untuk dapat masuk 
ke Desa ini, anda 
cukup membayar 
beberapa rupiah 
saja dan anda sudah 
dapat menyaksikan 
betapa indahnya 
kerukunan yang 
terjalin antar 
keluarga di desa ini. 
(Berbagai sumber/
Eq)

www.pegipegi.com
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Seperti yang diharapkan, 
Apple akhirnya 
mengumumkan beberapa 

model MacBook yang mendapat 
pembaruan. 

Meski laptop MacBook Pro baru 
masih datang dalam ukuran 13 
inci dan 15 inci, saat ini pengguna 
dapat memilih silver atau abu-abu 
sebagai pilihan warna. Perangkat 
tersebut terbuat dari aluminium 
yang persentasenya lebih banyak 
dibanding pendahulunya.

Ada dua model 13 inci. Opsi 
entry level ditujukan untuk 
penggemar MacBook Air yang 
hadir dengan ketebalan hanya 
1,49cm dan berat 1,36kg, serta 
dilengkapi dengan dua port 
Thunderbolt 3.

MacBook Air didukung 
prosesor generasi keenam 2 GHz 
dual-core Intel Core i5, dengan 
Iris Graphics 540, RAM 8GB, dan 
SSD 256GB. Perangkat tersebut 
dibandrol 1.499 dolar AS dan telah 
tersedia saat ini.

Sementara untuk model 15 inci 
memiliki ketebalan 1,55cm dan 
berat 1,81kg, meskipun dua model 
berukuran layar berbeda itu sama-
sama lebih tipis dan lebih ringan 
dari pendahulunya.

Keduanya juga dibekali 
touchpad yang dua kali lebih 
besar dari pendahulunya, serta 
keyboard baru dengan mekanisme 
perusahaan Butterfly yang debut 
di MacBook 12 inci.

Seperti yang dirumorkan 
sebelumnya, teknologi pemindai 
sidik jari Touch ID dilengkapi 
tombol power menjadi fitur 
MacBook baru itu, di mana 
beberapa orang dapat mengatur 

sidik jari sebagai otentifikasi untuk 
masuk akun mereka masing-
masing di MacBook.

Selain itu, fitur baru untuk 
high-end MacBook Pro yang 
sebelumnya sudah sering 
dibicarakan adalah Touch Bar, 
panel sentuh OLED yang berada di 
bagian paling atas keyboard dan 
menggantikan deretan tombol 
fungsi.

Touch Bar juga menampilkan 
hal-hal yang berbeda dari apa 
yang pengguna dapat lakukan 
dengan Mac. Misalnya, saat 
sedang mengetik teks pengguna 
akan mendapatkan kata-kata 
yang disarankan, seperti pada iOS, 
atau bahkan pilihan emoji yang 
beragam.

Ketika pengguna berada pada 
sejumlah aplikasi, beberapa 
pilihan cepat akan ditampilkan. 
Misalnya Safari akan menampilkan 

situs yang paling sering 
dikunjungi.

Pengguna juga dapat 
memunculkan deretan tombol 
fungsi, jika menekan lama tombol 
fungsi. Sementara itu, asisten 
virtual Siri telah memiliki tombol 
khusus di Touch Bar, sehingga 
pengguna dapat dengan mudah 
meminta bantuan.

MacBook Pro baru memiliki 
layar 67 persen lebih terang 
dengan rasio peningkatan kontras 
67 persen dibandingkan dengan 
generasi yang terakhir model 15 
inci. Pengguna juga mendapatkan 
warna lebih dari 25 persen berkat 
gamut yang lebih luas.

MacBook Pro 13 inci akan 
dijual mulai dari 1.799 dolar AS, 
sedangkan versi 15 inci akan 
ditawarkan mulai dari 2.399 dolar 
AS dan akan dikirm dalam 2-3 
minggu. (Ant/Eq)

Technology

www.youtube.com www.youtube.com
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Olahraga rutin menjadi 
tantangan bagi sebagian 
masyarakat pekerja yang 

hidup di kota besar. Umumnya, 
kendala waktu menjadi alasan 
seseorang tidak rutin atau malas 
berolahraga. Apalagi, olahraga 
bersama keluarga, tentu selain 
waktu juga membutuhkan jenis 
olahraga yang menyenangkan.

Dr Grace Tumbelaka SpKO dari 
Perhimpunan Dokter Spesialis 
Olahraga, menyebutkan, aktivitas 
fisik rutin sangat penting dalam 
upaya menjaga kesehatan dan 
mencegah berbagai penyakit 
kronis seperti penyakit jantung, 
diabetes, hipertensi, atau penyakit 
sendi seperti osteoartitis.

“Masalah kesehatan juga 
dihadapi kaum perempuan 
mulai dari obesitas, depresi, 
aging, osteoporosis, kanker dan 
demensia. Untuk mencegah 
penyakit-penyakit tadi, maka 
seseorang harus selalu aktif 
dan kalau bisa olahraga secara 
rutin,” ujar dr. Grace Diktutip dari 
Beritasatu.com, Minggu (27/11).

Berbicara dalam acara 
diskusi yang mengangkat tema 
manfaat olahraga trampolin, 
yang diselenggarakan Jumped 
Trampoline Fit Club, di Scientia 
Square Park Serpong, dr 
Grace mengatakan, olahraga 
mampu meningkatkan fungsi 
seluruh sel dalam tubuh, yang 
dimanifestasikan dengan berbagai 
aspek fungsi organ tubuh yang 
membaik.

Healthy & Lifestyle

“Misalnya meningkatkan 
sirkulasi darah maupun limfatik, 
menyusutkan lemak adipose di 
rongga perut, meningkatkan 
kardioresiprasi yang berdampak 
langsung pada kebugaran, 
memperbaiki profil lipid, 
meningkatkan sensitifitas insulin, 
dan sebagainya,” jelasnya.

Bahkan, lanjut dia, olahraga 
baik sekali untuk kesehatan otak 
karena dapat meningkatkan 
fungsi sel saraf, menurunkan 
tingkat kecemasan dan depresi. 
“Olahraga dapat berfungsi sebagai 
psychoactive drugs, salah satunya 
akan meningkatkan hormon beta 
endorphin, yang merupakan 
hormon yang meningkatkan rasa 
bahagia, dan di satu sisi meredam 
hormon-hormon pemicu stres,” 
ujar dr Grace.

Latihan fisik yang dianjurkan 
adalah latihan kardio/aerobik 

minimal 150 menit per minggu. 
Salah satu pilihan olahraga 
yang menyenangkan sekaligus 
bermanfaat adalah trampolin.

Latihan trampolin, kata dr 
Grace, selain memenuhi unsur 
kardio/aerobik juga dapat untuk 
latihan kekuatan, keseimbangan 
dan kelenturan. Namun yang 
utama adalah, lanjut dia, olahraga 
ini memenuhi unsur fun sehingga 
sangat baik untuk dilakukan 
bersama seluruh anggota 
keluarga.

“Olahraga trampolin dengan 
gerakan rebounding (melambung) 
sederhana sudah memberikan 
efek kardio yang low impact, 
artinya memberikan stres yang 
kecil terhadap persendian lutut 
sehingga mengurangi risiko 
cedera,” kata dr Grace. (*/eq)

www.halosehat.com
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