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Salam Kompak...

Salam sejahtera untuk kita semua.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tempat kita bekerja kini memiliki 
Direktur Utama yang baru, semoga dibawah kepemimpinanya kita 
semua dapat maju dan bersinergi bersama. Perbedaan pandangan 
menjadi satu hal biasa, yang terpenting ialah dapat duduk bersama 
untuk mencari solusi terbaik.
Bersamaan ini, Badan Pengurus APG mengucapkan selamat 
menjalankan ibadah puasa bagi anggota APG yang menjalankannya 
di bulan Ramadan 1438 Hijriah. Semoga ibadah ini tidak menjadi 
hambatan untuk kita semua yang menjalannya, justru sebagai 
peningkatan kinerja kita untuk profesi yang kita cintai ini. 
Kepada para komunitas olahraga di APG, agar 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...

BRIEFING
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PG (Asosiasi Pilot Garu-
da) menyelenggarakan 
acara Buka Puasa ber-

sama yang diadakan pada hari 
Jumat (02/06/17) di Pilot House 
Garuda Sentra Operasi, Bandar 
udara Soekarno Hatta.
             Acara yang diseleng-
garakan rutin tiap tahunnya 
oleh APG kali ini menjadi acara 
yang sangat spesial karena 
dihadiri oleh jajaran direksi 
PT Garuda Indonesia yg baru 
seperti direktur Utama PT Ga-
ruda Indonesia yg baru Pahala 
Nugraha Mansury , Direktur 
Keuangan dan Management 

Risiko Helmi Imam Satriani , 
Direktur Pelayanan Nicodemus 
P.Lampe Direktur Produksi Puji 
Nur Handayani, Direktur Mar-
keting dan Teknologi Informasi 
Nina Sulistyowati, Direktur SDM 
dan Umum Linggarsari Suharso, 
Direktur Kargo Sigit Muhartono, 
Direktur Teknik dan Pemelihara-
an I Wayan Suarna dan Direktur 
Operasi Triyanto Moeharsono.
              Pada kesempatan 
tersebut, Pahala memberikan 
sambutan dan memperkenal-
kan jajaran Direksi PT Garuda 
Indonesia yang baru. Acara 
berbuka puasa bersama yang 

A diselenggarakan APG ini men-
jadi ajang silaturahmi yang 
sangat berkesan dan penuh 
manfaat bagi keluarga besar PT. 
Garuda Indonesia pada umum-
nya dan keluarga besar Asosiasi 
Pilot Garuda khususnya.
Diakhir acara ditutup dengan 
sesi foto bersama .

HEADLINES
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Pemudik Pesawat terbang 
Diramalkan naik 9,8 Persen
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emerintah mempre-
diksi kenaikan jumlah 
penumpang angkutan 
udara selama masa 

lebaran 2017. Jumlah penum-
pang diprediksi naik 9,8 persen 
dibandingkan tahun lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan 
Udara Kementerian Perhubun-
gan Agus Santoso mengatakan 
jumlah penumpang angkutan 
udara diperkirakan mencapai 
5.404.814 penumpang. Pen-
umpang terdiri dari 4.729.287 
penumpang rute domestik 
dan 675.527 penumpang luar 
negeri.

“Jumlah ini meningkat diband-
ingkan realisasi jumlah penum-
pang pada periode yang sama 
tahun lalu,” kata dia seperti 
dilansir keterangan tertulis, 

Jumat, 26 Mei 2017. Tahun lalu 
tercatat ada 4.922.176 penum-
pang yang terdiri dari 4.297.984 
penumpang rute domestik dan 
624.192 penumpang rute inter-
nasional.

Agus, seperti dilansir tempo.co 
mengatakan kenaikan jumlah 
penumpang dipicu pertumbu-
han positif yang dicapai dunia 
penerbangan nasional. “Jumlah 
kursi pesawat yang disediakan 
masih melebihi perkiraan 
kenaikan jumlah penumpang,” 
katanya.

Untuk mengantisipasi kenaikan 
penumpang, Agus mengatakan 
jumlah kursi yang disediakan 
untuk penerbangan lebaran ini 
juga akan bertambah. “Jumlah 
kursi baik untuk penerbangan 
domestik maupun luar neg-

eri akan bertambah sekitar 5 
persen,” katanya.

Untuk penerbangan dalam 
negeri pada periode H-7 sam-
pai dengan H+7 lebaran, kapa-
sitas kursinya akan bertambah 
dari 5.505.120 kursi menjadi 
5.780.374 kursi. Sementara tam-
bahan untuk penerbangan luar 
negeri akan bertambah dari 
886.075 kursi menjadi 930.379 
kursi.

Menurut Agus, kursi tamba-
han akan disediakan oleh 14 
maskapai penerbangan. Jum-
lah pesawat yang beroperasi 
selama masa lebaran sebanyak 
532 pesawat. (*/eq)

P

HEADLINES
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Penerbangan Selama aruS mudik 
dan aruS balik
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ebanyak 532 pesawat 
dari seluruh maskapai 
se-Indonesia akan 
melayani penerbangan 

selama arus mudik dan arus 
balik Lebaran 2017.

Saat ini, Kementerian Per-
hubungan (Kemenhub) ten-
gah mengebut penyelesaian 
uji kelaikan atau ramp check 
pesawat-pesawat tersebut.

“Kami sudah mengadakan 
ramp check untuk sekitar 510 
pesawat. Jadi tinggal sisa 22 
pesawat yang mungkin akan 
kami adakan ramp check hari 
ini atau besok,” kata Dirjen Per-
hubungan Udara Kementerian 
Perhubungan Agus Santoso, 
kepada wartawan, di Gedung 
Airnav, Tangerang, Banten, 
Jumat (26/5/2017).

Dia menargetkan, seluruh 
pesawat tersebut telah melalui 
ramp check saat memasuki 
bulan Ramadhan. Dikutip dari 
kompas.com, Nantinya, pe-
sawat yang dapat melayani 
penerbangan adalah pesawat 
yang lulus uji kelaikan dan per-
awatan.

“Jadi, ramp check ini menco-
cokkan dan juga memberikan 
beberapa koefisien terhadap 
beberapa material maupun 
komponen-komponen yang 
kami check. Kemudian kami 
berikan suggest kepada mas-
kapai untuk sgera bisa mem-
perbaiki, supaya bisa mem-
berikan jaminan keselamatan 
dan keamanan penerbangan 
pada arus mudik nantinya,” kata 
Agus.
Sementara itu, Direktur Utama 

Perum Lembaga Penyelenggara 
Pelayanan Navigasi Penerban-
gan Indonesia (LPPNPI) atau 
AirNav Indonesia Novie Riyanto 
menjelaskan instansinya akan 
memaksimalkan kinerja selama 
arus mudik dan balik Lebaran 
2017. Sebanyak 3.400 pegawai 
dikerahkan selama masa terse-
but.

“Pegawai diupayakan tidak ada 
yang off. Kemudian kami akan 
memaksimalkan, mulai dari 
pengaturan take off, landing, 
slot, kami gunakan peralatan 
yang maksimal,” kata Novie. (*/
eq)

S

HEADLINES
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Tahun ini airnav Siap Kelola 
Penerbangan di blok abC
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erum Lembaga Peny-
elenggara Pelayanan 
Navigasi Penerbangan 
Indonesia (LPPNPI) 

atau AirNav Indonesia tahun 
ini menargetkan sudah dapat 
mengelola penerbangan di 
Blok ABC milik Indonesia yang 
masih dikuasai Singapura dan 
Malaysia yang ketinggiannya 
di bawah 20.000 kaki, diren-
canakan selesai pada tahun 
2019.

Adapun ruang udara blok ABC 
berada di atas Kepulauan Riau 
yang meliputi Batam, Tanjung 
Pinang, Karimun, dan Natuna. 
Ruang udara blok ABC dikenda-
likan oleh Singapura dan Malay-

sia, ketika dua negara tersebut 
masih di bawah jajahan Inggris, 
atau sejak tahun 1946.

“Secara bertahap, tahun ini 
kami sudah mengambil wilayah 
sekitar 20.000 kaki ke bawah. 
Mudah-mudahan tahun ini 
beres, penerbangan di bawah 
20.000 kaki diatur AirNav 
Indonesia,” kata Direktur Opera-
sional Perum Lembaga Peny-
elenggara Pelayanan Navigasi 
Penerbangan Indonesia (LPPN-
PI) atau AirNav Indonesia Wisnu 
Daryono, dikutip dari kompas.

Saat ini, kata dia, AirNav Indo-
nesia tengah meningkatkan 
pelayanan di Natuna dari 

Aeronautical Flight Information 
Services (AFIS) menjadi Area 
Aerodrome Control (ADC) dan 
Approach Control (APP).

Penguasaan ruang udara secara 
penuh ini akan meningkatkan 
martabat Indonesia sebagai 
negara yang berdaulat. Tinggin-
ya harga diri Indonesia di mata 
dunia ini melebihi keuntun-
gan dari sektor lain yang akan 
didapat, contohnya ekonomi. 
(*/Eq)

P
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engkareng, 21 Mei 2017 – 
Maskapai nasional Garuda 
Indonesia turut meramai-
kan gerakan nasional “Surat 

Untuk Ibu Pertiwi” yang diseleng-
garakan komunitas kehumasan 
seluruh Indonesia dalam rangka 
memperingati Hari Kebangkitan 
Nasional di Parkir Timur Senayan, 
Jakarta, (21/5).

Hadir dalam peringatan Hari 
Kebangkitan Nasional tersebut 
Beberapa komunitas humas 
Se-Indonesia di antaranya Badan 
Koordinasi Kehumasan (Bakohu-
mas), Perhimpunan Hubungan 
Masyarakat (Perhumas), Forum 
Humas Badan Usaha Milik Negara 
(FHBUMN), London School of 
Public Relations (LSPR), ASEAN 
Public Relations Network (APRN), 
Asosiasi Perusahaan Public Rela-
tions Indonesia (APPRI), Himpunan 
Humas Hotel (H3), dan sejumlah 
perkumpulan humas lainnya.

Keseluruhan komunitas humas Se-
Indonesia tersebut, pada gerakan 
“Surat Untuk Ibu Pertiwi” tersebut 
bersama-bersama mendeklara-
sikan komitmen semangat ke-
bangkitan nasional dalam spirit 
kebangsaan dan bernegara.

Garuda Indonesia bersama komu-
nitas Humas lainnya turut hadir 
mendukung aksi yang melibatkan 
sekitar seribu praktisi Humas terse-
but guna mengingatkan publik 
Indonesia bahwa 109 tahun perin-
gatan Hari Kebangkitan Nasional 
kini saatnya membangkitkan kem-
bali momentum untuk merapat-
kan barisan dalam membangun 
Indonesia menjadi lebih baik.

VP Corporate Communication 
Garida Indonesia Benny S Bu-
tarbutar mengatakan, gerakan 
bersama “Surat Untuk Ibu Pertiwi” 
ini kiranya dapat semakin menin-
gkatkan kesadaran praktisi kehu-
masan Indonesia akan salah satu 
fungsi fundamentalnya sebagai 
“penggerak masyarakat” meng-
ingatkan kembali semangat dan 
visi kebangsaan dan bernegara di 
tengah-tengah dinamika kehidu-
pan bermasyarakat dewasa ini.

Komunitas Humas Indonesia 
menggagas hal tersebut dengan 
latar belakang kesadaran penting-
nya untuk meneguhkan kembali 
semangat kebhinekaan bangsa 
Indonesia. Melalui aksi ini, Komu-
nitas Humas Indonesia berharap 
“Bhinneka Tunggal Ika” tidak hanya 
menjadi sekadar slogan, akan 

C tetapi mampu dijiwai oleh seluruh 
rakyat Indonesia yang tercermin 
dari perilakunya sehari-hari.

Pelaksanaan gerakan nasional 
“Surat Untuk Ibu Pertiwi” juga dira-
maikan dengan kegiatan peserta 
yang diajak untuk menuliskan 
pesan dan harapannya untuk In-
donesia pada selembar kartu pos 
dan menempelkannya pada peta 
Indonesia yang telah disiapkan.
Nantinya kartu pos tersebut akan 
dikirimkan melalui Pos Indonesia 
dan disampaikan kepada Presiden 
RI Joko Widodo, sebagai bukti 
kepedulian humas kepada Indo-
nesia.

Aksi akan diakhiri dengan pelepas-
an burung merpati dan ratusan 
balon merah putih bertuliskan 
‘Aku Humas Indonesia’ di kawasan 
yang sama, sekaligus pemviralan 
hashtag #AkuHumasIndonesia dan 
#SuratUntukIbuPertiwi.

NEWS
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GARUDA INDONESIA 
TUNJUK IWAN JOENIARTO 
PIMPIN GMF AEROASIA

Cengkareng, 5 Mei 2017 – PT 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
- maskapai flag carrier Indonesia 
-menunjuk Iwan Joeniarto sebagai 
Direktur Utama PT Garuda Main-
tenance Facility Aero Asia (GMF) 
yang baru menggantikan Julian-
dra Nurtjahjo yang mendapat-
kan penugasan sebagai Direktur 
Utama Citilink Indonesia pada 
Maret 2017.

Acara pelatikan Iwan Joeniarto 
diikuti dengan pelantikan dewan 
komisaris dan direksi GMF yang 

dipimpin langsung Direktur Utama 
Garuda Indonesia Pahala N Mans-
ury di Hangar 4 GMF Cengkareng, 
Jumat (5/5).

Iwan Joeniarto sebelumnya men-
jabat Direktur Teknik dan Teknolo-
gi Informasi Garuda Indonesia 
sekaligus komisaris utama GMF. 
Iwan yang merupakan pejabat 
karir Garuda Indonesia dan GMF 
ini juga pernah memegang posisi 
Direktur Line Operation, VP Base 
Maintenance dan GM Base Mainte-
nance Planning & Control di GMF.

Direktur Utama Garuda Indonesia, 
Pahala N. Mansury dalam sambu-
tannya mengatakan, GMF meme-
gang peranan penting di ling-
kungan Garuda Indonesia Group 
khususnya dalam mendukung 
operasional Garuda. Peningkatkan 
kualitas pelayanan GMF terhadap 
Garuda Indonesia Group dan juga 
seluruh customer GMF baik dari 
dalam maupun luar negeri men-
jadi suatu hal yang mutlak harus 
terus ditingkatkan. “Saya berharap 
dengan ditunjuknya direktur 

NEWS
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utama yang baru, GMF dapat terus 
melanjutkan program-program 
yang sudah dicanangkan manaje-
men sebelumnya,” kata Pahala.

Lebih jauh Pahala mengatakan 
bahwa GMF ditargetkan meraih 
pendapatan sebesar 454 juta dolar 
AS dengan Nett Profit Margin 
sebesar 69 juta dolar yang nota-
bene mengalami peningkatan 
setelah ditahun 2016 lalu meng-
hasilkan 387 juta dolar dengan 
Nett Profit Margin sebesar 58 juta 
dolar. “Tantangan ini merupakan 
perhatian pengurus perusahaan 
kepada perkembangan bisnis GMF 
yang cukup signifikan. Apalagi 
GMF juga ditargetkan pada kuartal 
tiga tahun ini bisa melakukan IPO,” 
katanya.

Penunjukan jajaran pimpinan dan 
pengawas GMF tersebut didasari 
hasil keputusan pemegang saham 
diluar RUPS GMF pada tanggal 2 
Mei 2017 lalu.

Adapun susunan Direksi dan 
Komisaris GMF adalah sebagai 
berikut :

*Direksi GMF :*
Direktur Utama : Iwan Joeniarto
Direktur Human Capital & Corpo-
rate Affairs : Harkandri M. Dahler
Direktur Base Operation : I Wayan 
Susena
Direktur Keuangan : Insan Nur 
Cahyo
Direktur Line Operation : Tazar 
Marta Kurniawan

*Dewan Komisaris GMF :*
Komisaris Utama : Helmi Imam 
Satriyono
Komisaris : Puji Nur Handayani
Komisaris : Moh. Alwi

Pada kuartal ketiga tahun 2017 ini, 
GMF juga menargetkan melepas 
saham perdananya kepada publik. 
Diperkuat izin prinsip untuk ‘Go 
Public’ dari pemegang saham, 
GMF terus melanjutkan proses 
persiapan menuju Initial Public 
Offering (IPO).

Pahala mengatakan bahwa green 
light untuk IPO ini harus bisa 
dieksekusi dengan baik. Susunan 
komisaris dan direksi yang ada 
saat ini diharapkan bisa mengawal 
proses IPO dengan baik.

Sementara itu, Direktur Utama 
GMF yang baru, Iwan Joeniarto 
mengatakan, penunjukkannya 
sebagai Direktur Utama GMF Aero-
Asia merupakan suatu kehormatan 
dan tanggung jawab yang besar 
sehingga dirinya akan berusaha 
untuk memberikan yang terbaik. 
“Ini merupakan amanah besar 
sekaligus tantangan mengingat 
posisi GMF saat ini berada di posisi 
yang cukup matang. Dukungan 
terhadap Garuda Indonesia Group 
dan fokus terhadap pengemban-
gan bisnis menjadi hal utama yang 
akan dilakukan,” kata Iwan.

Iwan menambahkan bahwa saat 
ini GMF tengah berusaha menca-
pai visinya menjadi Top 10 MRO in 

The World di tahun 2020, dengan 
berbagai strategi yang dilakukan 
melalui 3 pilar utama yaitu Human 
Centric, Business Expansion, dan 
Technology Driven.

Saat ini, GMF telah mendapat 
Certificate of Approval dari DKPPU 
(Direktorat Kelaikan Udara dan 
Pengoperasian Pesawat Udara) 
Kementrian Perhubungan RI, Fed-
eral Aviation Administration (FAA 
– Amerika), European Aviation 
Safety Agency (EASA – Eropa), Civil 
Aviation Security Authority (CASA 
– Australia) serta lebih dari 25 
negara lain di dunia. Pada tahun 
2016 lalu, GMF mendapat predikat 
“low risk” MRO dari badan authori-
ty Amerika FAA, dan di tahun 2017 
meningkat menjadi MRO dengan 
“Very High Level Quality”. Hal ini 
menjadi modal GMF untuk terus 
memberikan pelayanannya bukan 
hanya di domestik namun juga di 
kancah internasional.
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GARUDA INDONESIA LANTIK DIREKTUR OPERASI 

DAN DIREKTUR TEKNIK & PEMELIHARAAN
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Cengkareng, 15 Mei 2017 – 
Maskapai nasional Garuda 
Indonesia melantik Capt Tri-
yanto Moeharsono dan I Wayan 
Susena masing-masing sebagai 
Direktur Operasi dan Direktur 
teknik & Pemeliharaan Garuda 
Indonesia untuk memperkuat 
struktur manajemen yang baru 
pasca pelaksanaan RUPS 2017 
beberapa waktu lalu.

VP Corporate Communications 
Garuda Indonesia Benny S. Bu-
tarbutar, di Cengkareng, (15/5) 
mengatakan, “Dengan penun-
jukan tersebut, Capt Triyanto 
Moeharsono selaku Direktur 
Operasi dan I Wayan Susena 
sebagai Direktur Teknik dan 
Pemeliharaan akan bertang-
gung jawab langsung kepada 
Direktur Utama Garuda Indone-
sia dalam melaksanakan tatal-
aksana dan fungsi Operasional 
dan Teknik & Pemeliharaan”.

Pelantikan berlangsung di 
kantor pusat Garuda Indone-
sia, Cengkareng, Jumat (12/5) 
dipimpin oleh Direktur utama 
Garuda Indonesia Pahala N 
Mansury serta disaksikan jaja-
ran direksi garuda Indonesia, di-
rektur utama anak perusahaan, 
dan para pejabat lainnya.
“Keduanya resmi menjadi 

direktur operasi dan direktur 
teknik & pemeliharaan setelah 
lulus fit and propper test yang 
diselenggarakan Kementerian 
Perhubungan RI dan juga telah 
mendapatkan persetujuan 
Kementerian BUMN RI,”kata VP 
Corporate Communications 
Garuda Indonesia Benny S. 
Butarbutar.

Benny menambahkan, penun-
jukan keduanya berdasarkan 
hasil koordinasi intensif dengan 
Kementerian Perhubungan 
dan Kementerian BUMN RI 
terkait upaya memperkuat lini 
operasi dan teknik perusahaan, 
sekaligus menunjukan komit-
men perusahaan dalam me-
maksimalkan aspek tata kelola 
regulasi yang terkait dengan 
standar regulasi “Civil Aviation 
Safety Regulation” (CASR) yang 
berlaku.

Selain itu, Garuda Indonesia 
berharap ditunjuknya kedua 
direksi baru tersebut juga dapat 
semakin memperkuat dan 
mengakselerasi strategi opera-
sional dan kinerja keuangan 
perusahaan, khususnya untuk 
menjawab tantangan industri 
penerbangan yang semakin 
kompetitif.

Sebelum ditunjuk sebagai Di-
rektur Teknik dan Pemeliharaan 
I Wayan Susena merupakan 
Direktur Base Operation di anak 
perusahaan Garuda Mainte-
nance Facilities (GMF Aero Asia). 
Sedangkan Capt. Triyanto Moe-
harsono yang ditunjuk sebagai 
Direktur Operasi sebelumnya 
menjabat sebagai Vice Presi-
dent (VP) Operation Planning & 
Control Garuda Indonesia.
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engkareng, 1 Mei 2017 – 
Direktur Utama Garuda 
Indonesia Pahala N 
Mansury dan Direktur 
Utama Angkasa Pura 

II Muhammad Awaluddin 
meresmikan layanan operasional 
penerbangan internasional 
Garuda Indonesia di Terminal 
3 Bandara Soekarno-Hatta, 
Tangerang, Senin (1/5), dengan 
melepas keberangkatan 
penerbangan GA 820 rute Jakarta 
– Kuala Lumpur dan menyambut 
kedatangan penerbangan GA 823 
rute Singapura – Jakarta.

Penerbangan GA 820 dari Jakarta 
tujuan Kuala Lumpur berlangsung 
pada pukul 08.35 WIB, sedangkan 

kedatangan penerbangan GA 
823 rute Singapura – Jakarta 
mendarat pukul 08.15 WIB. Kedua 
penerbangan langsung disambut 
dan dilepas oleh jajaran pimpinan 
kedua BUMN tersebut yang 
ditandai dengan pengguntingan 
pita untuk penerbangan GA 820, 
dan pengalungan bunga kepada 
penumpang untuk penerbangan 
GA 823.

Direktur Utama Garuda Indonesia 
Pahala N Mansury mengatakan, 
resmi beroperasinya layanan 
penerbangan internasional Garuda 
Indonesia di Terminal 3 Bandara 
Soekarno-Hatta menandai upaya 
berkelanjutan yang dilaksanakan 
perusahaan dalam mewujudkan 

komitmen service excellence 
serta meningkatkan kenyamanan 
seluruh pengguna jasa dalam 
menikmati layanan penerbangan 
Garuda Indonesia.

“Kami juga ingin menyampaikan 
apresiasi dan ucapan terima 
kasih sebesar-besarnya kepada 
Angkasa Pura II yang berhasil 
menyediakan layanan bandara 
bertaraf internasional dengan 
fasilitas modern yang tentunya 
akan semakin menunjang layanan 
operasional layanan yang kami 
berikan kepada seluruh pengguna 
jasa”.

“Dengan visi layanan berbasis 
Indonesian hospitality Garuda 

DIRUT GARUDA INDONESIA 
DAN AP II RESMIKAN 
LAYANAN PENERBANGAN 

NEWS
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Indonesia yang juga diselaraskan 
dengan visi Angkasa Pura II 
menjadikan Terminal 3 sebagai 
“The best smart connected 
airport in the region”, Garuda 
optimistis kehadiran layanan 
Terminal 3 internasional ini 
tidak hanya menjadi langkah 
konkrit pengembangan layanan 
infrastruktur dan transportasi 
berdaya saing global, namun juga 
menjadi milestone tersendiri bagi 
pengembangan aspek pariwisata 
nasional di mata dunia”, tutup 
Pahala.

Sementara itu, Direktur Utama 
Angkasa Pura II Muhammad 
Awaluddin mengungkapkan “Kami 
berterima kasih atas dukungan 
masyarakat, Kementerian 
Perhubungan, khususnya 
Direktorat Jendral Perhubungan 
Udara dan stakeholder lainnya 
di Bandara Soekarno-Hatta 
sehingga pada 1 Mei 2017 ini, 
penerbangan rute internasional 
dapat dilayani melalui Terminal 3 
di mana tahap pertama ini khusus 
yang dioperasikan oleh Garuda 
Indonesia,” jelasnya.

“AP II optimistis beroperasinya 
penerbangan internasional 
di Terminal 3 dapat semakin 
menjadikan Bandara Soekarno-
Hatta sebagai salah satu 
penopang pertumbuhan 
pariwisata, di samping tentunya 
peningkatan roda perekonomian 
Indonesia,” jelas Muhammad 
Awaluddin.

Di sisi lain, Angkasa Pura II 
melengkapi pengoperasian 
penerbangan internasional 

di Terminal 3 dengan fasilitas 
pendukung penyediaan sarana 
gedung parkir yang dapat 
menampung sekitar 1.200 
kendaraan pribadi untuk parkir 
reguler. Kemudian sebagai bentuk 
familiarisasi para pengguna jasa 
terhadap gedung parkir Terminal 
3 Internasional, selama tujuh hari 
atau mulai dari tanggal 1-7 Mei 
2017 para pengguna parkir reguler 
akan dibebaskan biaya parkir 
kendaraan.

Adapun untuk parkir inap 
kendaraan, Angkasa Pura II juga 
menyediakan 2 area parkir inap 
kendaraan yaitu Parkir Inap 
Timur dan Parkir Inap Barat 
yang lokasinya berada di area 
perkantoran di tengah kawasan 
bandara di mana penumpang 
pesawat yang ingin menginapkan 
kendaraannya dapat melakukan 
reservasi terlebih dahulu melalui 
aplikasi smartphone “Parkir Inap 
CGK” yang dapat diunduh melalui 
Google Play.

SDi samping itu, pada 1-7 Mei 
2017 seluruh tenant termasuk 
makanan dan minuman di area 
Terminal 3 Internasional yang 
bekerjasama dengan Angkasa 
Pura II akan diberikan diskon 
tambahan sebesar 10% kepada 
seluruh penumpang pesawat 
atau pengunjung bandara, di 
luar diskon yang telah diberikan 
masing-masing tenant.

Sejalan dengan perpindahan 
layanan penerbangan 
internasional Garuda Indonesia 
ke Terminal 3 Bandara Soekarno-
Hatta, Garuda Indonesia optimis 

akan dapat semakin memperkuat 
layanan bintang 5 dan 
meningkatkan kapasitas layanan 
pre-light hingga post-flight 
yang diberikan kepada seluruh 
pengguna jasa.

Perpindahan layanan 
penerbangan internasional di 
Terminal 3, nantinya Garuda 
Indonesia akan semakin 
memperluas kapasitas layanan 
pre hingga post flight-nya kepada 
seluruh pengguna pengguna 
jasa. Di Terminal 3 nanti, Garuda 
Indonesia akan mengoperasikan 
26 counter check-in serta 
peningkatan kapasitas executive 
lounge yang meningkat cukup 
signifikan dengan luas 2.100 m2 
terdiri dari 350 seat untuk business 
class dan 56 seat untuk first class.

Jumlah tersebut meningkat dari 
jumlah counter check-in yang kini 
beroperasi di Terminal 2 sebanyak 
13 dengan kapasitas executive 
lounge sebanyak 180 seat. 
Layanan pre-flight juga semakin 
dimaksimalkan dengan adanya 
layanan self check-in sebanyak 
36 self check-in pada Terminal 
3 nantinya. Garuda Indonesia 
mengoperasikan 6 boarding gate 
penerbangan internasional dari 
total 10 boarding gate yang akan 
dioperasikan secara bertahap 
hingga bulan Juli 2017

NEWS
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Ngabuburit
DI PANTAI LOSARI

HORIZON | Destinasi

“ Istilah asal Sunda yang berasal dari kata burit yang berarti menjelang sore hari ini sering diucapkan saat 
bulan Ramadhan. Menghabiskan waktu menjelang berbuka puasa sering dilakukan di tempat-tempat 
ramai bersama teman atau keluarga. Lebih nikmat lagi sambil melihat pemandangan pantai dengan latar 
belakang matahari terbenam kekuningan “.
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engunjungi bukota 
provinsi Sulawesi Selatan 
tak lengkap rasanya bila 

tak singgah di Pantai Losari, 
sebuah pantai yang juga men-
jadi ikon kota Makassar. Teringat 
beberapa puluh tahun lalu saat 
saya masih kecil, sering sekali dia-
jak oleh orang tua untuk sekedar 
nongkrong di Pantai Losari. Du-
lunya pantai yang membentang 
sepanjang kurang lebih 2 km ini 
penuh dengan warung-warung 
tenda yang berderet menjual 
berbagai macam makanan 

hingga terkenal dengan pantai 
dengan meja terpanjang di du-
nia. Namun kini warung-warung 
tenda tersebut direlokasi mengi-
kuti perkembangan dinamika 
kota yang semakin modern. 
Pantai Losari kini telah berubah 
wujud, reklamasi dilakukan agar 
pantai lebih luas dan lebih bersih 
dan nyaman untuk dikunjungi. 
Beberapa titik di Pantai Losari 
merepresentasikan suku yang 
ada di Sulawesi Selatan yaitu an-
jungan Makassar, Bugis, Mandar 
dan Toraja, dengan patung khas 

dari daerah tersebut. 

Saat sore menjelang matahari 
terbenam, Pantai Losari sangat 
ramai dikunjungi. Selain gratis 
(kecuali biaya parkir kendaraan), 
pantai yang menghadap ke arah 
barat ini menawarkan peman-
dangan matahari terbenam yang 
indah. Sebagian besar meng-
habiskan waktu bercengkrama, 
sekedar ngobrol dan bercanda 
dengan keluarga atau teman, 
ngabuburit sambil menikmati 
pemandangan matahari terbe-

Destinasi

M
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nam yang jujur saja bagi saya 
sangat indah. Bahkan di musim-
musim tertentu, pemandangan 
matahari terbenam di Pantai 
Losari tak kalah dengan peman-
dangan serupa di Pantai Kuta, 
Bali. Saya sendiri datang bersama 
seorang teman yang penghobi 
fotografi. Selain mengambil be-
berapa foto untuk melengkapi 
artikel, saya juga tertarik dengan 
urban landscape, mengabadikan 

perkembangan pantai ini beserta 
orang-orang didalamnya dari 
masa ke masa.

Mendekati saat berbuka puasa, 
pengunjung tak khawatir den-
gan menu berbuka karena di 
sepanjang dan sekitar kawasan 
Pantai Losari terdapat banyak 
penjual makanan, mulai dari ped-
agang kaki lima hingga restoran. 
Menu makanan juga bervariasi 

mulai dari makanan tradisional 
seperti coto, sop konro, makanan 
laut yang segar, hingga makanan 
modern kebarat-baratan. Yang 
khas dan jangan dilewatkan di 
Pantai Losari adalah makanan 
(kudapan lebih tepatnya) Pisang 
Epe’. Makan Pisang Epe’ menjadi 
tujuan lain dari pengunjung 
Pantai Losari selain menikmati 
pemandangan matahari terbe-
nam, selain itu Pisang Epe’ pun 
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kubah masjid berwarna biru 
yang tak kalah unik. Bagi wisa-
tawan dari luar kota yang ingin 
melakukan sholat magrib atau 
tarawih selepas berbuka, masjid 
ini wajib dikunjungi.  

mengalamai modernisasi melalui 
penambahan varian saus gula 
merah dengan aroma coklat, 
dengan taburan coklat dan den-
gan parutan keju.

Belum selesai sampai disitu, 
di Pantai Losari juga terdapat 
masjid terapung yang di klaim 
menjadi masjid terapung per-
tama di Indonesia. Masjid Amirul 
Mukminin berlantai tiga dengan 

menjadi menu berbuka favorit. 
Pisang Epe’ adalah pisang yang 
dibakar diatas arang, setelah 
matang pisang tersebut lalu di 
penyet/digepengkan (di-epe’ 
istilah lokalnya), lalu disajikan 
dengan saus gula merah (gula 
merah cair). Seingat saya dulu 
hanya saus gula merah dan 
saus gula merah dengan aroma 
durian, namun beberapa tahun 
terakhir rupanya Pisang Epe’ telah 
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PRODuk PONSEL DAN IPAD 
TEkNOLOGI TERbARu  
yang ditunggu Di 
Tahun 2017

HORIZON | Technology

T ahun 2017 baru telah 
berjalan, lantas, produk 
teknologi baru apakah 
yang akan meneman-

imu di pertengahan dan 
akhir tahun 2017 ini? Daripada 
penasaran, lebih baik kamu 
simak daftar inovasi yang akan 
datang pada pertengahan dan 
akhir tahun 2017 nanti. Khu-
susnya pada produk-produk 
gadget yang nantinya akan 
“menggoda”-mu supaya segera 
memiliki produk tersebut.

1. Samsung Galaxy S8

Kesempatan Samsung memuli-
hkan diri dari kegagalan Galaxy 
Note 7 akan datang dengan 
rilisnya ponsel flagship terbaru 
dari Samsung, Galaxy S8.

Lantas, apa yang menjadikan 
Samsung Galaxy S8 spesial 
dalam segi inovasi? Yang patut 
diperhatikan dari ponsel ini 
masalah inovasi teknologi 
adalah disematkannya asisten 
digital baru oleh Viv (Start-up 
kecerdasan buatan yang dibeli 
Samsung beberapa waktu lalu). 
Sebagai informasi, Viv awalnya 
dibangun oleh orang yang 
sama yang membangun Siri.

2. Ponsel Samsung yang 
Dapat Dilipat

Ponsel yang Dapat Dilipat

Samsung telah melakukan 
banyak percobaan dalam layar 

yang dapat ditekuk selama 
bertahun-tahun, tapi kamu 
mungkin akan dapat melihat-
nya untuk pertama kalinya 
dalam sebuah ponsel pada 
tahun 2017.

Samsung baru-baru ini 
mendapatkan paten untuk 
perangkat sejenis, itu dapat 
dispekulasikan bahwa itu akan 
segera datang di tahun 2017 
nantinya.

3. Samsung Galaxy Note 8?

Samsung Galaxy Note 8

Masa depan dari seri Samsung 
Galaxy Note tidak menentu, 
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semua itu dikarenakan oleh re-
call Samsung Galaxy Note 7 di 
tahun 2016 lalu.

Terdapat beberapa laporan 
yang tersebar bahwa Samsung 
akan mengabaikan semua 
seri Note di tahun 2017. Akan 
tetapi, jika mereka memang 
mengabaikan seri Note, pasti-
nya akan Note akan berakhir 
dengan kegagalan.

4. iPad Baru

iPad Baru

Apple diharapkan akan mem-
buat produk baru dalam seri 
iPad mereka pada pertengahan 
tahun 2017. Model iPad terbaru 
akan berfokus pada lini Pro, 

dengan peningkatan stylus 
Pensil Apple dan ukuran layar 
yang baru

5. iPhone 8

iPhone 8

iPhone selanjutnya akan men-
jadi penyegaran baru dalam 
produk Apple. Menurut berb-
agai laporan dan rumor, iPhone 
8 dikatakan akan memiliki 
desain all-glass, layar organik 
LED untuk gambar yang lebih 
baik, tanpa tombol home, uku-
ran layar baru, dan banyak lagi. 
Dilaporkan juga bahwa Apple 
sedang bekerja untuk menam-
bahkan fitur augmented reality 
built-in, tapi mungkin itu belum 
juga hadir di ponsel selanjut-

nya.

6. Sebuah Pembaharuan Pada 
Google Pixel

Pembaharuan Google Pixel
Pembaharuan Google Pixel
Google telah membuat ponsel 
pertamanya, Pixer, tahun lalu. 
Meskipun belum ada lapo-
ran apapun tentang rencana 
Google untuk Pixel di tahun 
2017 ini, ambisi perusahaan 
telah dimulai. Sangat masuk 
akal untuk mengharapkan pon-
sel Pixel bagus lain dari Google 
pada pertengahan

Technology
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INI DIA 9 MANFAAT GINKGO BILOBA   
BAGI KESEHATAN ANDA!

HORIZON | Healthy & Lifestyle

B ila Anda mendengar gink-
go biloba, bisa jadi Anda 
cukup familier. Bagaimana-
pun nama herbal ini sudah 

sering dipromosikan sebagai salah 
satu bahan herbal dengan kha-
siat penting untuk pembentukan 
energi dan kesehatan.
Hanya saja informasi seputar 
ginkgo biloba bisa dibilang sangat 
terbatas. Tak banyak yang tahu ka-
lau sebenarnya kinerja utama dari 
ginkgo biloba adalah memperlan-
car sirkulasi darah. Tak pula banyak 
yang paham bagaimana ginkgo 
biloba bisa bekerja mempenga-
ruhi kinerja otak dan penglihatan 
sekaligus. Dan tenyata, manfaat 
ginkgo biloba bisa lebih luas dari 
yang selama ini banyak diinforma-
sikan melalui media.
Apa saja sebenarnya manfaat dari 
ginkgo biloba? Salah satu tanaman 
perdu yang konon termasuk jenis 
tanaman paling kuno di dunia. 
Dengan daun unik melebarnya 
yang khas, daun ini menyimpan 
deretan khasiat vitamin, mineral 
dan sejumlah anti oksidan penting 
seperti flavonoid, fenolik, terpe-
noid dan masih banyak lagi. Dan 

dari kandungannya yang tinggi 
inilah manfaat ginkgo biloba hadir 
sebagaimana kami coba paparkan 
berikut ini.

1. Pelancar sirkulasi darah

Sebenarnya memang sejak awal 
ginkgo biloba merupakan herbal 
yang bekerja melancarkan ali-
ran darah. Kemampuannya akan 
membantu memperbaiki kondisi 
pembuluh darah, melebarkan 
pembuluh darah dan merangsang 
aliran darah hingga ke ujung sel-
sel tubuh.
Menurut The American Journal 
of Medicine, dalam jurnal Ginkgo 
Biloba extract for the treatment of 
intermittent claudication: a meta-
analysis of randomized trials tahun 
2000 dijelaskan bagaimana ginkgo 
biloba bekerja efektif mengurangi 
dan meredakan keluhan sirkulasi 
darah buruk pada penyakit Claudi-
cation.

2. Membantu mengatasi nyeri 
sendi

Kandungan anti inflamasi dalam 

ginkgo biloba terbukti bekerja 
mengatasi sejumlah keluhan 
peradangan dan inflamasi dalam 
tubuh. Sifat analgesik di dalam-
nya membuatnya kerap menjadi 
pilihan herbal tradisional dalam 
mengatasi nyeri sendi akibat asam 
urat, arthritis dan reumatik.
Kandungan analgesik dalam 
ginkgo biloba sudah terbukti 
sebagaimana terungkap dalam 
jurnal Ginkgo biloba extract EGb 
761 has anti-inflammatory proper-
ties and ameliorates colitis in mice 
by driving effector T cell apop-
tosis yang diterbitkan oleh Car-
cinogenesis Integrative Cancer 
Research.

3. Mengatasi sakit kepala dan 
migrain

Sifatnya yang efektif mendorong 
sirkulasi darah akan menghantar-
kan darah menuju otak yang artin-
ya juga akan efektif meningkatkan 
suplai oksigen dan nutrisi menuju 
otak. Di saat yang sama sirkulasi 
darah yang lancar akan menjadi 
stimulan neurotransmiter untuk 
bekerja lebih baik dan membantu 
meredakan masalah migrain.
Kemampuan analgesik dalam 
ginkgo biloba sebagaimana yang 
kami ungkap dalam poin 2 mem-
berinya kemampuan meredakan 
rasa sakit pada mereka yang men-
galami serangan sakit kepala dan 
migrain.

4. Memperbaiki fungsi otak

Sirkulasi darah yang lancar, sejum-
lah enzim yang bekerja sebagai 
perangsang sistem neurotransmit-
ter dan kandungan anti oksidan 
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yang bekerja membersihkan jar-
ingan dari radikal bebas ternyata 
menjadikan ginkgo biloba sebagai 
salah satu herbal otak terbaik.
Dalam laman jurnal spingerLink 
diungkap bahwa ginkgo biloba 
trasi, dan mengatasi efek lelah 
atau penat pada otak. Demikian 
berdasarkankan jurnal berta-
juk The memory enhancing effects 
of a Ginkgo biloba/Panax ginseng 
combination in healthy middle-
aged volunteers yang terbit pada 
tahun 2000.
Kemampuannya dalam men-
stimulasi kemampuan cognitif ini 
menjadikan ginkgo biloba juga 
diakui secara medis memberi pen-
garuh positif terhadap masalah 
demensia dan alzheimer. Stimulan 
di dalamnya mencegah kerusakan 
neurotransmitter dan menga-
tasi kerusakan sistem saraf yang 
mengacaukan ingatan dan sistem 
kognitif.

5. Menjaga kesehatan mata

Kekuatan manfaat ginkgo biloba 
lain yang paling menonjol selain 
kemampuannya untuk otak adalah 
manfaatnya terhadap penglihatan. 
Dalam Cochrane Library Anda bisa 
menemukan salah satu riset yang 
dipublikasikan tahun 1999 den-
gan tajuk Ginkgo biloba extract for 
age-related macular degeneration.
Dijelaskan bahwa ekstrak dari 
daun ginkgo biloba akan efektif 
membantu menstimulasi sistem 
jaringan saraf pada mata, men-
jaga kesehatan jaringan pada 
mata dengan memperbaiki setiap 
kerusakan sel yang terjadi. Dan 
dijelaskan pula bagaiamana 
mereka yang mengonsumsi daun 
ginkgo biloba dengan rutin akan 
mendapatkan penglihatan sehat 
lebih panjang dari yang lain.

6. Mengatasi depresi

Ketika seseorang mengalami 
depresi, maka sejumlah hormon 
akan bekerja menurunkan me-
tabolisme. Ini semakin memicu 

penderita depresi merasa lemas, 
tak berdaya dan tak bersemangat.
Namun manfaat ginkgo biloba 
akan bekerja berlawanan dengan 
kondisi ini dengan menstimulasi 
sirkulasi darah dan metabolisme. 
Suplai nutrisi dan energi menuju 
otak akan cukup kuat untuk kem-
bali mengaktifkan himpunan sel 
halus dalam otak yang menurun 
fungsinya selama depresi.
Kondisi ini akan memancing 
munculnya sejumlah hormon 
pemicu rasa senang dan berse-
mangat seperti hormon serotonin 
dan hormon dopamin. Mengon-
sumsi ginkgo biloba akan efektif 
memperbaiki mood. Bahkan bisa 
membantu Anda mengendalikan 
emosi.

7. Memperbaiki kerusakan 
sistem pembuluh darah

Ginkgo biloba efektif untuk men-
gatasi keluhan seputar sirkulasi 
darah lain termasuk perdarahan, 
tekanan darah dan keluhan keru-
sakan dinding pembuluh darah. 
Kandungan terpenoidnya bekerja 
meregenerasi sel pembuluh darah 
dan mengembalikan elastisitas 
pembuluh darah yang rusak 
karena endapan plak kolesterol.
Informasi mengenai kemampuan-
nya dalam mengatasi tekanan 
darah tinggi dapat Anda temukan 
dalam jurnal bertajuk Ginkgo 
biloba extract-induced relaxation 
of rat aorta is associated with 
increase in endothelial intracel-
lular calcium level yang terbit 
dalam Life Sciences tahun 2001.

8. Anti kanker

Anti oksidan dalam ginkgo biloba 
menurut laman Organictfact ter-
diri dari setidaknya lebih dari 5 
macam, seperti quercetin, ter-
penoid, flavonoid, klorofil dan poli-
fenol. Kandungan anti oksidan ini 
bekerja efektif melawan oksidasi 
sel dan menjaga kemurnian DNA. 
Anti oksidan juga akan bekerja 
mengatasi dan menetralkan se-

jumlah oksidan dalam tubuh yang 
memiliki kemampuan merusak.
Kemampuan manfaat ginkgo 
biloba sebagai anti kanker secara 
lengkap telah diulas dalam Jour-
nal of Fundamental and Clinical 
Pharmacology tahun 2003 den-
gan tajuk Ginkgo biloba extracts 
and cancer: a research area in its 
infancy.

9. Sebagai anti penuaan dini

Kemampuannya dalam menstimu-
lasi sirkulasi darah membuat aliran 
darah menuju sel tepi termasuk 
kulit akan lebih optimal. Kulit 
yang ternutrisi dan mendapatkan 
asupan oksigen memadai akan 
menghasilkan kulit lebih sehat dan 
bebas dari keriput.
Dalam riset yang dikembangkan 
oleh pakar dermatologi herbal 
asal Jepang, Yuji Naito ditemukan 
manfaat ginkgo biloba terhadap 
kesehatan kulit, termasuk men-
gatasi penuaan dini. Kandungan 
anti biotik dan anti inflamasi pada 
ginkgo biloba menjadika herbal ini 
efektif mengatasi keluhan jerawat 
dan jamur pada kulit.
Itulah setidaknya 9 manfaat gink-
go biloba yang akan membantu 
Anda mengatasi sejumlah keluhan 
dan mengatasi sejumlah keluhan 
kesehatan. Namun demikian per-
hatikan dengan baik peringatan 
dalam mengonsumsi ginkgo 
biloba. Kandungan anti koagulan 
dalam ginkgo biloba akan berba-
haya bila dikonsumsi oleh wnita 
hamil dan menstruasi.
Selain itu, diluar aspek manfaat 
gingko biloba, dalam kasus yang 
terbilang jarang ditemukan pula 
kasus alergi terhadap ginkgo 
biloba. Alergi ini terjadi akibat 
tubuh tidak mentoleransi ke-
hadiran ginkgolic acid, salah satu 
senyawa asam dalam daun ginkgo 
yang ternyata bisa menyebabkan 
masalah dengan pencernaan dan 
sistem saraf.

Sumber :  www.deherba.com
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