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Salam sejahtera untuk kita semua.
Saat ini kita telah masuki tahun baru 2017, “sejuta” visi dan
program terbaik telah disiapkan untuk meraih kesuksesan di
tahun ini, kepada anggota APG secara individu dan organisasi saya
mengucapkan selamat tahun baru 2017.
Berbagai tantangan di tahun 2016 lalu dapat kita lalui bersama,
seiring dunia penerbangan yang terus bergerak dinamis. Asosiasi
Pilot Garuda (APG) terus berkomitmen untuk menjadi organisasi
profesional bagi penerbang khususnya bagi anggota APG di
maskapai Garuda Indonesia.
Kemudian kami sampaikan juga kepada para komunitas olahraga
yang ada di APG untuk dapat menjalankan masing-masing agenda
programnya yang terbaik di tahun 2017 ini.
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.

Pilot House
Garuda Operations Centre
Soekarno–Hatta International
Airport 19110 Indonesia PO. Box 1224 JKT
19130 Phone: +6221 5590447
(hunting) 550 1771 ext. 2102
Fax: +6221 5501529
www.apg.or.id

Tetap semangat jaga selalu kesehatan dan junjung tinggi
Profesionalitas dalam bekerja.

Terima kasih.
Salam Kompak...
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“

General Manager Garuda
Indonesia Kantor Cabang
Manokwari Sapto
Hariadi di Manokwari,
Selasa mengatakan rute
baru ini akan melayani
penerbangan AmbonKaimana-Manokwari dan
Ambon-Kaimana-Nabire.

M

askapai Garuda
Indonesia pada tahun
2017 akan membuka
rute penerbangan
menuju Kabupaten Kaimana,
Papua Barat untuk membantu
pengembangan sektor pariwisata
di daerah tersebut.mendukung
program pemerintah untuk
mengembangkan potensi wisata
yang ada di wilayah Indonesia timur.
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“Pesawat yang akan melayani
rute penerbangan ini jenis
ATR-600 dengan kapasitas
penumpang 70 orang,” kata
Sapto.
Dia menjelaskan,
pengembangan rute
penerbangan maskapai Garuda
Indonesia dilakukan sesuai
kesiapan atau kondisi bandar
udara di setiap daerah. Terkait
pembukaan rute Kaimana
pihaknya sudah melakukan survei
untuk mengetahui visibility serta
kelayakan bandara di daerah
tersebut.
Selain itu,seperti diwartakan
antara, terkait program pariwisata
dilakukan sesuai spot-spot
atau titik pariwisata. Sehingga
koordinasi pun dilakukan dengan
instansi terkait yang mengelola
program pariwisata.

“Di Papua Barat bandara
cukup banyak, tapi belum tentu
seluruhnya layak untuk pesawat
landing. Untuk Kaimana kita
mulai plan awal tahun depan,”
tambahnya.
Kabupaten Kaimana memiliki
potensi pariwisata cukup
menakjubkan. Selain wisata
alam dan bahari, daerah yang
dikenal dengan senja Kaimana
ini pun memiliki beberapa obyek
pariwisat lain seperti lukisan cadas
purbakala dan air terjun di Teluk
Triton.
Sebagaimana daerah lain
seperti, Raja Ampat, Pegunungan
Arfak dan Teluk Wondama,
pemerintah Kaimana pun cukup
serius untuk mengembangkan
sektor pariwisata.
Wakil Bupati Kaimana
Ismail Sirfefa belum lama ini,
mengatakan pihaknya terus
menggenjot pembangunan
infrastruktur perhubungan seperti
jalan, jembatan, pelabuhan
dan bandara untuk mendukup
program pariwisata. Pihaknya
sadar, pariwisata bisa menjadi
penggerak pertumbuhan sektor
lain.
Melalui program ini,
Ismail berharap masyarakat
lebih sejahtera dengan
mengembangkan usaha ekonomi
kreatif baik dari. sektor pertanian,
perkebunan, perikanan maupun
sektor jasa. (*/Eq)
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PENERBANGAN
TERBAIK VERSI
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P

T Garuda Indonesia
(Persero) Tbk
mendapatkan
penghargaan sebagai
operator transportasi terbaik
pada tahun 2016. Maskapai
pelat merah tersebut dianggap
mampu meningkatkan
aspek keselamatan dalam
penerbangan yang dilakukan
sepanjang tahun ini.
Dalam acara Transportation
Safety Award (TSA) 2016 yang
diselenggarakan Kementerian
Perhubungan, Garuda
menyisihkan 33 operator
transportasi lain baik di darat,
laut maupun udara dengan
nilai skor nyaris sempurna yakni
95,9 persen.
Adapun penilaian dilakukan
tim independen. “Jadi saya
hargai prestasi ini karena
tidak mudah mewujudkan
keselamatan, ” kata Menteri
Perhubungan Budi Karya
Sumadi usai pengumuman
pemenang di acara tersebut,
Jakarta, Rabu (21/12).
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Adapun penilaian
dilakukan dengan mengacu
empat aspek. Pertama
adalah pengorganisasian
keselamatan dengan bobot
penilaian 15 persen, kedua
adalah sarana penunjang
keselamatan dengan bobot
nilai 35 persen, ketiga adalah
Sumber Daya Manusia
dengan bobot 40 persen, dan
keempat adalah pendukung
manajemen seperti database
sebesar 10 persen.
Kepala Pusat Pengelolaan
Transportasi Berkelanjutan
Kemenhub J.A. Barata sebagai
panitia acara mengatakan
penilaian dilakukan terhadap
34 operator yang memang
meminta penilaian dari
tim independen. Seperti
diberitakan Katadata, dirinya
mengapresiasi kemauan
34 operator tersebut dalam
mewujudkan kepatuhan
transportasi. “Kami akan terus
menyempurnakan penilaian
ini sekaligus meningkatkan
keselamatan, ” kata Barata.

Penghargaan Garuda
ini menyusul penghargaan
serupa pada tengah tahun
2016. Lembaga independen
pemeringkat penerbangan
dunia, Skytrax, menahbiskan
Garuda sebagai maskapai
dengan Awak Kabin Terbaik
di Dunia (World’s Best Cabin
Crew). Garuda Indonesia
pertama kali mendapat
predikat ini pada 2014.
Direktur Utama Garuda
Arif Wibowo mengatakan
penghargaan ini akan dijadikan
pegangan Garuda dalam
peningkatan pelayanan,
“Dengan konsep layanan
berbasis hi-tech dan hi-touch,
kami optimistis Garuda
Indonesia akan semakin maju
dan berkembang, ” katanya
beberapa waktu lalu. (*/Eq)
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GARUDA INDONESIA

RAIH PREDIKAT

“THE MOST TRUSTED COMPANY 2016”

M

askapai nasional
Garuda Indonesia
pada hari ini
menerima
penghargaan sebagai “The
Most Trusted Company” dalam
penghargaan “Indonesia
Most Trusted Companies”
yang diselenggarakan oleh
SWA bekerjasama dengan
The Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG).
Penghargaan “Indonesia
Most Trusted Companies”
merupakan bagian dari
rangkaian penghargaan
“Indonesia Good Corporate
Governance Award 2016”.
Dalam ajang penghargaan
tersebut, Garuda Indonesia
terpilih sebagai perusahaan
paling dipercaya di Indonesia
berdasarkan survei asesmen
yang dilakukan terhadap para
investor dan analis keuangan.
Penghargaan “The Most
Trusted Company” tersebut
diterima oleh Vice President
Corporate Secretary & Investor
Relations Garuda Indonesia
Hengki Heriandono pada acara
Penganugerahan “Indonesia
Most Trusted Companies”
di Hotel Shangri-la Jakarta,
Jakarta, Senin (19/12) malam.
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VP Corporate Communications
Garuda Indonesia Benny S.
Butarbutar menyampaikan,
“Pencapaian ini tidak terlepas dari
upaya yang dilakukan oleh semua
pihak di Garuda Indonesia untuk
senantiasa mengimplementasikan
prinsip Good Corporate Governance
dalam segala aspek sebagai hal
mandatory bagi perusahaan.”
Menurutnya, sebagai Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang
sudah terdaftar di lantai bursa
sebagai perusahaan terbuka,
implementasi GCG merupakan
suatu hal yang mandatory bagi
Garuda Indonesia. Garuda Indonesia
memegang teguh prinsip-prinsip
GCG pada pelaksanaan seluruh
proses bisnis yang ada. Hal itu
sebagai langkah tertib usaha dan
menjaga kepercayaan publik dan
juga pemegang saham.
Penghargaan “Indonesia Good
Corporate Governance Award 2016”
ini diberikan kepada perusahaanperusahaan yang melaksanakan
praktik Good Corporate Governance
(GCG) terbaik di Indonesia.
Pelaksanaan tahun ini merupakan
yang ke-empat belas kalinya, dan
penghargaan ini merupakan yang
kelima kali diterima Garuda sejak
tahun 2011.

Penghargaan “Indonesia
Good Corporate Governance
Awards 2016” diberikan kepada
perusahaan-perusahaan yang
meraih nilai tertinggi pada hasil
survei Corporate Governance
Perception Index (CGPI), dengan
cakupan penilaian meliputi 12
aspek yaitu komitmen, transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas,
independensi, keadilan,
kompetensi, misi, kepemimpinan,
kolaborasi dan resiko.
Selain survei CGPI, proses
penilaian dalam penentuan
pemenang penghargaan ini juga
dilakukan melalui survei yang
melibatkan para stakeholders (analis
dan investor) untuk memberikan
penilaian sejauh mana perusahaanperusahaan terbuka di Bursa Efek
Indonesia dapat dikategorikan telah
menjalankan praktik GCG dengan
baik. Total perusahaan yang disurvei
adalah seluruh emiten yang tercacat
di Bursa Efek Indonesia, BUMN,
BUMD dan LK Syariah. (*/eq)
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GARUDA INDONESIA

PROYEKSIKAN PASAR POTENSIAL,
INDIA DORONG PENCAPAIAN ISIAN
PENUMPANG 80 PERSEN

P

embukaan penerbangan
Jakarta – Mumbai
diharapkan dapat
mendorong peningkatan
kunjungan Wisatawan India ke
Indonesi hingga 1 Juta turis tahun
2017.
Mumbai, 13 Desember 2016 –
Maskapai penerbangan nasional
Garuda Indonesia menargetkan
tingkat keterisian penumpang pada
penerbangan Jakarta – Mumbai
(via Bangkok) vv dapat mencapai
tingkat isian 80 persen.
Hal tersebut disampaikan
Direktur Utama Garuda Indonesia
M. Arif Wiboj,wo usai pertemuan
bersama business partner
dan travel agent di Mumbai,
Selasa, (13/12) Arif Wibowo
mengungkapkan, “Dengan
market landscape India khususnya
Mumbai yang menunjukan
potensi yang jjìjmenjanjikan, kami
optimis dapat memenuhi tingkat
keterisian penumpang diatas 80hì
persen pada minggu pertama
beroperasinya layanan rute Jakarta
– Mumbai yang dilayani melalui
transit di Bangkok tersebut,” papar
Arif
“Kami mengucapkan terima
kasih banyak atas dukungan
business partner dan stakeholder
terkait di Mumbai sehingga
Garuda Indonesia saat ini dapat
memperluas jaringan penerbangan
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di Indi dalam hal ini Mumbai yang merupakan salah
satu hub penerbangan terpadat di India dengan
berbagai konektivitas destinasi yang strategis kelebih
dari 90 destinasi di India dan dunia”,ungkap Arif.
Sejalan dengan trend pertumbuhan penumpang
yang menjanjikan pada rute Jakarta – Mumbai ini
kami harapkan kedepannya kami dapat melayani
penerbangan secara langsung (direct flight) baik
melalui basis hub Jakarta dan Denpasar, ke destinasi
strategis di India.
Sementara itu, Asisten Deputy Pengembangan
Pasar Asia Pasifik Kementerian Pariwisata, Vincensius
Jumadu mengungkapkan dibukanya layanan
penerbangan Garuda ke Mumbai kami proyeksikan
dapat memberikan kontribusi peningkatkan jumlah
kunjungan wisatawan India ke Indonesia hingga 1
juta penumpang pada tahun 2017 mendatang.
Dipilihnya Bangkok sebagai hub transit
penerbangan Jakarta – Mumbai juga
mempertimbangkan potensi double leisure pada
destinasi penerbangan tersebut, sehingga pengguna
jasa dapat secara leluasa memilih agenda perjalanan
kebeberapa destinasi wisata melalui konektivitas
penerbangan yang nyaman.
Dibukanya rute penerbangan Jakarta – Mumbai
ini juga sejalan dengan program yang dijalankan
pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata
yang tengah mendorong peningkatkan jumlah
kunjungan wisatawan dunia ke Indonesia, dalam hal
ini khususnya wisatawan dari India. Sejalan dengan
sinergi bersama tersebut, Garuda Indonesia terus
berupaya untuk memaksimalkan basis konektivitas
antar kedua Negara yang diharapkan dapat semakin
memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia
dan India melalui berbagai peningkatkan aktivitas
perekonomian, pariwisata, serta sosial budaya. (*/eq)
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M

askapai nasional
Garuda Indonesia
dinobatkan sebagai
“World’s Best Airline
for Halal Travellers” dalam ajang
World Halal Tourism Awards
2016 yang diselenggarakan
oleh International Travel Week
Abu Dhabi. Garuda Indonesia
menjadi salah satu dari 12 kategori
pemenang penghargaan tersebut
dari Indonesia, dari total 16
kategori yang dilombakan dalam
kompetisi wisata halal dunia
tersebut.
Pengumuman tersebut
disampaikan pada hari Rabu
(07/12) lalu, setelah melalui
tahap penilaian dan nominasi
sejak awal November 2016 yang
diikuti oleh sebanyak 383 peserta
(badan usaha, merk, ataupun
Negara), yang dilanjutkan
dengan penentuan pemenang
dari nominasi yang ada melalui
proses voting. Proses voting yang
dilaksanakan diikuti oleh lebih dari
1.8 miliar pemilih dari 116 negara.
Vice President Corporate
Communications Garuda
Indonesia, Benny S. Butarbutar,
mengatakan bahwa pencapaian
ini tidak terlepas dari upaya
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yang dilakukan oleh semua
pihak di Garuda Indonesia
untuk mewujudkan komitmen
memberikan layanan terbaik
kepada seluruh pengguna jasa.
“Tren wisata muslim saat ini
menunjukkan kenaikan yang
cukup pesat. Sebagai maskapai
Negara dengan mayoritas
Muslim, kami mengupayakan
seluruh aspek layanan kami dapat
memberikan kenyamanan melalui
pelayanan yang tulus untuk
setiap wisawatawan muslim dan
juga wisawatan pada umumnya
dengan fasilitas pelayanan yang
mendukung” tambah Benny.
Garuda Indonesia menerapkan
standar halal bagi semua sajian
makanan yang diberikan kepada
para penumpang, baik pada
penerbangan – domestik dan
internasional – maupun di
semua ruang tunggu (lounge)
Garuda Indonesia. Untuk
menjaga konsistensi kualitas,
seluruh supplier catering Garuda
Indonesia memiliki sertifikat
halal untuk semua produk dan
prosesnya.
Sesuai dengan konsep layanan
Garuda Indonesia Experience
yang menjadi ciri khas, Garuda

Indonesia menawarkan beragam
pilihan makanan dan masakan
khas Indonesia yang dipadu
dengan penyajian kuliner modern.
World Halal Tourism Awards
2016 merupakan ajang
penghargaan yang diberikan
oleh badan usaha / wilayah yang
mencerminkan kemampuan
memberikan pelayanan maupun
produk yang sejalan dengan para
halal travelers.
“Perolehan penghargaan
ini tentunya akan menjadi
tantangan juga bagi kami untuk
dapat senantiasa meningkatkan
pelayanan ada untuk
mempertahankan kepercayaan
seluruh pelanggan. Dengan
adanya prestasi ini, diharapkan
ke depannya juga akan dapat
mendorong pariwisata Indonesia”
tutup Benny. (*/eq)
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GARUDA TAMBAH
INDONESIA
1,4 JUTA KURSI
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M

askapai Garuda
Indonesia
menyiapkan
tambahan 1,4
juta kursi pada tahun 2017.
Tambahan tersebut diharapkan
dapat membantu menunjang
kebutuhan 30 juta kursi pesawat
hingga tahun 2019.
“Tahun 2016 penerbangan
internasional ada 6,3 juta,
tahun 2017 ada 7,7 juta kursi
penerbangan,” kata Direktur
Utama Garuda Indonesia, Arif
Wibowo, dikutip dari kompas
Selasa (6/12/2016).
Ia mengatakan akan
menambah kursi penerbangan
dari wilayah-wilayah seperti
China, negara Timur Tengah, dan
Asia, Jepang, dan Korea.
Selain itu, Garuda Indonesia
juga menambah kapasitas kursi
pada rute domestik. “Duaduanya dalam rangka untuk
mendukung penambahan
wisatawan domestik dan
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mancanegara,” tambah Arif.
Berdasarkan perhitungan
Garuda Indonesia dengan metode
Available Seat per Kilometer untuk
tahun 2017, kapasitas bangku
pesawat ke China tumbuh 50,8
persen, negara Timur Tengah 20,2
persen, Asia 19,3 persen, Jepang
dan Korea sekitar 20 persen.
Sementara untuk rute
domestik, Arief menyebut akan
menambah kapasitas bangku
pesawat itu di wilayah timur
sebanyak 12,5 persen dan 6,7
persen pada wilayah barat. (*/eq)
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KEMERIAHAN PERAYAAN
HUT APG 31 DI ICE BSD

P

elaksanaan
perayaan HUT
Asosiasi Pilot
Garuda (APG)
ke-31 di ICE BSD, Kabupaten
Tangerang pada Selasa (20/12)
malam berlangsung sukses
dan meriah. Beragam acara
hiburan mulai dari pembagian
door prize, stand up comedy,
penampilan band, turut hadir
langsung Direktur Utama PT
Garuda Indonesia Arif Wibowo
dan jajaran direksi lainnya.
Corporate Affair Asosiasi
Pilot Garuda (APG) Capt. Eric
Ferdinand juga selaku ketua
pelaksana dalam sambutannya
mengatakan harapannya
dengan adanya kegiatan ini
menjadi ajang silaturahmi
antar penerbang, khususnya
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para anggota APG.
“Kami ucapakan terima kasih
kepada Badan Pengurus APG
yang telah mempercayakan
kami sebagai panitia, dan juga
berbagai pihak yang telah
mendukung pelaksanaan
acara ini, terutama PT Garuda
Indonesia yang selalu
mendukung kegiatan kami,”
katanya.
Pada kesempatan yang
sama, Presiden APG Capt.
Bintang Hardiono mengatakan,
memasuki usia APG ke-31
semoga senantiasa selalu tetap
jaya dan mampu mewujudkan
aspirasi yang positif baik bagi
anggotanya, perusahaan dan
bangsa.
Sementara itu, Direktur
Utama PT Garuda Indonesia Arif
Wibowo mengatakan bahwa
acara ini sangat baik sebagai
wujud saling mempererat
silaturahmi antar para pilot

khususnya anggota APG,
dimana hal itu sesuai dengan
tema yang diusung kali ini.
“Terima kasih kepada APG
yang selama ini menjadi mitra
bagi perusahaan yang selalu
seiring sejalan dengan program
perusahaan. Kemudian, kami
harapkan APG terus maju dan
berkembang dan mampu
memberi manfaat bagi para
anggota APG khususnya,
perusahaan, bangsa dan
negara,” ungkap Arif Wibowo.
Ia menambahkan, kedepan
diharapkan kemitraaan ini
senantiasa dapat selalu
ditingkatkan sehingga
dapat menumbuhkan irama
kerja yang positif dalam
kebersamaan membangun
perusahaan. (Eq)
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APG TURUT
MENGUCAPKAN
SELAMAT NATAL 2016

T

anggal 25 Desember
umat Kristiani di
seluruh penjuru
dunia termasuk
Indonesia ikut merayakan Natal.
Ritual menyambut hari raya itu
sudah dimulai sejak malam tadi
dengan Ibadah misa Natal.
Asosiasi Pilot Garuda
(APG) dalam hal ini turut
mengucapkan selamat natal
2016 bagi segenap anggota,
staf APG dan siapa saja yang
merayakannya.
“Buat rekan-rekan
penerbang yang merayakan
natal, selamat natal damai dari
Tuhan selalu beserta kita semua
dimanapun kita berada dan
kiranya berkatnya melimpah
untuk kita semua, salam damai,”
kata Corporate Affairs Capt. Eric
Ferdinand dalam pesan singkat
yang diterima penulis.

Volume XXVIII
Volume
XXVI

Ia menambahkan,
sekiranya bagi para rekan
penerbang yang saat natal ini
sedang bertugas untuk selalu
menjunjung profesionalitas
dan menjadikan tugas pada
hari natal ini menjadi nilai
ibadah.
“Bagi para penerbang
yang saat tugas dihari natal
ini saya yakin mereka akan
mendapat balasan kebaikan
yang setimpal,” kata Capt. Eric
Ferdinand, Minggu (25/12).
Sementara itu, Menteri
Agama Lukman Hakim
Saifuddin berpesan, perayaan
Natal dilakukan dalam
suasana kesederhanaan.
Perayaan Natal harus dapat
dijadikan momentum
bagi umat Kristiani untuk
meningkatkan kualitas

kehidupan beragama sesuai nilai
dan ajaran yang diyakininya.
“Peningkatan kualitas beragama
menjadi modal penting bagi
pembangunan bangsa yang
majemuk,” ujar Lukman dikutip dari
liputan6, Sabtu 24 Desember 2016.
Lukman menambahkan,
Indonesia dikenal sebagai bangsa
religius dalam segala bentuk
keragamannya. Dia berharap, semua
pihak dapat mengedepankan
sikap saling menghormati dan
bertoleransi. (eq)
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W

arna-warni dan
dentuman suara
kembang api
menghiasi langit
hampir diseluruh wilayah Indonesia.
Semaraknya kembang api
menandakan masuknya tahun baru
2017. Gegap gempita orang-orang
menjadi wujud antusiasime dalam
menyambut tahun baru dengan
sejuta mimpi dan target yang ingin
diraih.
“Lima…empat…tiga…dua…
satu…,” begitu suara banyak orang
yang serempak hitung mundur
pergantian tahun.
Wakil Presiden Asosiasi Pilot
Garuda (APG) Capt. Leo Bagus
Perkasa mengatakan tahun
2016 segera berlalu bersama
kenangan2 kita yang lebih banyak
membanggakan, menggembirakan,
namun ada juga mendukakan hati.
Yang terpenting ditahun 2016 ini
kita dapat bernafas lega karena
kita semua berhasil menekan rate
of accident mendekati zero pada
seluruh penerbangan Garuda
Indonesia dan kita mencatat
keberhasilan regulator Indonesia
kembali menduduki peringkat
Category 1 penilaian FAA.
“Dengan semangat, optimisme,
misi dan visi yang sama, dalam nama
Tuhan Yang Maha Kuasa marilah kita
songsong tahun 2017 ini semoga
di tahun yang baru ini kita semua
diberkahi & selalu dalam lindungan
Tuhan YME,” ungkpanya kepada
penulis, Minggu (1/1).
Ia menambahkan, semoga di
tahun baru 2017 ini APG terus
menjadi asosiasi yang semakin
profesional dan terus semakin
kompak. “Selamat Tahun Baru 2017.
Salam kompak,” tuturnya. (Eq)
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WISUDA PURNAKARYA,
WUJUD KOMPAKNYA
PENERBANG
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P

ada pelaksana
perayaan HUT
Asosiasi Pilot
Garuda (APG) ke31 di ICE BSD, Kabupaten
Tangerang dilakukan juga
prosesi wisuda Purnakarya
yang diikuti oleh 45 orang
pilot.
Prosesi itu sendiri
diawali dengan pembacaa
surat keputusan APG
perihal wisuda purnakarya
yang dibacakan oleh Capt.
Eric Jerry.
Kemudian dilanjutkan
dengan penyematan
wings oleh Presiden APG
Capt.Bintang Hardiono
dan pemberian karangan
bunga oleh Wakil presiden
APG Capt. Leo Bagus
Perkasa kepada para
wisuda purnakarya, yang
pada kesempatan itu
didampingi langsug oleh
pendampingnya.
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Presiden APG Capt.
Bintang Hardiono
pada kesempatan itu
menyebutkan kegiatan
ini merupakan bentuk
apresiasi kepada para
penerbang yang selama ini
telah berkiprah di Garuda
Indonesia.
“Ini merupakan wujud
eratnya rasa persaudaraan
diantara kami selaku
penerbang,” imbuhya
kepada penulis, Selasa
(20/12) malam.
Sementara itu salah

seorang wisudawan
purnakarya Capt. Agus
Pramono menuturkan rasa
senang dan terharunya
dimana kurang lebih
telah 37 tahun mengabdi
di Garuda Indonesia.
“Terima kasih kepada
APG yang memberikan
apresiasi kepada kami para
penerbangnya. APG harus
maju terus tetap solid dan
harus jaya,” ungkapnya
ditemui usai acara. (eq)
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MUSANG
XVII
APG:
APG MENJADI ASOSIASI YANG
PROFESIONAL DAN MENJADI MITRA
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sosiasi Pilot Garuda
(APG) menggelar
Musyarawah
Anggota (MUSANG)
XVII di hotel Sheraton,
Tangerang tepatnya dikawasan
bandara Soekarno-Hatta yang
diikuti puluhan peserta dan
dihadiri oleh perwakilan serikat
pekerja PT Garuda Indonesia
lainnya, Kamis (15/12).
Ketua panitia Musang
Capt. Elgar Sundara dalam
sambutannya mengatakan
bahwa kegiatan ini
diselenggarakan berdasarkan
amanah AD/ART APG. Adapun
tema yang kita angkat kali ini
yaitu “Unity is our strenght”,
Elgar menambahkan, dengan
tema ini semoga musyawarah
anggota kali ini sesuai dan
dapat berjalan dengan lancar
serta mencapai hasil yang
optimal.
Sementara itu, Presiden
APG Capt.Bintang Hardiono
menjelaskan bahwa dengan
kemampuan yang terbatas APG
berusaha menjalankan tugastugas yang telah diamanahkan
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oleh musyawarah anggota
dan bersama memberikan
yang terbaik kepada anggota.
“Kami sadar bahwa
dalam menjalankan setiap
agenda kerja APG tidak dapat
dijalankan sepenuhnya oleh
badan pengurus APG karena
adanya keterbatasan tugas
pokok sebagai penerbang,
untuk itu berkat kerjasama
antara BP-APG, DKP-APG dan
partisipasi aktif antara badan
pengurus dengan anggota
telah merampungkan kerja
APG,” terangnnya.

Pada kesempatan yang
sama, VP Flight Operation
Garuda Indonesia Capt.
Gregorius Sudjatmiko mewakili
manajemen PT Garuda
Indonesia mengatakan dengan
adanya kegiatan ini semoga
APG terus menjadi asosiasi
yang profesional dan dapat
menjadi mitra bagi perusahaan
demi kemajuan bersama.
Pembukaan acara itu
ditandai oleh ketukan palu tiga
kali oleh VP Flight Operation
Garuda Indonesia Capt.
Gregorius Sudjatmiko pada
pukul 09.00 WIB. (Eq)
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TENNIS APG CUP 2016
SUKSES DIGELAR DI
BANDUNG
26
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omunitas olahraga
tenis Asosiasi Pilot
Garuda (APG) belum
lama ini, tepatnya 1011 Desember 2016 menggelar
turnamen Tennis APG Cup 2016
bertempat di Abadi Sport Center,
Bandung. Adapun pesertanya
adalah semua karyawan baik itu
pilot, kabin crew, bahkan juga
meliputi divisi lain, PKWT, dan
penisunan.
Dikatakan oleh Capt. Agus
Ferdinan Wijayanto Ketua Tenis
APG, dipilih kota Bandung sebagai
tempat pelaksanaan kegiatan
Tennis APG Cup 2016 karena
kebetulan di Bandung memiliki
suasana yang cukup nyaman
dalam mengadakan kegiatan
olahraga serta dapat juga untuk
berekresi. “Karena para peserta
selain mengikuti turnamen, mereka
banyak juga yang mengajak
keluarga, sehingga nantinya
mereka dapat juga berekreasi di
Bandung,” katanya Kamis (15/12).
“Alhamdulillah Tennis APG
Cup 2016 yang merupakan ketiga
kalinya ini berjalan lancar. Seperti
Tennis APG Cup sebelumnya kita
mengadakan kegiatan ini setiap
awal bulan Desember, mengingat
itu low season, jadi waktu yang
cukup untuk kita libur dua hari,”
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katanya.
Jumlah peserta yang ikut yakni
38 orang. Pertandingan dengan
double dengan game 6 dibagi
kedalam tiga grup, dimana pemain
yang memiliki kemampuan lebih
akan dipasangkan dengan pemain
yang memiliki kemampuan
kurang.
Dalam turnamen itu, jelas
Capt. Agus Ferdinan Wijayanto
digunakan sistem internasional
skoring yang berlaku di dewan
tenis duia. Dengan Juara 1 Capt.
Lukman berpasangan dengan
Edi yang merupakan pensiuanan
Teknik. Juara Dua orang Capt.

Ronggo yang berpasangan ibu
Bewe, dan Juara tiga Chef Komang
dan Chef Aziz, dan juara empat
Capt. Hariryadi dan Purser Yuda.
“Kami komitmen kami untuk
menjadikan Tennis APG Cup
agenda rutin setiap tahunnya,
dan Alhamdulillah ini yang
ketiga, dan pada 2017 InsyaAllah
akan diadakan juga pada bulan
Desember,” ungkapnya. (Eq)
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APG
BERSINERGI DENGAN SERIKAT

KARYAWAN
GARUDA LAINNYA BENTUK TIM
PEDULI GEMPA ACEH

M

usibah gempa yang
menimpa warga di
Aceh sontak mengagetkan
semua orang, tak hanya di
Indonesia namun belahan
negara lain kut tersontak.
“Tanah rencong” yang
beberapa waktu silam
diterpa tsunami, kini kembali
diselimuti kesedihan.
Untuk meringankan beban
warga yang terkena musibah
disana, serikat karyawan
Garuda group membuat
tim Peduli Aceh dengan
mengalang dana bantuan
dari karyawan di lingkungan
Garuda Indonesia.
“Kami dari serikat karyawan
PT Garuda Indonesia group
mengadakan quick respon
atas musibah yang menimpa
di Aceh dengan membentuk
kepengurusan peduli Aceh
yang dinamakan “Karyawan
Garuda Group Peduli Aceh”,
jelas Adang Saeful Falah

28

sekretaris Sekarga yang ditunjuk
sebagai Ketua Panitia Peduli Aceh.
Komposisi kepengurusan terdiri
dari orang-orang serikat karyawan
di lingkungan Garuda Indonesia
bersama manajemen Garuda
Indonesia yang diwakili VP Human
Capital Hendra Sutara.
Adang menambahkan bahwa
penggalangan dana itu ditargetkan
dalam waktu 2 minggu dengan besar
pengumpulan mencapai 1 milyar
150 juta rupiah dengan hitunghitungan per orang karyawan Garuda
menyumbangkan dana Rp 50.000,
asumsi jumlah karyawan 23.000 orang.
“Di sela rapat rapat pembentukan
kepengurusan, kita sudah
mendapatkan dana 30 juta dari
sejumlah serikat karyawan seperti
APG, Sekarga, IKAGI, Siperkasa, GEC,
Serikat Aerotrans, Serikat ACS, dan
Koapgi. Besar harapan kami partisipasi
para karyawan dalam penggalangan
dana ini,” kata Adang, Rabu (7/12).
Adapun bantuan sendiri nanti akan
diutamakan logistik seperti susu bayi,
popok, selimut dan lainnya. Selain
itu yang menjadi priorotas dalam
peduli Aceh ini adalah penanangan
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paska bencana yakni seperti
rehabilitasi pembangunan
gedung-gedung yang rusak,
baik itu fasilitas umum, masjid,
sekolah dan lainnya.
“Untuk pengiriman bantuan
nanti akan kita kirimkan
langsung ke lokasi bencana,
sekaligus meliat langsung
lokasi dan mengecek bangunan
mana saja yang sekiranya bisa
kami bantu,” jelasnya.
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Bagi para anggota APG
yang teretuk hatinya dapat
menyalurkan bantuan berupa
uang dengan mentransfer ke
nomor rekening yang tertera di
informasi ini.
Bank Mandiri : 1550007122016
atas nama Insan Garuda Group
Peduli.
atau juga dapat menghubungi
sekretariat di nomor 021-5590447.
lainnya. (Eq)
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P

elaksanaan perayaan HUT
Asosiasi Pilot Garuda
(APG) ke-31 di ICE BSD,
Kabupaten Tangerang
pada Selasa
(20/12) malam berlangsung
sukses dan meriah. Beragam
acara hiburan mulai dari
pembagian
door prize, stand up comedy,
penampilan band, turut hadir
langsung Direktur Utama PT
Garuda Indonesia Arif Wibowo
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dan jajaran direksi lainnya.
Corporate Affair Asosiasi Pilot
Garuda (APG) Capt. Eric Ferdinand
juga selaku ketua pelaksana
dalam sambutannya mengatakan
harapannya dengan adanya
kegiatan
ini menjadi ajang silaturahmi
antar penerbang, khususnya
para anggota APG. (Eq)
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KAMPUNG BAJO WAKATOB
JADI ANDALAN WISATA BAR

DI WAKATOBI
32
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enyebut Suku
Bajo pastilah
orang akan
mengingat
sebuah suku yang tinggal
dipinggiran laut di kawasan
pulau wangi-wangi di
kepulauan Wakatobi.
Sebagian orang mengenal
suku Bajo sebagai orang
laut yang tinggal diatas laut.
Keseharian mereka pun
menggantungkan hidup
dan menjalani kehidupan
bersandar dari laut Sulawesi.
Belum lama ini penulis
berhasil memotret kehidupan
masyarakat suku Bajo yang
mendiami pesisir pulau
Wangi-Wangi dikawasan
Wakatobi. Semua kehidupan
suku bajo memang
menggantungkan laut
sebagai mata pencahariannya
yang paling utama.
“Masyarakat sini memang
sudah ada dan datang
kesini sejak tahun 1600an. Dan aktifitas mereka

Destinasi
memang diatas laut dan
menggantungkan diri
mereka dari laut. Dan
mereka sangat menerima
dengan kedatangan
wisatawan,” ungkap
Daeng Rusdi yang
menemani rombongan Tim
Kementerian Pariwisata
yang berkunjung ke
Kampung Bajo di Pulau
Wangi-Wangi, Wakatobi.
Pemukiman suku Bajo
yang dibangun di atas air
laut dengan menggunakan
timbunan karang dan
menggunakan jembatan
yang terbuat dari kayu
sebagai penghubung
mereka ke daratan
membuat mereka seakan
terasing dari masyarakat
yang berada didaratan.
Namun begitu, kehidupan
yang mereka jalani seakan
harmonis dan bersih
ketimbang masyarakat di
daratan.
“Suku Bajo itu unik,
mereka dibilang primitif
oleh orang luar, tapi
navigasi laut mereka justru

lebih maju dibandingkan orang darat.
Yang paling unik, mereka itu enggak
suka kotor makanya rumah-rumah
mereka yang berada diatas laut bersih
meskipun tinggal mereka diatas laut,”
tambahnya.
Dan dari Kampung Bajo, wisatawan
dapat melihat dengan mudah
keindahan saat matahari tenggelam
di ufuk barat (sunset). Karena dari
perkampungan Bajo ini, wisatawan
langsung bisa melihat sunset tanpa
terhalang daratan.
“Disini salah satu spot yang bagus
untuk melihat sunset (matahai
tenggelam). Karena dari sini
wisatawan bisa melihat langsung
matahari tenggelam di barat tanpa
tertutup daratan. Dan mereka disini
juga menggunakan air tawar untuk
kesehariannya yang mereka dapat dari
pipa-pia yang ada didaratan, dan ditarik
kesini untuk disalurkan kerumah-rumah
suku bajo,” tandasnya.
Hal yang paling menakjubkan
dari suku bajo di Wakatobi ini adalah
pengunjung dan wisatawan dapat
dengan mudah memakan makanan
laut baik itu ikan, udang dan lobster
secara fresh, karena rata-rata dibawah
rumah suku bajo ada penangkaran
ikan, udang dan lobster.
“Disini rata-rata masyarakatnya
punya lumbung ikan yang mereka
tanam dibawah rumah mereka. Jadi
kalau mereka mau makan ya tinggal
ambil dan memancing ikan, udang
atau lobster yang mereka inginkan
dari bawah rumah mereka, jadi kalau
mereka mau makan ikan tinggal
mancing, terserah mau dibakar atau
mau di goreng tinggal sesuai keinginan
mereka,” tutupnya.
Wisata Kampung Bajo ini ternyata
mulai dilirik pemerintah Kabupaten
Wakatobi sebagai destinasi wisata baru
bila wisatawan berkunjung ke Wakatobi
yang dikenal dengan keindahan alam
bawah lautnya itu. (*/eq)
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GEAR 360
HASILKAN WARNA
YANG SELARAS
DENGAN KENYATAAN
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B

entuk visual rekam citra
kini tak lagi monoton
menampilkan bidang
gambar yang kaku. Berkat
kehadiran teknologi kamera 360,
memotret ataupun merekam video kini
dapat memiliki cakupan bidang yang
lebih luas.
Sesuai dengan namanya, perekaman
pada kamera 360 sanggup mengambil
gambar di sekeliling dengan cakupan
sekira 360 derajat. Hal ini tentu dapat
memberikan jangkauan pandang yang
lebih lebar dibandingkan pada format
perekaman biasa.
Salah satu kamera yang menyajikan
pengalaman visual tersebut ialah
Gear 360. Kamera buatan Samsung ini
memiliki desain yang membulat dengan
tonjolan kamera di dua sisinya. Sekilas,
tampilannya mirip dengan sebuah bola
mata.
Fungsi dua kamera tersebut akan
merekam objek di sekeliling Gear 360
kemudian membuat tampilan gambar
atau video dengan cakupan 360 derajat.
Di bagian atas kamera, terdapat
sebuah tombol untuk memulai
perekaman dan sebuah layar berukuran
mini. Melalui layar tersebut pengguna
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dapat mengetahui informasi menu apa
saja yang tertera di kamera.
Sementara di bagian sampingnya,
terdapat dua tombol yang saling
berderet dari atas ke bawah. Satu
tombol di atas berfungsi untuk
mengaktifkan bluetooth, sementara
tombol di bawahnya merupakan
tombol aktivasi yang juga berfungsi
sebagai tombol ‘back’.
Di seberangnya, Anda akan
menemukan sebuah laci yang jika
dibuka, akan terdapat unit baterai, port
isi ulang daya, dan slot kartu memori
SD card.
Untuk menggunakan kamera
ini, Anda terlebih dahulu wajib
mengunduh aplikasi Gear 360
Manager di Play Store. Setelah itu Anda
dapat menghubungkannya melalui
sambungan bluetooth maupun NFC
yang telah tersedia di Gear 360.
Hanya saja, tipe smartphone yang
saat ini bisa digunakan oleh kamera ini
ialah dari seri flagship milik Samsung
seperti Galaxy Note 5, Galaxy S6, S6
Edge, S6 Edge Plus, S7, dan S7 Edge.
Di perangkat lain, Anda tak akan
menemukan aplikasi penghubung

untuk kamera ini di Play Store.
Setelah terhubung, rekaman kamera
akan tampil di perangkat smartphone.
Berdasarkan situs resminya, Gear 360
mampu merekam video dengan resolusi
3840x1920 piksel. Sementara gambar dari
foto setara dengan kamera berukuran 25,9
megapiksel.
Hasil dari kamera tersebut terbilang
cukup tajam dan jernih. Selain itu gambar
yang dihasilkan pun mendapatkan
pencahayaan yang baik. Dari segi saturasi
warna, Gear 360 mampu menampilkan
tone yang selaras dengan kenyataan.
Dengan begitu, hasilnya dapat
diandalkan untuk keperluan vlogging,
ataupun digunakan untuk dokumentasi
seperti kamera aksi.
Untuk pengambilan gambar, terdapat
dua mode yang dapat dipilih seperti
timelapse dan video loop. Pada mode
timelapse Anda dapat membuat foto
dengan rentang durasi tertentu dengan
interval yang disesuaikan.
Gambar yang dihasilkan akan memiliki
efek pergerakan cepat. Sementara video
loop memiliki kemampuan merekam
dengan pembatasan durasi, kemudian
mulai merekam kembali hingga selesai.
(Okzn/Eq)
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MESKI PAHIT,
INI 5 MANFAAT

PARE BAGI
KESEHATAN

S

IAPA tidak kenal dengan
pare, makanan yang biasanya
dihindari karena rasanya
pahit. Namun, tahukah Anda
bisa di balik rasanya yang pahit, pare
memberikan banyak manfaat untuk
kesehatan?
Setelah mengetahui beberapa
manfaat pare untuk kesehatan,
mungkin Anda berminat mencoba
mengonsumsinya sesekali. Berikut
manfaat pare bagi kesehatan yang harus
Anda ketahui seperti dilansir dari laman
Okezone:
Memberikan energi
Mengonsumsi jus pare juga
meningkatkan energi dan stamina. Selain
itu, rutin makan pare juga membantu
pola tidur lebih teratur.
Diabetes
Pahitnya pare dapat bermanfaat bagi
orang dengan diabetes. Karena, makan
pare dapat menurunkan kadar gula darah
dan memiliki sifat antioksidatif.
Mengatasi gangguan pencernaan
Makan pare dapat mengatasi
gangguan pencernaan dan sembelit. Hal
ini karena pare merangsang pencernaan
dan peristaltik makanan melalui usus
sampai dieksresikan dari tubuh.
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Gangguan pernapasan
Mengonsumsi pare memang
rasanya pahit, tetapi ada trik agar
lebih enak. Anda bisa membuat
jus pare dicampur secangkir
madu yang membantu mengatasi
masalah asma, bronkitis, dan
radang tenggorokan.
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Meningkatkan sistem kekebalan
Minum jus pare dapat
membangun sistem kekebalan tubuh.
Selain itu, minum jus pare dapat
meningkatkan daya tahan tubuh
terhadap infeksi. (*/eq)
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