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Salam Kompak...
Salam sejahtera untuk kita semua.
Badan Pengurus APG melalui media ini ingin menyampaikan
beberapa hal yang kiranya patut disimak dan diketahui bersama.
Beberapa hal diantaranya yakni informasi kegiatan Technical
Meeting yang nantinya akan diadakan tiga bulan sekali dengan
waktu yang disepakati bersama.
Kemudian, terkait kegiatan regional meeting IFALPA badan
pengurus APG telah menyepakati untuk memberangkatkan tiga
orang pada pertemuan tersebut. Dua orang dari pengurus APG dan
satu orang dari anggota.
Kami tegaskan pula, terkait penggunaan media sosial, kami
menghimbau kepada semua rekan-rekan anggota APG untuk bijak
dalam penggunaannya, terutama pada saat mengenakan atribut
kita sebagai penerbang.
Kepada para komunitas olahraga yang ada di APG untuk dapat
menjalankan masing-masing agenda programnya yang terbaik di
tahun 2017 ini. Pada pertengahan tahun ini kami rencanakan akan
melaksanakan APG Cup.
Sekali lagi saya selaku Presiden APG tidak bosan-bosannya untuk
mengajak kepada para pilot Garuda Indonesia baik yang sudah
tergabung dalam APG maupun belum untuk terus menjaga
kekompakan.
Tetap semangat jaga selalu kesehatan dan junjung tinggi
Profesionalitas dalam bekerja.
Terima kasih .
Salam Kompak...
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Garuda Indonesia dan BRI
Gelar Online Travel Fair 2017

M

Melanjutkan kesuksesan
pelaksanaan GATF 2017
phase I beberapa waktu
yang lalu, serta pelaksanaan GOTF sejak tahun 2016 lalu –
Maskapai nasional Garuda Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia
(BRI) kembali akan melaksanakan
“Garuda Indonesia Online Travel
Fair 2017” yang akan dilaksanakan
pada tanggal 30 Maret – 5 April
2017.
Melalui pelaksanaan GOTF 2017
tersebut, Garuda Indonesia dan
Bank BRI menawarkan kesempatan
bagi seluruh pengguna jasa Garuda Indonesia untuk mendapatkan
penawaran tiket Garuda Indonesia
baik untuk destinasi domestik
maupun internasional dengan
harga yang menarik secara online
melalui website www.garuda-indonesia.com maupun mobile app
Garuda Indonesia.
Direktur Niaga Garuda Indonesia,
A. Toni Soetirto di Jakarta mengatakan bahwa pelaksanaan GOTF
2017 tersebut juga merupakan
upaya Garuda Indonesia untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat
akan kemudahan untuk memperoleh tiket murah melalui trans-
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aksi online.
“Transaksi digital terutama dalam
pembelian tiket pesawat Garuda
Indonesia secara online terus
meningkat dari tahun ke tahun,
kedepannya Garuda Indonesia
akan mengedepankan pangsa
pasarnya melalui penjualan secara
digital. Hal ini juga sejalan dengan
rencana pengembangan bisnis
kami kedepan dimana Garuda
Indonesia akan mengembangkan
pangsa pasar melalui penjualan
secara online pada website dan
mobile app Garuda Indonesia,”
tambah Toni, dalam press conference, Rabu (29/3).
Toni melanjutkan bahwa melalui pelaksanaan GOTF 2017 ini,
Garuda Indonesia menargetkan
pendapatan sebesar Rp. 150 miliar,
1,2 juta pengunjung website dan
35,000 pengunduh baru mobile
app Garuda Indonesia
“GOTF 2017 yang kami laksanakan
ini tentunya juga tidak terlepas
dari upaya kami untuk senantiasa
mendukung pemerintah dalam
mengembangkan 10 destinasi
prioritas untuk mencapai target
15 juta turis mancanegara serta
pergerakan 265 wisatawan nusan-

tara”, tutup Toni
Sementara itu dalam kesempatan
yang sama, Direktur Konsumer BRI,
Sis Apik Wijayanto menyampaikan
bahwa GOTF adalah salah satu
sarana untuk memberikan digital experience kepada Nasabah
BRIdengan memberikan kemudahan transaksi online menggunakan kartu kredit BRI maupun
Epay BRI.
“Dukungan Bank BRI terhadap
pelaksanaan Garuda Indonesia
Online Travel Fair ini merupakan
komitmen Bank BRI dalam mendukung trend digital payment di
Indonesia yang berkembang cepat
saat ini, terutama untuk kategori
travel yang saat ini merupakan
salah satu kategori dengan demandyang tinggi. Dengan trend
digital payment yang berkembang
saat ini, BRI melihat konsep online
travel fair merupakan salah satu
terobosan yang dapat dilakukan untuk memenuhi demand
tersebut sekaligus memberikan
kemudahan bagi masyarakat dan
nasabah BRI khususnya”, kata Sis
Apik Wijayanto, Direktur Konsumer
BRI. (*/eq)
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GARUDA INDONESIA GROUP
HEMAT ENERGI 12 JUTA WATT
SEJAM DUKUNG EARTH HOUR
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Maskapai penerbangan
nasional Garuda Indonesia beserta seluruh
jajaran anak perusahaan
kembali ambil bagian dalam
mendukung pelaksanaan kampanye Earth Hour 2017 melalui
kegiatan “switch off” yang dilaksanakan Garuda Indonesia Group
selama satu jam diseluruh kantor
cabang domestik dan internasional Garuda Indonesia dengan
mencatatkan penghematan
energi hingga 12 juta watt hour.

seperti Citilink Indonesia, GMF
Aeroasia, dan Gapura Angkasa.

Pelaksanaan Earth Hour oleh
Garuda Indonesia Group dipusatkan di kantor pusat di Garuda
City Center, Cengkareng, Sabtu
malam (25/3). Acara peresmian
kampanye dilakukan oleh Vice
President Corporate Quality,
Safety, and Enviroment Garuda Indonesia, Capt Doddy
Darmawan dengan menekan
tombol “switch off” pusat listrik
sebagai tanda dimulainya kegiatan Earth Hour yang kali ini
mengusung tema “Shine a Light
on a Climate Action with Garuda
Indonesia Group”.

“Hingga tahun ke-sembilan
dukungan Garuda Indonesia
Group pada kampanye Earth
Hour ini, kami berhasil mencatatkan penghematan energi hingga
mencapai 50 juta watt hour. Hal
tersebut tentunya tidak terlepas
dari komitmen dan dukungan
seluruh jajaran manajemen
dan karyawan Garuda Indonesia Group dalam mendukung
visi kepedulian dan komitmen
pelestarian lingkungan secara
berkelanjutan,” katanya.

Turut hadir pada malam itu para
pimpinan dan karyawan Garuda
Indonesia dan anak perusahaan
Volume DII

Vice President Corporate Communications Garuda Indonesia,
Benny S Butarbutar mengatakan,
kegiatan ini merupakan wujud
komitmen perusahaan untuk
senantiasa konsisten mendukung visi kepedulian terhadap
pelestarian alam dan lingkungan,
serta perwujudan komitmen
pengurangan dampak lingkungan.

Benny mengatakan, Kegiatan ini
juga merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Garuda
Indonesia sebagai “Green Airline”
untuk ikut melestarikan bumi

dari kerusakan dan bahaya pemanasan global melalui program
green actions, serta berbagai
aktivitas pelestarian lingkungan
lainnya seperti perlindungan
satwa dengan menetapkan
kebijakan Cargo Garuda untuk
tidak mengangkut segala bentuk
produk hiu, termasuk shark-fin
dan hewan mamalia.
Untuk mendukung suksesnya
pelaksanaan program”Earth
Hour 2017” ini, Garuda Indonesia
melaksanakan berbagai program
antara lain :
•
Melaksanakan pemadaman lampu pada bagian-bagian
tertentu kantor dan billboard
Garuda selama satu jam pada seluruh kantor perwakilan Garuda
Indonesia (dan anak perusahaan)
di seluruh Indonesia dan juga di
kantor pusat - Gedung Manajemen Garuda Indonesia;
•
Melakukan kampanye
kepada seluruh karyawan dan
keluarga Garuda Indonesia agar
turut serta berperan aktif untuk
mematikan lampu selama satu
jam pada pukul 20.30 – 21.30 WIB
pada Sabtu, 25 Maret 2017 di
rumah masing-masing.
7
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ruda Indonesia terus mengalami
peningkatan penghematan daya
listrik, yaitu sebesar 12.883.370
watt. Sedangkan di tahun 2015
Garuda Indonesia berhasil mencatatkan penghematan daya lisSejak pertama kali mendukung
trik sebesar 12.873.716 watt dan
program “Earth Hour” pada tahun tahun 2016 sebesar 14.627.750
2009, setiap tahunnya Garuda
watt.
Indonesia berhasil meningkatkan
jumlah penghematan pemakaian Garuda Indonesia, melalui berdaya listrik di lingkungan pebagai programnya, telah melakrusahaan maupun kediaman
sanakan berbagai upaya untuk
karyawan Garuda. Pada tahun
turut serta dalam melestarikan
2011 yang lalu, Garuda mampu
lingkungan, salah satunya adalah
mencatatkan pencapaian peng- dengan melaksanakan program
hematan daya listrik di lingkun“One Passenger, One Tree” dengan perusahaan dan kediaman
gan menanam 100.000 pohon
karyawan sebesar 2.158.527 Watt, pada kawasan seluas 250 hektar
yakni meningkat empat kali lipat di Taman Nasional Sebangau,
dibanding tahun-tahun sebelKalimantan Tengah, penanaman
umnya, pada tahun 2012 jauh
sebanyak 50.000 pohon sebagai
mengalami peningkatan menjadi media ulat sutera di Desa Kasebesar 3.119.328 Watt, untuk
rang Tengah, Bantul, Yogyakarta
tahun 2013 lalu, Garuda Indone- bekerjasama dengan Yayasan
sia terus mengalami peningkatan Royal Silk dan Propinsi Yogyapenghematan daya listrik, yaitu
karta, membangun penangkaran
sebesar 4.805.332 watt, semenpenyu di Gili Trawangan, Nusa
tara untuk tahun 2014 lalu, GaTenggara Barat, penanaman
•Kampanye social media dan
cabin announcement kampanye
Earth Hour 2017 pada penerbangan Garuda Indonesia dari
tanggal 23 -25 Maret 2017.

8

23.600 pohon mangrove di
Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara
dan melaksanakan program “Bali
Beach Clean Up” yang bekerjasama dengan PT Coca Cola Amatil
dan Quicksilver untuk melindungi dan memelihara kondisi
pantai-pantai di Bali.
Melalui anak perusahannya GMF
Aero Asia, Garuda Indonesia
Group juga melakukan penghematan listrik melalui penggantian lampu konvensional di area
Hangar dengan lampu hemat
energi sejak 2015. Penggantian
lampu menurunkan pemakaian
energi listrik sebesar 173.920.000
watt hour perbulan atau sekitar
2.087.040.000 watt hour per tahun, atau setara dengan penghematan biaya listrik sebesar Rp. 5,5
Milyar per tahun. (*/EQ)
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Pertahankan Kinerja Positif,
Garuda Indonesia Group Bukukan
Laba Bersih 9,36 Juta Dolar AS di 2016

M
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askapai nasional PT Garuda
Indonesia (persero) Tbk., berikut
anak perusahaannya berhasil
mempertahankan kinerja positif
sepanjang tahun 2016 dengan
mencatatkan laba bersih sebesar
9,36 juta dolar AS atau setara
Rp124,5 miliar (kurs Rp13.300 per
dolar AS) hingga akhir tahun dan
mengangkut 35 juta penumpang baik Garuda Indonesia dan
Citilink Indonesia.

industri penerbangan Asia Pasific
yang dipublikasikan Bloomberg,
passenger yield industri penerbangan Asia Pasifik dalam lima
tahun terakhir mengalami tren
penurunan yang cukup signifikan, dari USC 9,6 per km pada
tahun 2012 menjadi USC 6,2
per km di tahun 2016. Namun
demikian, traffic penumpang tercatat menunjukan tren peningkatan dari 511,6 juta penumpang
tahun 2012 menjadi 632,8 juta
penumpang di tahun 2016.

Indonesia akan memperkuat
sejumlah sektor komersial dan
niaga dengan melakukan akselerasi pengembangan layanan
berbasis IT dengan melakukan
optimalisasi program customer
loyalty hingga memperkuat
platform perangkat e-commerce
sehingga perusahaan dapat
menghadirkan seamless service
kepada seluruh pengguna jasa.

Sepanjang tahun 2016, frekuensi
penerbangan Garuda Indonesia juga meningkat 9,89 persen
“Kajian tersebut menunjukkan
menjadi 274.969 penerbangan
industri penerbangan di kadari total 249,974 penerbanwasan Asia Pasifik meski menin- gan tahun 2015. Peningkatan
gkat dalam traffic penumpang,
frekuensi penerbangan tersebut
namun mengalami penurunan
sejalan dengan upaya perusayield karena sebagian besar mas- haan melakukan ekspansi jarinkapai turut melakukan eskpansi gan penerbangan baik domestik
dalam strategi pengembangan
maupun internasional.
bisnisnya,” katanya.
“Tahun 2016 merupakan taMelalui strategi bisnis jangka
hun investasi bagi perusahaan,
panjang “Sky Beyond”, Garuda In- mengingat pada tahun ini
donesia group mampu memper- kami memaksimalkan utilisasi
tahankan profitabilitas perusapesawat-pesawat wide body
“Seperti kita ketahui tren perhaan melalui berbagai kebijakan, untuk ekspansi kapasitas rutetumbuhan industri penerbanmulai dari program efisiensi
rute internasional di middle haul
gan di dunia khususnya Asia
perusahaan yang proporsional,
hingga long haul. Kedepannya
Pasifik mengalami tekanan sejak konsolidasi kapasitas produksi,
kami proyeksikan siklus restruklima tahun terakhir, mulai dari
hingga penguatan lini servis dan turisasi armada ini akan kemperlambatan ekonomi global
operasional perusahaan. Selain
bali dilakukan pada 2019 menhingga mempengaruhi daya
itu, perusahaan juga terus berdatang,” ujar Arif.
beli masyarakat, namun Garuda tumbuh secara ekspansif dengan
Mengenai perkembangan bisnis
Indonesia grup masih tetap bisa menjaga margin yang positif
mempertahankan kinerja positif- dan mencatat total pendapatan kargo, Garuda Indonesia berhasil
meningkatkan jumlah angkutan
nya,” kata Direktur Utama Garuda konsolidasi sebesar 3,86 miliar
kargo menjadi 415,824 ton kargo,
Indonesia M. Arif Wibowo kepa- dolar AS.
atau meningkat 18,22 persen
da wartawan pada kesempatan
Menghadapi persaingan komdari tahun 2015 yang mencapai
tersebut.
petitif industri penerbangan
351,724 ton. Secara keseluruhan
Mengacu kepada kajian kinerja
dunia di tahun 2017 ini, Garuda
jumlah pendapatan pasar kargo
Pencapaian positif tersebut
mengemuka dalam paparan
kinerja perusahaan secara grup
dalam analyst meeting yang
berlangsung di kantor pusat
Garuda Indonesia di Cengkareng,
Rabu (22/3) yang diikuti direksi
Garuda Indonesia dan segenap
direksi anak perusahaan. Adapun
anak perusahan Garuda Indonesia yang hadir adalah direksi
Citilink Indonesia, Garuda Maintenance Facility (GMF-Aeroasia),
Aerowisata, Sabre, Asyst dan
Gapura.
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pada 2016 tercatat 219,15 juta
dolar AS, atau meningkat 16,65
persen dibandingkan tahun 2015
sebesar 187,87 juta dolar AS.
“Pertumbuhan pasar kargo Garuda Indonesia dilakukan melalui
optimalisasi ruang kargo, yakni
dengan memaksimalkan komoditas yang memiliki imbal hasil
tinggi – termasuk membangun
sinergi dengan sektor industri
logistik lainnya dalam memaksimalkan jangkauan dan layanan
produk kargo udara Garuda hingga menjangkau aspek layanan
door to door. Kedepannya kami
juga akan memperbesar kapasitas bisnis kargo melalui rute-rute
penerbangan internasional yang
kami layani,” papar Arif.

tan sektor strategic business unit
(SBU), hingga sektor subsidiaries
lainnya dengan capaian sebesar
392 juta dolar AS meningkat 13,7
persen dibandingkan tahun 2015
lalu sebesar 344,6 juta dolar AS.
Kinerja operasional Garuda Indonesia dalam hal tingkat ketepatan waktu penerbangan (OTP
– On Time Performance) pada
2016 mencapai 89,51 persen
atau naik dari tahun sebelumnya
88 persen yang diperoleh ditengah tantangan pengembangan
infrastruktur operasional penerbangan seperti migrasi pelayanan penerbangan domestik ke
Terminal 3 yang baru di Bandara
Soekarno-Hatta hingga faktor
cuaca yang bersifat force majeur.
Sementara itu, rata-rata tingkat
keterisian penumpang sepanjang tahun 2016 tercatat sebesar
73,1 persen sedangkan Citilink
sebesar 76,8 persen.

19 destinasi internasional dan 64
destinasi domestik.
Selama tahun 2016, Garuda
Indonesia Group juga melakukan
penambahan kapasitas penerbangan sebagai bagian dari program pengembangan revitalisasi
armada dengan mendatangkan
17 pesawat, yaitu terdiri dari
empat pesawat ATR 72-600,
empat pesawat A330-300, satu
pesawat B777-300ER, dan delapan pesawat A330-200. Dengan
demikian, hingga akhir tahun
2016, Garuda Indonesia Group
mengoperasikan sebanyak 196
pesawat dengan rata-rata usia
pesawat mencapai 4,6 tahun.

Menghadapi proyeksi industri
penerbangan global yang semaTerkait situasi industri penerbankin kompetitif, Garuda Indonesia
gan di kawasan Asia-Pasifik yang
secara berkesinambungan terus
tengah mengalami persaingan
memperkuat lini layanan dengan
yang ketat dan mempengaruhi
menerapkan prinsip “Excellent
penerbangan domestik maupun
Indonesian Hospitality” yang
internasional, posisi Garuda InSejalan dengan program
merupakan filosofi layanan Gadonesia pada saat ini mencatat- pengembangan jaringan yang
ruda dengan mengedepankan
kan market share sebesar 41,71
berkelanjutan, selama tahun
keramahtamahan khas Indonepersen di pasar domestik dan
2016 ini Garuda Indonesia
sia. Formulasi tersebut terbukti
26,93 persen untuk market share membuka sejumlah destinasi
membuahkan prestasi yang luar
pasar internasional.
penerbangan baru seperti Mabiasa, yaitu awak kabin Gadinah, Mumbai, dan beberapa
ruda Indonesia berhasil meraih
Sementara itu, Garuda Indonesia destinasi domestik lainnya seppenghargaan “The World’s Best
Group juga berhasil mencatatkan erti Sintang, Silangit, Nabire dan Cabin Staff” dari Skytrax (lempeningkatan sekor pendapatan
Maumere. Hingga akhir tahun
baga pemeringkat penerbangan
lainnya yang terdiri dari kompo- 2016 Garuda Indonesia melayani independen di London) tiga kali
nen ancillary revenue, pendapa- penerbangan dari dan menuju
berturut-turut (hat-trick) sejak

12
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tambah Frekuensi Penerbangan
ke Australia, Targetkan 650 Ribu
Penumpang di 2017
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Maskapai penerbangan nasional Garuda
Indonesia menambah
frekuensi penerbangan
sektor destinasi Australia pada periode musim liburan
Mei - Oktober 2017. Melalui
penambahan frekuensi tersebut
Garuda Indonesia menargetkan
tingkat pertumbuhan penumpang pada sektor penerbangan
Australia mencapai 650 ribu penumpang sepanjang tahun 2017.
Penambahan frekuensi penerbangan tersebut terdiri dari
penambahan frekuensi penerbangan pada sektor Jakarta Australia dari 4 kali menjadi 5 kali
penerbangan setiap minggunya
dan sektor penerbangan Bali Australia dari 6 kali penerbangan
menjadi 7 kali penerbangan
setiap minggunya.
Penambahan frekuensi pada
setiap rute yang dilayani pada
sektor destinasi Australia tersebut nantinya akan disesuaikan
dengan demand market pada
periode musim liburan tersebut,
sehingga jumlah frekuensi yang

14

dilayani akan berbeda setiap
periodenya.

ingkan periode yang sama pada
tahun 2015.

Penambahan frekuensi tersebut merupakan bagian dari
upaya Garuda Indonesia dalam
memenuhi permintaan dan
pertumbuhan pasar yang semakin meningkat serta sejalan
dengan komitmen sinergi yang
telah dijalankan antara Garuda
Indonesia dan Tourism Australia
yang telah sukses mendukung
peningkatan jumlah penumpang
sektor penerbangan Australia
mencapai lebih dari 644.237 ribu
pada tahun 2016 lalu.

“Penambahan frekuensi tersebut
juga akan memberikan pilihan
dan kenyamanan lebih bagi para
pengguna jasa melalui pilihan
jadwal penerbangan yang semakin lengkap. Pada kesempatan
ini, kami juga ingin berterima
kasih kepada seluruh pengguna
jasa atas kepercayaannya untuk
terus menggunakan layanan
penerbangan Garuda Indonesia.

Kami juga ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada
Tourism Australia atas dukunganDirektur Utama Garuda Indonesia nya melalui kampanye kemitraan
M.Arif Wibowo mengungkapkan yang telah dijalankan yang telah
bahwa penambahan frekuensi
berhasil meningkatkan trafik
penerbangan sektor penerbanpertumbuhan penumpang
gan Australia tersebut, sejalan
Garuda. Kami berharap kemidengan tingginya demand pasar traan bersama Tourism Australia
ke Australia, serta untuk mentersebut akan kembali mencatatgakomodir peningkatan trafik
kan kesuksesan di tahun-tahun
antara Indonesia dan Australia.
mendatang,” papar Arif.
Tercatat pada tahun 2016 lalu,
Garuda Indonesia berhasil men- Saat ini, Garuda Indonesia melayani enam rute di tiga kota di
catakan tingkat pertumbuhan
Australia dari dua hub utama Inpenumpang dari Indonesia ke
donesia di Jakarta dan Denpasar,
Australia sebesar 17 % diband-
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yaitu Jakarta - Sydney, Denpasar
- Sydney, Jakarta - Melbourne,
Denpasar - Melbourne, Jakarta Perth, dan Denpasar - Perth.

Indonesia ke Australia dan kemitraan strategis bersama Australia
Tourism tersebut, kami optimis
dapat mencapai target tersebut.

Indonesia merupakan pangsa
pasar terbesar ke-12 di Australia
Sementara itu, Menteri Perdauntuk kedatangan turis intergangan, Pariwisata dan Innasional, dengan total 174.400
vestasi Australia, Steven Ciobo,
kedatangan pada tahun 2016,
menyatakan apresiasinya atas
meningkat 13,8%, tahun ke
langkah Garuda Indonesia dalam tahun. Pada Desember 2016
meningkatkan frekuensi penertercatat jumlah kunjungan dari
bangan ke Australia, khususnya
Indonesia adalah 26.600, meninterkait dengan peningkatan
gkat dari tahun ke tahun 43,8%.
kunjungan wisatan antar kedua Untuk periode September 2016,
Negara.
Kunjungan wisatawan Indonesia
menghabiskan $ 0.7 Milyar Dollar
“Indonesia merupakan salah satu di Australia, meningkat 19 persen
pasar Australia dengan pertum- dibanding periode yang sama di
buhan yang paling signifikan
tahun 2015.
dan merupakan pasar terbesar
ke-12 di Australia untuk kedatan- “Tourism Australia merupakan
gan pengunjung internasional.
organisasi pariwisata nasional
Melalui kunjungan wisatawan
pertama di Australia yang telah
Indonesia ke Australia tersebut,
menjalin kerjasama dengan
kami memproyeksikan pendapa- Garuda Indonesia, kami optimis
tan negara hingga mencapai 1
kemitraan strategis ini akan terus
Miliar Dolar pada tahun 2020
berkembang di tahun-tahun
mendatang. Kami memiliki hara- mendatang. Sejak tahun 2014,
pan besar melalui penambahan Garuda Indonesia dan Tourism
frekuensi penerbangan Garuda
Australia sepakat secara kon-

Volume DII

sisten untuk terus bersinergi
dalam mempromosikan layanan
penerbangan Garuda Indonesia
dari dan menuju berbagai destinasi di Australia seperti Sydney,
Melbourne dan Perth. Kerjasama
tersebut merupakan upaya bersama yang dinisiasikan Garuda
Indonesia dan Tourism Australia
berupaya untuk mempererat
hubungan kedua negara dengan
mempromosikan penerbangan Garuda Indonesia dari dan
menuju Australia melalui media
konvesional dan media sosial,”
papar Steve. (*/eq)
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NEWS

“ Saat ini, Garuda Indonesia melayani enam rute di tiga kota di Australia dari dua
hub utama Indonesia di Jakarta dan Denpasar, yaitu Jakarta - Sydney, Denpasar
- Sydney, Jakarta - Melbourne, Denpasar - Melbourne, Jakarta - Perth, dan Denpasar - Perth. “
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APG akan Hadir

Pada IFALPA Regional
Meeting di Kanada
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A

PG – Untuk terus memperkuat eksistensi sebagai
organisasi penerbang
terutama di kancah internasional, serta menambah
ilmu dunia penerbangan,
Asosiasi Pilot Garuda (APG) akan
mengirim tiga orang perwakilan
untuk hadir di Global regional
meeting yang digelar International Federation of Air Line
Pilots’ Associations (IFALPA) di
Montreal, Kanada pada 6-7 Mei
2017.

Soal keikutsertaan anggota
dalam kegiatan itu, Carlo
menjelaskan sengaja melibatkan
anggota agar nantinya siapapun
yang terpilih untuk ikut serta
dapat menjadi penerus APG. ”
“Untuk satu orang lagi, APG akan
menyertakan seorang anggota
APG , namun untuk saat ini kami
belum tentukan siapa orangnya
yang akan ikut serta,” jelas Carlo
Saba ditemuai usai rapat badan
pengusrus APG, Tangerang, Kamis (30/3).

Perwakilan badan pengurus
APG yang akan berangkat yakni
IFALPA Director Captain Iwan
Setiawan Diyatputra dan IFALPA
Director II Carlo Saba, satu orang
lagi akan dipilih dari anggota
APG.

Para perwakilan APG ini nantinya dijadwalkan akan berangkat
pada tanggal 4 Mei 2017 mendatang, dan akan kembali ke
Indonesia di tanggal 8 Mei 2017.

18

Carlo menambahkan, hadirnya
APG disana sebagai perwakilan
Indonesia cukup memiliki arti
yang besar. Pada kesempatan itu,
APG akan mempresentasikan
kegiatan IFALPA yang rencananya
akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Agustus dan
Oktober 2017 mendatang.
“Harapannya eksistensi APG atau
khususnya negara Indonesia
di kancah internasional kembali mengudara, pasalnya sudah
hampir sepuluh tahun ini Indonesia belum kembali menunjukan eksistensinya,” tukasnya
kepada penulis. (*/eq)
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“Kami segenap badan pengurus APG mengucapakan selamat hari raya Nyepi
Tahun Baru Saka 1939 bagi umat Hindu yang melaksanakan, khususnya anggota
APG. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa,”

Volume DII

19

20

Volume DII

HEADLINES

Bangun Optimis
dan Semangat

di Hari Ra Nyepi
A

PG – Bertepatan hari ini
umat Hindu di Indonesia
menyambut hari raya
Nyepi tahun baru Saka
1939. Dalam kesempatan ini Asosiasi Pilot Garuda (APG) mengajak
segenap anggota khususnya yang
merayakan Nyepi untuk bersama
berintrospeksi dan membersihkan jiwa dari segala perilaku yang
tidak baik.
Hari Raya Nyepi adalah hari raya
umat Hindu Bali yang dirayakan
setiap tahun Baru Saka. Nyepi
berasal dari kata sepi (sunyi, se-
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nyap). Hari Raya Nyepi sebenarnya
merupakan perayaan Tahun Baru
Hindu berdasarkan penanggalan/
kalender caka, yang dimulai sejak
tahun 78 Masehi.
Corporate Affairs APG Eric Ferdinand, Hari Raya Nyepi menurutnya
merupakan sarana untuk kembali
membangun optimisme dan semangat dalam bekerja, khususnya
dalam dunia penerbangan.
“Kami segenap badan pengurus
APG mengucapakan selamat hari
raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
bagi umat Hindu yang melak-

sanakan, khususnya anggota
APG. Semoga kita selalu dalam
lindungan Tuhan Yang Maha Esa,”
katanya, Selasa (28/3).
“Kita luruhkan amarah, dendam,
dan sifat-sifat buruk. Kita bangun
optimisme dan semangat,” imbuhnya kepada penulis. (Eq).
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HEADLINES

APG Dukung
Penyelenggaraan
OG Club 2017
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A

PG – Asosiasi Pilot
Garuda (APG) menjadi salah satu sponsor pendukung dalam
penyelenggaraan turnamen Futsal OG CUP 2017 yang
berlangsung di Sport Center,
Garuda City Center, Tangerang,
Rabu (22/3). Kegiatan tersebut
dibuka langsung oleh VP Operasi Planning and Control PT
Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Capt. Triyanto yang turut dihadiri oleh perwakilan bank Mandiri
dan Carlo Saba yang menjabat
IFALPA Director II di APG.
Dalam turnamen kali kelima
ini, sebanyak 10 tim futsal dari
berbagai divisi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ikut serta.
Namun tak hanya itu, di tahun
ini ada yang menjadi spesial,
karena diikuti oleh tim futsal
dari salah satu sponsor yakni
bank Mandiri.
Kegiatan yang akan berlangsung setiap hari Rabu ini digelar
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hingga 3 Mei 2017 mendatang
dengan melalui babak penyisihan terlebih dahulu, kemudian
semifinal di 26 April dan Final di
3 Mei.
Adapun untuk pesertanya kali
ini diikuti oleh OGW+OGF,
OGC, OGM, OGR+OGL+RZ,
Koapgi+Sangu+CCB, Mandiri GSO, APG, Aerotrans,
ID+IB+OS dan Asyst.
Pada kesempatan ini, Carlo Saba
menuturkan, bahwasannya APG
mendukung kegiatan positif seperti ini, semoga dengan adanya
kegiatan ini bisa saling mempererat satu divisi dan yang lainnya.
“Saya mewakili Presiden APG
Capt.Bintang Hardiono menyambut baik kegiatan positif
seperti ini, semoga terus dapat
menjalin tali silaturahmi,” jelasnya saat memberikan sambutan
dalam pembukaan acara
Sementara itu, VP Operasi Planning and Control PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk. Capt.

Triyanto mengatakan bahwa
awalnya kegiatan ini hanya untuk team buiding di OG, namun
terdengar oleh divisi yang lain
sehingga banyak yang ingin ikut
serta. “Tujuannya untuk mempererat dengan divisi lainnya,
contohnya dengan APG yang
biasanya hanya berkomunikasi
melalui telepon, dengan ini bisa
bertemu,” terangnya.
Ia menambahkan, selain itu juga
dalam tahap pencarian bakat
bibit-bibit muda yang ada di
Garuda Indonesia, sehingga jika
ada turnamen yang lebih tinggi
bisa diikutsertakan. “Kepada
semua peserta turnamen ini, saya
harapkan bisa bermain dengan
fair dan berkompetisi dengan
sehat. Dengan ini juga kami
menguapkan terima kasih kepada APG yang telah mendukung
penyelenggaraan acara turnamen futsal OG CUP 2017 ini,”
jelasnya. (eq)
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APG dukung OG Cup

24

Volume DII
www.howtobecome.com

GALLERY

APG dukung OG Cup

Volume DII

25

GALLERY

APG
dukung OG Cup

26

Volume DII

GALLERY

APG dukung OG Cup

Volume DII

27

GALLERY

APG dukung OG Cup

28

Volume DII

GALLERY

APG dukung OG Cup

Volume DII

29

HORIZON | Destinasi

Foto : dokumentasi Google

Objek Wisata Cantik di
Thailand land
yang Jarang Dilirik Wisatawan
30
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“Chiang Rai”

S

ebagai negara yang
cukup besar, Thailand
menarik wisatawan
karena kekayaan budaya,
pusat belanja, atau keunikan sosialnya. Sayangnya, belum
banyak wisata alam cantik yang
dilirik oleh wisatawan dari seluruh dunia, yang jumlah kedatangannya jutaan sepanjang tahun.
Berikut ini adalah beberapa
di antaranya, seperti dikutip
dari Havehalalwilltravel, Kamis
(30/3/2017).
Chiang Rai
Tetangga Chiang Mai ini merupakan pusat komersial utama
yang melayani Segitiga Emas di
perbatasan Thailand, Myanmar,
dan Laos. Lokasi penuh sejarah
dan budaya, Chiang Rai mempertahankan identitas Lanna
Volume DII

yang kuat melalui indah candi,
seni, bahasa, dan musiknya.

turis asing. Setelah sebuah desa
nelayan diubah menjadi Royal
Resort kembali pada 1920 oleh
Raja Rama VII, Hua Hin menjadi
populer di kalangan bangsawan
Siam dan orang-orang kelas atas.

Makanan di sini terbilang lebih
pedas dari yang sering disajikan di selatan. Kawasan ini juga
memiliki banyak keindahan alam
dalam bentuk satwa liar dan
Hua Hin masih mempertahankan
bukit eksotis yang siap untuk
pesona dunia lama dan sangat
dijelajahi!
cocok untuk mereka yang ingin
bermalas-malasan di pantai atau
Pastikan Anda pergi ke Wat Rong mengisi hari-hari mereka dengan
Khun (Candi Putih), yang terletak kegiatan air. Jika Anda suka petusekitar 5 kilometer selatan dari
alangan, pastikan untuk pergi ke
Kota Chiang Rai, yang merutaman, gua-gua, dan air terjun,
pakan pameran seni milik pribadi serta makan makanan laut yang
dalam gaya kuil Buddha!
dimasak dengan gaya Thailand
tepi laut.
Hua Hin
Koh Lanta
Tidak seberapa jauh dari Bangkok, terdapat Hua Hin yang men- Berjarak kurang dari satu jam naik
jadi resor Thailand tertua dan
perahu dari Krabi, ada sepotong
paling tradisional yang melayani kecil surga di mana Anda akan
baik turis Thailand maupun
menemukan beberapa pulau
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Koh Lao Liang

Foto : dokumentasi Google

kecil dan pantai panjang yang
belum tersentuh dan paling
alami di negara tersebut.

Koh Lao Liang

Pulau cantik yang jarang tersentuh ini adalah tempat yang
Koh Lanta Yai terkenal dengan
sempurna untuk menikmati
pulau-pulau kecilnya dan meru- pemandangan Laut Andaman
pakan lokasi yang sempurna un- tanpa kerumunan wisatawan.
tuk penyelam menjelajahi karang Ini adalah bagian dari kawasan
yang indah dan kehidupan laut. Mu Ko Phetra National Park dan
Koh Lanta yang terletak di bagian rumah bagi banyak tebing kapur
selatan Thailand ini sebagian be- vertikal yang menampilkan
sar dihuni oleh umat Islam, loh,
warna merah, putih, dan biru.
sehingga makanan halal akan
mudah tersedia.
Wisatawan bisa berkemah tepat
32

di pantai, atau melakukan kegiatan seperti snorkeling dan
kayak laut atau pesta barbeque
setiap malam.
Mae Hong Son
Provinsi di kawasan pegunungan
yang indah di barat laut Thailand, Mae Hong Son, memiliki
keunikan yang sangat dipengaruhi oleh masyarakat Shan dari
Volume DII
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negara bagian Shan di Myanmar. Kanchanaburi
Ini termasuk makanan, bahasa,
Kanchanaburi adalah tempat
budaya, dan bahkan arsitekyang sempurna untuk pergi
turnya.
jika Anda menyukai sejarah
dan mencintai alam. Ini adalah
Tempat ini sempurna jika Anda
rumah bagi Burma Railway, juga
ingin mempelajari lebih lanjut
tentang suku-suku di perbukitan dikenal sebagai “Death Railway”
jembatan yang dibangun oleh
dan menjadi satu dengan mereka yang tak tersentuh provinsi. sekutu tawanan perang dan
wajib militer buruh Asia untuk
Pengalaman yang benar-benar
membangun jalur kereta ke
otentik di Thailand utara akan
Myanmar selama Perang Dunia II,
Anda rasakan ketika berada di
dan sekarang diabadikan sebagai
sini.
jembatan di atas Sungai Kwai.
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Wisatawan datang ke sini terutama untuk menjelajahi jembatan
yang terkenal dengan banyak
museum dan wisata sejarah di
sekitar pedesaan. Kanchanaburi
juga menawarkan alam yang
terbaik, dengan akses mudah
ke banyak air terjun dan taman
nasional. (okzn/eq)
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Harga Miring Kualitas Eropa

Hanway Luncurkan

Sport SR 125
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emi bisa masuk pasar
Eropa yang begitu ketat
soal uji emisinya, produsen sepeda motor asal
Taiwan Hanway memproduksi
motor dengan standar Euro 4.
Motor yang mereka beri nama
Hanway Raw Sport SR 125 resmi
masuk pasar Eropa setelah lolos
uji emisi dengan harga miring
(murah.

Motor ini dibanderol 2445 Euro
atau sekira Rp35 juta untuk
Hanway Raw Sport SR 125 red /
black dan Hanway Raw Orange
Sport SR dibanderol 2395 Euro
atau sekira Rp34 juta

“roda dan belakang 17 dengan
ketinggian jok rendah 720mm.

Motor ini didukung oleh mesin
satu silinder empat-stroke yang
mampu meraih tenaga 10.2bhp
dan 7.4lb-ft torsi, sepeda dengan
Tak hanya Hanway Sport SR 125, knalpot megafon terlihat gagah
Hanway siap meluncurkan motor dan tampan
Scrambler baru dengan harga
Dengan shock depan upside
murah yakni 2000 euro atau
sekitar Rp29 jutaan untuk mesin down garpu terbalik, ditunjang
Seperti dilansir dari Bikesdoctor, 125cc. Motor yang direncanakan dengan lampu LED dan indikator
spedometer yang super keren.
Dengan mesin baru satu silinder bakal mejeng di Intermot CoMotor dengan warna Hijau ini
logne
Jerman
ini
dipastikan
akan
4 124,6 waktu cc, dengan sistem
akan secara resmi ditampilkan
injeksi berpendingin udara mam- membius pasar Eropa
pada bulan Oktober di Cologne
pu dipacu hingga 10,6 HP pada
8.000 RPM. Dikombinasikan den- Hanway langsung menawarkan Jerman. (*/Eq)
gan gear box pengguna dengan tiga spek yang berbeda berbeda
5 kecepatan dan berat bersih 118 sekaligus yakni 50cc, 100cc dan
pounds, ia mampu berkecepatan 125cc . Motor Scrambler dilengkapi dengan roda depan ring 18
maksimum 95 km / jam.

Volume DII

35

HORIZON | Healthy & Lifestyle

7 Manfaat

Mengonsumsi Biji Pepaya &
Madu Bagi Kesehatan
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alam mengonsumsi buahbuahan berbiji seperti
pepaya, umumnya selalu
membuang biji didalamnya. Padahal, jika dikonsumsi
bersama dengan madu, biji-biji
tersebut terbukti dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh
Anda.
Mulai dari membersihkan
sistem pencernaan, menurunkan berat badan hingga
meningkatkan kesuburan bagi
pria. Dilansir Boldksy, berikut
manfaat dari mengonsumsi biji
papaya dan madu bagi kesehatan tubuh.
1. Membersihkan sistem
pencernaan
Kekuatan asam dan antioksidan
tertentu yang hadir dalam campuran biji pepaya dan madu
ternyata mampu membuang
racun yang hadir dalam perut
dan organ-organ vital lainnya
yang dapat membersihkan
sistem pencernaan Anda.
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2. Membunuh cacing dalam
perut
Obat dari biji pepaya ini adalah
salah satu cara alami yang terbaik untuk menyingkirkan cacing dalam perut yang memengaruhi orang dan membuat
proses pencernaan menjadi
kacau.

5. Mengurangi kelelahan
Perpaduan antara madu dan
biji pepaya ini mengandung
glucosinolates yang dapat
membantu melawan kelelahan
dengan memberikan gizi pada
sel-sel tubuh Anda.
6. Melawan flu

3. Membantu menurunkan
berat badan

Karena campuran alami ini
kaya akan antioksidan, maka ini
dapat membuat sistem kekebaAda lipid sehat dan kalium ter- lan tubuh Anda menjadi lebih
tentu yang hadir dalam kombi- kuat, terutama saat ‘berperang’
nasi biji pepaya dan madu yang melawan virus flu dan infeksi.
dapat meningkatkan tingkat
metabolisme Anda dan mem7. Meningkatkan kesuburan
bantu penurunan berat badan. pria
4. Membantu membangun otot Enzim tertentu yang hadir
dalam biji pepaya memiliki keDengan mengkonsumsi cammampuan untuk meningkatpuran yang tinggi akan kandkan jumlah sperma pada pria
ungan protein ini secara teratur sehingga dapat meningkatkan
dapat membantu membangun kesuburan mereka. (*/eq)
jaringan otot dan membuatnya
terlihat kencang.
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