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Salam Kompak...
Salam sejahtera untuk kita semua.
Pada bulan Agustus, kita telah berhasil sukses menyelenggarakan
seminar FRMS ( Fatigue Risk Management System) yang juga
menggandeng IFALPA. Dengan keberhasilan tersebut wujud
peran aktif APG pada dunia penerbangan dalam meningkatkan
keselamatan semakin konkrit.
Selain itupula, pada bidang olahraga juga telah terselenggara
Futsal APG Cup 2017 yang kali pertama terlaksana. Untuk
kedepannya, tidak menutup kemungkinan event kegiatan ini akan
diperluas untuk skala eksternal sehingga bisa menimbulkan efek
positif serta ikut serta mengkampanyekan pola hidup sehat dan
jauh dari narkoba.
Dipenghujung, kami badan pengurus APG juga turut
mengucapkan selamat hari raya idul adha bagi seluruh anggota
yang merayakannya.
Tak lupa senantiasa kepada para komunitas olahraga di APG agar
selalu kompak dan aktif dalam menjalankan programnya, karena
melalui kegiatan itu dapat menumbuhkan kekompakan dan
komunikasi yang aktif diantara sesama anggota APG atau rekan
penerbang lainnya.
Tetap semangat jaga selalu kesehatan dan junjung tinggi
Profesionalitas dalam bekerja.
Terima kasih .
Salam Kompak...
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A

PG – Team Badminton
Asosiasi Pilot Garuda
(APG) mengadakan pertandingan persahabatan melawan tim badminton kedutaan
besar Indonesia di Mumbai,
India pada Sabtu (26/8/2017)
kemarin.
Ketua badminton APG Captain
Wahyu menjelaskan, kegiatan
tersebut dilakukan bertujuan
untuk bersilaturahmi dan
menjalin persahabatan dengan
pihak kedutaan besar. Tim APG
dipimpin oleh Capt. Muhamad Rifqi didampingi FO. Alan
Dharma dengan menurunkan
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tujuh orang pemain.
Sebelum pertandingan dimulai,
dilakukan penyampaian kalimat
sambutan oleh dua pihak secara sederhana, yang kemudian
dilanjutkan penyerahan miniatur pesawat Garuda Indonesia
kepada Konjen RI untuk India
Bapak Saud Siringo Ringo.
“Dalam kesempatan baik ini,
kami juga bermaksud sekaligus
memperkenalkan Badminton
APG pada khususnya dan Organisasi APG pada umumnya,”
ungkap Captain Aryaperkasa

Wahyusuksma kepada penulis
melalui ponsel pintar.
Konjen RI untuk India Bapak
Saud Siringo Ringo dalam
sambutannya menyambut baik
kegiatan positif ini, dengan
adanya kegiatan seperti ini bisa
jadi mengenal lebih dekat pilot
Garuda Indonesia serta wujud nyata dari kampanye pola
hidup sehat melalui olahraga
badminton.
Ada sekitar 10 games yang
dipertandingkan dan keseluruhan dimenangkan oleh tim
APG. (Eq)
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PG – Untuk menjalin
keakraban dan kekompakan diantara insan
penerbangan, Asosiasi
Pilot Garuda (APG) menggelar
turnamen APG Futsal Cup 2017
yang pertama kalinya di Garuda
Indonesia Sport Center mulai
17 Agustus hingga 28 September.
Kegiatan tersebut hari ini resmi
dibuka langsung oleh Direktur
Operasional Captain Tryanto
M. serta Presiden APG Captain
Bintang Hardiono.
Dalam sambutannya Direktur Operasional Tryanto M.
menyambut baik kegiatan
semacam ini dan diharapkan
semakin menjalin keakraban
diantara peserta maupun insan
penerbangan lainnya. “Semoga
kedepan kegiatan semacam ini
bisa rutin dilakukan guna terus
menjaga kekompakan,” katanya.
Presiden APG Captain Bintang
Hardiono menambahkan,
bahwa kedepan APG berencana
akan menggulirkan turnamen
ini ketingkat eksternal diluar
Garuda, sehingga bisa semakin mengakrabkan para insan
penerbang yang ada di Indonesia. “Harapan kami kedepam
peserta semakin banyak, terutama dari eksternal Garuda agar
makin terjalin keakraban juga
kekompakan,”imbuhnya.
Pada tempat yang sama, Corporate Afairs APG Captain.Eric
Ferdinand yang juga sebagai
penggagas acara mengatakan
bahwa persiapan kegiatan ini
direncanakan sejak satu tahun
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lalu dan sudah menjadi agenda
tahun lalu. “Kegiatan ini diprakarsai oleh divisi corporate
afairs dalam rangka memfasilitasi temen-temen pecinta
futsal,”tuturnya.
Kemudian, lanjut Eric, dilaksanakan di bulan Agustus juga
atas permintaan calon peserta
pada waktu itu guna memeriahkan hari kemerdekaan.
“Tujuannya kegiatan ini untuk
menjalin tali silaturahmi seluruh
insan baik itu internal maupun
eksternal dan akan setiap tahun
digelar serta diharapkan semakin banyak peserta,”ujarnya
kepada penulis.
Selain itu, harapannya yang
pasti untuk melalui kegiatan
semacam ini semakin tinggi
kesadaran seluruh insan penerbangan untuk menjaga kesehatan dan untuk mendukung
gerakan pemerintah khususnya
dalam rangka anti narkoba.
Sementara itu, ketua pelaksana
F.O. Samuel Toisuta mengung-

kapkan bahwa persiapan teknis
dilakukan selama dua bulan,
dan berkat kerjasama panitia
yang kompak maka persiapan
dapat berjalan lancar. “Harapannya tentu kedepan peserta
terus lebih banyak, terutama
dari eksternal,” jelasnya.
Salah satu peserta dari Asosiasi
Pilot Indonesia Citilink (APIC),
F.O. Shinsuke yang kebetulan warga Jepang mengaku
bangga bisa berpartisipasi
pada kegiatan APG Futsal Cup
2017. “Target kami datang
untuk menjadi juara, karena
kami telah melakukan persiapan dengan matang. Kali
ini kami datang dengan jumlah 15 orang. Kami optimis
menang,”katanya.
Pertandingan pertama digelar
antara APG A dan IKAGI, diamana skor akhir yaitu 3-1 untuk kemenangan APG A yang dalam
pertandingan tersebut tiga gol
dicetak oleh Igor. (Eq)
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A

PG – Sebagai bentuk
peran aktif Asosiasi
Pilot Garuda (APG)
kepada Keselamatan
penerbangan di Indonesia, APG
bersama The International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA) melaksanakan
seminar Fatigue Risk System
Management dan Runway
Safety di auditorium Garuda
City Center (GCC), Tangerang
mulai 15-16 Agustus 2017.
Dalam seminar tersebut diikuti
oleh sejumlah asosiasi penerbangan dari negara lain seperti
Australia, Jepang, Singapura,
Malaysia, Thailand, Bangladesh,
Luxemburg. Selain itu juga
diikuti oleh pelaku dunia penerbangan lainnya seperti dari
AirNav, Otoritas Bandar Udara,
Asosiasi Pilot Citilink, Air Asia,
dan beberapa instansi lainnya.
IFALPA Director APG Captain
Iwan Setywan Diyatputra
menjelaskan bahwa kegiatan
ini merupakan bagian peran
aktif APG pada dunia penerbangan di Indonesia.
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Melalui seminar ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi pilot
atau pelaku dunia penerbangan khususnya di Garuda Indonesia, lebih jauh ia mengatakan
agar seperti incident, serious
incident bahkan accident dapat
terhindarkan berkat kesinambungan semua pemangku
kepentingan.

ernya memiliki kemungkinan
terjadinya incident bahkan
accident yang bisa di pengaruhi
sejumlah faktor seperti peningkatan jumlah traffic dan jadwal
penerbangan yang tentunya
akan meningkatkan frekuensi
penggunaan landasan di bandara tersebut.
“Kalau saya lihat Indonesia saat
ini menunjukan perkembangan
Sementara itu Executive Vice
tingkat keselamatan yang terus
President Asia/Pacific Accredmembaik karena telah memiliki
ited Aircraft Accident Investiga- lembaga navigasi independent
tor Captain Ishtique Hossain
sesuai ketentuan International
menjelaskan, isu Runway Safety Civil Aviation Organization,”
sangat penting pada operaimbuhnya.
sional penerbangan di wilayah Wakil presiden APG Captain Leo
bandar udara.
Bagoes Perkasa menambahkan
“Sejumlah kejadian di beberapa harapannya kedepan semua
bandara di Asia disebabkan
komponen dunia penerbangan
belum dimilikinya tim Runway bisa satu pemahaman seiring
Safety di bandara tersebut,” un- perkembangan teknologi yang
gkapnya, di sela acara Seminar, ada bisa diaplikasikan sehingga
Rabu (16/8).
dunia penerbangan di IndoDitanya soal perkembangan
nesia bisa terus lebih baik dan
runway safety di Indonesia ia
lebih terjaga keselamatannya.
menjelaskan bahwa kita tidak
(Eq)
bicara satu negara tertentu
saja. Semua bandara seben-
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PG – Beberapa waktu
lalu kita mendengar
berita mengenai calon
penumpang di bandar udara
(bandara) yang melakukan
penamparan kepada petugas
Aviation Security (AVSEC) atau
pengamanan bandara.
Terkait insiden ini, Asosiasi Pilot
Garuda (APG) melalui dewan
penasehat Captain.Sadrach
Nababan memberikan catatan.
“Kita prihatin bahwa akhir-akhir
ini terjadi tindak kekerasan
oleh calon penumpang terhadap petugas aviation security di bandar udara Sam
Ratulangi dan SoekarnoHatta,”ungkapnya, Sabtu (8/7)
kepada penulis.
Ia melanjutkan, kita sama-sama
tahu bahwa sejak peristiwa 911
sistem pengamanan penerbangan meningkat secara signifikan baik pada peralatan, sistem
(termasuk sillabus training) dan
prosedur di pesawat terbang,
pada proses persiapan penerbangan termasuk proses penerimaan penumpang, bagasi dan
kargo. Semua itu dilakukan
utamanya sebagai upaya maksimal pencegahan (preventif )
agar gangguan keamanan yang
bisa berujung pada ancaman
keselamatan penerbangan itu
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tidak terjadi bahkan kalaupun
ada niat untuk itu agar menjadi
batal dilakukan (deterrent effects).
Bagi semua orang (yang baikbaik) akan merasakan pengetatan prosedur keamanan itu
tentu akan mengurangi kenyamanan, tetapi mohon dipahami
bahwa alat dan bahan- bahan
yang dipakai itu diseludupkan masuk kedalam pesawat
terbang itu dengan bentuk,
jenis dan cara-cara yang terus
berubah dan semakin sulit di
diteksi sehingga sering kita
mendengar bahwa masih saja
ada yang bisa lolos menembus
sistim pengamanan yang sudah
super ketat tersebut.
“Disini dibutuhkan partisipasi
semua pihak yang terlibat termasuk penumpang. Dari penumpang diharapkan antara lain
agar benar-benar mengenali
hand & checked bagage (jangan terkecoh sebab banyak koper yang sewarna dan semodel)
serta mengetahui persis apa
saja isi didalamnya, memberikan kemudahan bagi petugas
untuk menjalankan fungsinya
serta yang tidak kalah penting
adalah secara mental sudah
siap dan sukarela menjalani
proses security check (yang

mungkin kurang menyenangkan) tersebut demi keamanan
dan keselamatan kita bersama.”
Nababan melanjutkan, penumpang juga dimohon mengerti
bahwa para petugas yang melayani security check itu adalah
manusia yang bisa mengalami
kelelahan dan kebosanan juga.
Dari para petugas Avsec dimohon memahami bahwa
security check tersebut adalah
bagian yang tidak terpisahkan
dari sistim pelayanan industri
penerbangan secara keseluruhan sehingga diharapkan
tetap bertindak profesional,
tegas namun santun sesuai
dengan keramahtamahan
Indonesia sebab didalam bisnis
penumpang itu adalah tamu
terhormat/”raja” kita.
“Asosiasi ikut berperan membantu perusahaan untuk memastikan agar para pilot dan
awak pesawat lainnya tetap
menjalankan SOP-nya masingmasing dengan sebaik-baiknya
sehingga penerbangan kita
tetap menjadi moda transportasi yang paling aman dan nyaman,” tutup Nababan. (Eq).
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A

PG – Puluhan anggota
pramuka yang yang
mengikuti jambore
nasional mengunjungi
kantor Asosiasi Pilot Garuda
(APG) di kawasan bandar udara
Soekarno – Hatta, Tangerang.
Selasa (15/8).
Dalam kunjungannya itu mereka disambut oleh wakil presiden APG Capt Leo Bagus Perkasa dan pengurus APG lainnya,
Capt Eric Ferdinand dan Capt
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Dodi Kristanto.
“Mereka datang ke APG mau
mengenal lebih jauh tentang
profesi Pilot dan bagaimaba
kalau mau menjadi pilot, serta
mengenal suka duka sebagai
pilot dalam menerbangkan pesawat, dan hal lainnya,” terang
Capt.Eric Ferdinand.
Mereka ini peserta jambore,
dalam rangka hari jadi pramuka
mereka menyempatkan datang
ke APG untuk lebih mengenal

tugas para pilot.
Salah seorang anak pramuka,
Adiyanti mengaku bangga
bisa datang ke APG. “Senang
rasanya bisa melihat pilot pesawat Garuda langsung, mereka
gagah gagah, saya jadi ingin
belajar untuk menjadi pilot,”
tuturnya seraya tersenyum. (Eq)
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T. Garuda Indonesia
(Persero) Tbk. (GIAA)
berhasil membukukan
operating revenue semester
1-2017 sebesar USD 1,9 Miliar
dengan pertumbuhan sebesar
7 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2016.
Pencapaian tersebut didukung
oleh penerapan strategi kinerja operasional “5 Quick Wins”
perusahaan melalui tiga long
term strategy : Financial Performance, Operational Excellence,
dan Customer Experience.
Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N Mansury pada
paparan publik kinerja keuangan Garuda Indonesia Group di
Kantor Pusat Garuda Indonesia
di Cengkareng mengungkapkan, “Di tengah tren penurunan
kinerja operasional industri
penerbangan global, Garuda
Indonesia berhasil membukukan pertumbuhan positif
kinerja operasional, khususnya
pada kinerja kuartal 2-2017
yang menunjukan peningkatan
operating revenue sebesar 7,7
persen dibandingkan kuartal
1-2017.
Sejalan dengan strategi transformasi finansial berkelanjutan
yang dilakukan perusahaan,
Garuda Indonesia berhasil
menekan net loss pada kuartal
2 – 2017 dengan nilai net loss
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meningkat sebesar 3,9 persen,
sebesar USD 38 juta, turun cukup signfikan hingga 62 persen. sedangkan khusus passenger
carried rute internasional tercatat tumbuh sebesar 15 pers“Melalui momentum pertumen. Sementara itu, kargo yang
buhan kinerja yang berhasil
diangkut (cargo carried) juga
dicapai perusahaan tersebut
meningkat sebesar 10,6 persen
kami optimistis kinerja operamenjadi 219,4 ribu ton.
sional dan keuangan perusahaan akan terus tumbuh positif
Pada semester 1 – 2017 Cargo
hingga akhir tahun 2017 ini”,
Revenue juga meningkat 12,3
tutup Pahala.
persen menjadi USD 115,6 juta
Kinerja operasional yang tumbuh positif tersebut salah satu- dan Ancillary Revenue mencanya ditunjang oleh pendapatan pai USD 36,3 juta tumbuh 20,6
persen. Sementara itu, Garuda
internasional pada kuartal
Indonesia juga berhasil mem2-2017 yang meningkat 16
pertahankan kinerja On Time
persen.
Selain itu pendapatan penump- Performance (OTP) mencapai
ang internasional pada semes- 85 persen.
ter 1-2017 mencapai USD 653,3
Tingkat keterisian penumpang
miliar lebih besar dibanding(SLF) pada semester 1-2017
kan pendapatan penumpang
tercatat sebesar 73,3 persen
domestik sebesar USD 630,7
secara keseluruhan, meningkat
miliar. Hal tersebut mengindari semester 1 – 2016 sebesar
dikasikan membaiknya bisnis
penerbangan Garuda pada sek- 70,8 persen (sedangkan SLF
internasional saja di semester
tor internasional kedepannya.
1-2017 mencapai 74,7 persen) .
Peningkatan signifikan juga ter- Indikator lain yang meningkat
antara lain aircraft utilization
catat pada pendapatan sektor
non-scheduled flight services di meningkat menjadi 9,32 jam
semester 1-2017 yang tumbuh pada kuartal 2 – 2017 dibandsignifikan sebesar 131,8 persen ing kuartal 1- 2017 yang sebesar 9,19 jam. Adapun market
dibandingkan periode yang
share Garuda Indonesia pada
sama di tahun 2016.
market internasional sebesar
28 persen dan market domestic
Pada semester 1 - 2017 ini
Garuda Indonesia Group men- sebesar 39,5 persen. (*/Eq)
catatkan jumlah passenger
carried sebanyak 17.2 juta atau
15
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S

ebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia, serta
sebagai upaya untuk
terus berperan aktif dalam
mencerdaskan kehidupan
bangsa sesuai dengan janji
kemerdekaan, maka Direktur
Utama Garuda Indonesia, Pahala N.Mansury yang mewakili
maskapai nasional bangsa
Garuda Indonesia ikut serta dan
berpartisipasi pada rangkaian
program “BUMN Hadir Untuk
Negeri” yang dilaksanakan
di Banjarmasin, Kalimantan
Selatan, pada tanggal 16-17
Agustus 2017.
Rangkaian program pengabdian masyarakat bertajuk “BUMN
Hadir Untuk Negeri” di Banjarmasin tersebut merupakan
inisiasi Kementerian BUMN RI
yang diimplementasikan Garuda Indonesia bekerjasama
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dengan Damri, Perumnas, PNRI
dan AirNav dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia Ke 72.
Melalui kegiatan “BUMN Hadir
Untuk Negeri” tersebut, Garuda Indonesia melaksanakan
serangkaian program pengabdian masyarakat dalam rangka
peningkatan kesejahteran dan
pengembangan potensi ekonomi lokal daerah setempat,
salah satunya dalam bentuk
mengajar.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Pahala N Mansury
mengatakan bahwa rangkaian
program BUMN Hadir Untuk
Negeri tersebut merupakan
bagian dari komitmen Garuda
Indonesia yang sejalan dengan
fungsinya sebagai agen pembangunan bangsa, khususnya
terkait dengan komitmen

kesinambungan pembangunan
bangsa.
Pahala menambahkan, “Dilaksanakannya program “BUMN
Hadir Untuk Negeri” tersebut
sekaligus menjadi bagian dari
program tanggung jawab sosial
perusahaan kepada masyarakat
sekitar, dengan memberikan
kontribusi nyata untuk masyarakat.”
Rangkaian program “BUMN
Hadir Untuk Negeri” yang diselenggarakan Garuda Indonesia
di Banjarmasin, Kalimantan
Selatan berlangsung dari tanggal 16 hingga 18 Agustus 2017
yang diisi dengan berbagai
rangkaian program CSR dan
pengabdian masyarakat BUMN.
(*/EQ)
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G

aruda Indonesia melalui
lini usaha kargo menargetkan penambahan sebanyak 25 cargo
service center (CSC) selama
tahun 2017 dalam mendukung
upaya agresif korporat dalam
memperluas segmen pasar
kargo udara nasional, Dengan
demikian, hingga akhir tahun
2017 Garuda Indonesia nantinya akan melayani pengiriman
kargo udara di lebih dari 94 CSC
disuruh Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Kargo Garuda Indonesia
Sigit Muhartono usai meresmikan Cargo Service Center di
Kedawung, Cirebon, (9/8) lalu.
Sigit Muhartono mengatakan
2017 merupakan momentum
bagi Garuda untuk mengembangkan bisnis kargo, setelah
tahun lalu lebih fokus melakukan konsolidasi internal. “Tahun
ini, kami tengah berupaya memaksimalkan kapasitas kargo
yang ada, sehingga diharapkan
rata-rata tingkat keterisian kargo pesawat itu bisa meningkat,
dari target tahun sebelumnya”.
Dengan bertambahnya outlet
CSC ini, lanjut Sigit, peluang
untuk menggarap pangsa pasar
yang lebih besar kian terbuka
lebar. Apalagi, tren jual beli
online dan bisnis e-commerce
Volume XXXV

di Indonesia saat ini tengah
meningkat tajam.
Dia optimistis pendapatan
kargo Garuda pada 2017 bakal
menembus US$270,8 juta, dari
realisasi pendapatan kargo
2016 sebesar US$228 juta.
“Oleh karena itu, kami berencana menambah outlet CSC
hingga 25 outlet pada tahun ini
karena kunci utama pada bisnis
kargo ini adalah bagaimana kita
berupaya untuk mendekatkan
diri dengan costumer,” tuturnya.
Sejalan dengan itu, penambahan outlet CSC ini juga sejalan dengan rencana strategis
Garuda untuk serius melayani
jasa pengiriman kargo udara
dari pintu ke pintu atau door to
door, dari sebelumnya hanya
melayani antar bandara saja.
Sigit mengungkapkan “Langkah perusahaan membuka
layanan cargo service center
di daerah tersebut merupakan
bagian dari upaya perusahaan
untuk mendukung arus lalu
lintas kargo di perbatasan Jawa
Barat dan Jawa Tengah, dan
memberikan layanan kargo
yang aman dan tepat waktu
bagi pengguna jasa kargo di
Jawa Barat, khususnya Cirebon”
paparnya.
Sampai saat ini, terdapat 79 CSC

yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk CSC Kedawung.
Di antara jumlah tersebut, 52
CSC berlokasi di Bandara, dan
26 CSC di pusat kota. Rencananya, Garuda Indonesia
akan membuka 25 CSC baru di
berbagai kota di Indonesiaselama tahun 2017 ini, termasuk
CSC Bandung II (Batununggal),
CSC Cirebon II (Weru) dan CSC
Tasikmalaya. (*/EQ)
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TINGKATKAN LAYANAN BAGI
PREMIUM CUSTOMER, GARUDA
INDONESIA BERSAMA BNI

S

Acara “Unveiling BNI Mastercard
World Credit Card and Garuda
Sebagai bagian
Indonesia’s Star Chefs Signature
dari program
Dishes” tersebut dihadiri
perusahaan untuk
oleh Direktur Hubungan
terus meningkatkan
Kelembagaan & Transaksional
layanannya kepada
Perbankan BNI, Adi
parapremium customer,
Sulistyowati, Direktur Layanan
maskapai nasional Garuda
Garuda Indonesia, Nicodemus P.
Indonesia bersama BNI (Bank
Lampe dan Direktur Marketing
Negara Indonesia) menggelar
acara “Unveiling BNI Mastercard & Teknologi Informasi Garuda
Indonesia, Nina Sulistyowati.
World Credit Card and Garuda
Indonesia’s Star Chefs Signature
Program layanan “Star Chef”
Dishes” pada hari ini, Kamis
merupakan sebuah inovasi
(10/08) di Jakarta.
dalam menyajikan menu
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khusus pada pelayanan
penerbangan Garuda
Indonesia, dimana Garuda
Indonesia akan menghadirkan
signature menu dari ke empat
“Star Chef” yang akan on
board di Business Class pada
penerbangan Garuda Indonesia
ke beberapa rute internasional
untuk periode tanggal 1
September – 31 Desember
2017 mendatang.
Para “Star Chef” tersebut
merupakan kumpulan
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disajikan premium khusus
untuk penumpang Business
Class Garuda Indonesia.

para chef ternama dari
berbagai restaurant bertaraf
internasional, yang akan
menyajikan signature dishes
pada penerbangan rute
International Garuda Indonesia
sebagai berikut :
1. Chef Chris Salans
(Chef Owner of Mozaic & Spice
Restaurant in Bali)
Rute penerbangan
:
Denpasar - Sydney/Melburne
dan Denpasar – Shanghai
Signature dishes
:
Baramundi Fish Fillet Served
with Lemon Basil Pesto and
a Crumbe of Canary Nuts
2. Chef Antoine Audran
(Executive Chef of Kaum
Restaurant in Jakarta, Bali,
Hongkong)
Rute penerbangan
:
Hongkong – Jakarta/Denpasar
dan Jakarta – Sydney/
Melbourne
Signature dishes
:
Semur Betawi Served with Nasi
Minyak
Volume XXXV

Direktur Hubungan
Kelembagaan & Transaksional
Perbankan BNI, Adi
Sulistyowati mengatakan “BNI
berkomitmen untuk senantiasa
memberikan layanan prima
bagi seluruh nasabah, salah
satunya melalui peluncuran
Kartu Kredit BNI Mastercard
World bagi para nasabah
segmen premium. Melalui
kartu ini, para pemegang
kartu akan mendapatkan
beragam manfaat dari fasilitas
3. Chef Agus Hermawan
pembayaran yang lebih besar
(Executive Chef of Ron
yang dilengkapi dengan
Gastrobar Indonesia in
berbagai keuntungan dan
Amsterdam)
hadiah (rewards), meliputi
Rute penerbangan
:
bonus BNI Reward Points
Amsterdam – Jakarta
Signature dishes
: Ayam hingga 3 kali lipat saat
bertransaksi di dalam maupun
Rujak
luar negeri, serta potongan
harga terbaik untuk pembelian
4. Chef Vindex Tengker
tiket penerbangan.” Jelas Adi.
(Chef and Indonesia’s culinary
expert)
Sementara itu, Direktur
Rute penerbangan
:
Sydney/Melbourne – Denpasar, Marketing & Teknologi
Informasi Garuda Indonesia,
Shanghai – Denpasar,
Jakarta/Denpasar – Hongkong, Nina Sulistyowati mengatakan
bahwa program “Star Chef”
Sydney/Melbourne –Jakarta,
tersebut merupakan salah
Jakarta – Amsterdam
Signature dishes
: Herb satu upaya dan bentuk
strategi Garuda Indonesia
Baked Seabass with Turmeric
untuk mendukung salah satu
Pickle Vegetables
campaign “5 wonders dari
Wonderful Indonesia” dari
Selain signature dish tersebut
para chef juga akan menyajikan Kementerian Pariwisata RI
khususnya “sensory wonders”.
beragam pilihan signature
(*/EQ)
menu lainnya, mulai dari
appetizer,main course, dessert
dan juga beverage yang kaya
akan citarasa Indonesia yang
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GARUDA INDONESIA SELESAIKAN KEBERANGKATAN
HAJI DENGAN OTP 98.20 PERSEN
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askapai nasional Garuda Indonesia pada
hari Sabtu (26/08) lalu
telah berhasil menyelesaikan phase keberangkatan
penerbangan haji dengan menerbangkan sebanyak 107.526
jemaah calon haji dengan
ketepatan waktu (on time performance/OTP) sebesar 98.20
persen. Total 107.526 jemaah
calon haji tersebut diterbangkan dari sembilan embarkasi
yang terbagi dalam 277 kelompok terbang (kloter).
Adapun jumlah jemaah dari
sembilan embarkasi yang telah
diterbangkan tersebut terdiri
dari embarkasi Banjarmasin
(5.510 jemaah), embarkasi
Balikpapan (5.746 jemaah),
embarkasi Banda Aceh (4.463
jemaah), embarkasi Jakarta
(22.790 jemaah), embarkasi
Lombok (4.546 jemaah), embarkasi Medan (8.375 jemaah),
embarkasi Padang (6.337 jemaah), embarkasi Solo (33.892
jemaah) dan embarkasi MakasVolume XXXV

sar (15.867 jemaah).
Pelaksanaan phase keberangkatan dilakukan dalam dua
gelombang, yaitu gelombang
pertama ke Madinah, dan
gelombang kedua ke Jeddah.
Pelaksanaan gelombang pertama (keberangkatan) penerbangan haji tahun 2017/1438H
ini telah dimulai pada tanggal
28 Juli 2017 hingga 11 Agustus
2017 lalu (menuju Madinah),
sementara untuk gelombang
kedua (keberangkatan) juga
telah dimulai pada tanggal 12
Agustus 2017 lalu hingga 26
Agustus 2017 hari ini (menuju
Jeddah).
Selain itu, untuk phase kepulangan juga dilakukan dalam
dua gelombang dari Jeddah
dan Madinah. Untuk pelaksanaan gelombang pertama
(kepulangan) penerbangan haji
tahun 2017/1438H, akan dimulai pada tanggal 6 September
2017 hingga 21 September
2017 (dari Jeddah), lalu untuk

gelombang kedua (kepulangan) akan dimulai pada tanggal
22 September 2017 hingga 6
Oktober 2017 mendatang (dari
Madinah).
Pada pelaksanaan operasional penerbangan haji tahun
2017/1438H ini, Garuda Indonesia menyiapkan sebanyak 14
pesawat berbadan lebar (wide
body) yang terdiri dari tiga pesawat Boeing 747-400, lima pesawat Boeing 777-300 ER, dan
enam pesawat Airbus 330-300.
Adapun sebelas diantaranya
merupakan pesawat sendiri dan
sisanya merupakan pesawat
sewa. Jumlah pesawat yang
dioperasikan pada musim haji
tahun 2017 tersebut menyesuaikan dengan peningkatan
trafik Jemaah haji pada tahun
2017/1438H ini. (*/eq)
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APG SPORTS
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HORIZON | Destinasi

Malang Flower Carnival

Siap Digelar 10 September 2017
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atu lagi karnaval yang
punya nama di Indonesia
bakal digulirkan. Di Jawa
Timur, ada Malang Flower
Carnival 2017 yang tidak kalah
keren. Dan agenda ini, bisa dinikmati 10 September 2017 mulai
pukul 12.30 WIB di sepanjang
Jalan Ijen Kota Malang.
“Evennya keren. Kostum Malang
Flower Carnaval itu sudah kita
kelilingkan di berbagai travel
mart, festival dan show di berbagai penjuru dunia. Dan selalu
menjadi ajang selfie dan perhatian khusus pengunjung booth
Wonderful Indonesia,” ungkap
Menpar Arief Yahya, Menteri Pari-
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wisata RI, Rabu (30/8).

pakan kolaborasi dari komunitas penggiat kesenian dan
Waktu tempuhnya pun tak lama. kebudayaan, MFC Community,
Dari Jakarta, Malang bisa dicapai Mahasiswa tata Busana Unisekitar 1 jam 25 menit via udara. versitas Negeri Malang, Media
“Silahkan datang ke Malang. Ka- Malangtimes dan Pemerintah
lau dari Jakarta bisa direct langKota Malang serta didukung oleh
sung terbang ke Malang,” tambah Kementerian Pariwisata. TujuanMenpar Arief Yahya.
nya mengangkat pamor Kota
Kemasan acaranya? Dijamin juga Malang sebagai Kota Bunga,” kata
Ida Ayu Made Wahyuni, Kepala
oke. Jalan Ijen yang merupakan
salah satu ikon Kota Malang akan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Malang.
dibuat berbunga oleh ratusan
desainer dan pelajar. KeindaPesertanya pun tak hanya datang
han dan keelokan bunga akan
dari Malang. Kota-kota sekitar
diselaraskan ke dalam bentuk
seperti Banyuwangi, Tulungakostum pakaian yang keren.
gung, Jember dan sekitarnya,
“Malang Flower Carnival meru-

juga dipastikan ikut meramaikan
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even yang berhasil menjadi
barometer di tingkat nasional
ini. Mereka akan menggunakan
kostum-kostum emas lengkap
dengan sayap-sayap megar.

rade best national costume yang “MFC 2017 tahun ini mengambil
pernah menyambar gelar juara di tema “Eksotika Bunga NusanMoskow dan Berlin.
tara.” Ini akan semakin menarik
karena diisi juga oleh pertunjuSatu hal yang unik dari festival ini kan kebudayaan dari berbagai
adalah kostum-kostum yang di- negara seperti Malaysia, Thailand,
Desain sayapnya pun tinggin
gunakan para performer. Kostum Tiongkok, Australia, dan Belgia,”
menjulang hingga empat meter. bunga yang mereka kenakan
timpal Chairman Malang Flower
Dan semua kompak mengangkat terlihat glamor, padahal sebena- Carnival, Agus Sunandar.
tema hortikultura, gaya futurirnya dibuat dari hasil daur ulang
tisk, kostum-kostum eksotis nan limbah.
Kehadiran pertunjukan berbagai
megah bertema Bali, hingga panegara ini, menurut Agus, sangat
28

Volume XXXV

www.trevelsia.com

Destinasi

bisa dimaklumi. Maklum, nama
MFC sudah berkibar di level
global. Tengok saja perjalanan
MFC di panggung internasional, Oktober 2014 silam. Lewat
bantuan Kementerian Pariwisata,
MFC mampu menyabet penghargaan sebagai the best performances di parade budaya internasional Moskow.
Setelah garang di Moskow, MFC
Volume XXXV

juga tampil memukau di Taiwan.
Pada 2014, gelar juara Best Perform mampu diboyong MFC dari
Festival Budaya dan Pariwisata
International. Gelar juara Best
Tradisional Costume Hilo Green
Ambassador 2014 juga pernah
disambar MFC.
Dan terakhir, MFC sukses memboyong juara Best National Costum, Miss Queen Tourism Am-

bassador International di Kuala
Lumpur Malaysia, pada 2016.
“Perhelatan karnaval ini telah
menjadi magnet kunjungan
wisatawan mancanegara ke Indonesia. Karenanya momentum
ini akan kami manfaatkan untuk
mengenalkan potensi-potensi
wisata yang ada di Kota Malang,”
sambung Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar Esthy Reko
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Tablet Tangguh Dell
Latitude 7212 Terbaru
Untuk Segala Pekerjaan Yang Ekstrem
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Melihat sosok luarnya
yang pa adanya dan
terkesan kurang menarik mungkin bukan suatu hal
yang sangat diidam-idamkan
oleh banyak orang. Akan
tetapi untuk kalangan tertentu, keberadaan perangkat
yang seperti itulah yang justru
sangat dibutuhkan mengingat
dapat lebih disesuaikan dengan
kebutuhan bidang pekerjaan
yang digelutinya.

kapasitas RAM 8GB atau 16GB,
tablet rugged Dell terbaru ini
juga memiliki opsi penyimpanan SSD berkapasitas 128GB
hingga 1TB dan opsi dukungan
dua baterai 34Wh secara terpisah.

Seperti pendahulunya Latitude
7202, Dell Latitude 7212 ini
juga mewariskan daya tahan
perangkat yang notabene sangat dibutuhkan untuk segala
sesuatu yang ekstrem mulai
Ya, inilah model tablet rugged
dari pekerjaan di bidang kon(tangguh) ekstrem terbaru, Lati- struksi, layanan darurat septude 7212 besutan Dell yang
erti bencana alam dan konflik
masih mempertahankan semua bersenjata, hingga pada bidang
yang Anda bayangkan saat
kemiliteran. Meski memiliki
membayangkan sosok tablet
daya tahan, Dell Latitude 7212
rugged yang berat, besar, dan
kabarnya hampir satu pon atau
berpenampilan sangar tentutepatnya 0,75 pon (± 0,34 kg)
nya.
lebih ringan dari model pendahulunya tersebut.
Menghadirkan panel layar 11,6
inci 1080p, Dell Latitude 7212
Tak hanya itu saja, seperti diini dapat dikonfigurasi denberitakan beritateknologi.com,
gan dukungan prosesor Intel
tablet Dell ini juga memunggenerasi ke 6 atau ke 7 sebkinkan pembeli bisa menenagai pendaya gedor performa
tukan sendiri pilihan platform
sistemnya. Selain menawarkan yang akan digunakan. Jika
Volume XXXV

menginginkan sistem operasi
yang lebih baru bisa memilih
platform Windows 10 Pro, sedangkan untuk platform Windows 7 Pro juga tersedia seandainya memang membutuhkan
sistem operasi yang lebih lawas.
Seiring dengan upgrade
tersebut, Dell tampaknya
telah memperbaiki ekosistem
aksesori tablet dengan keberadaan dok dan sistem
power (catu daya) yang didesain ulang, sebuah kickstand
dan penutup belakang backlit
RGB yang kokoh, harness dada,
pena aktif, monitor 24 inci dan
27 inci beserta keyboard dan
mouse nirkabel. Dell Latitude
7212 ini sudah bisa dipesan
sekarang melalui situs web resminya mulai dari sekitar $ 1.899
(± 25,3 jutaan rupiah). (*/eq)
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Kenali Genjala Gagal Ginjal
Melalui Tanda-tanda Ini
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ENYAKIT gagal ginjal
banyak dialami oleh
masyarakat modern.
Prevalensinya bertambah tahun
semakin meningkat.
Jangan sampai terlambat
mengenali gejala gagal ginjal
sebelum terlambat. Jika Anda
berisiko terkena penyakit ginjal
karena tekanan darah tinggi,
diabetes, riwayat gagal ginjal
keluarga atau usia lebih dari 60
tahun harus mewaspadai risiko
gagal ginjal.
Ada 10 tanda-tandanya berikut
ini yang harus Anda kenali. Simak ulasannya, dilansir Boldsky.
Urine berbusa
Apabila Anda sering buang air
kecil dengan tanda urine berbusa dan baunya busuk, hatihati dengan risiko gagal ginjal.
Sensasinya juga saat buang air
kecil terasa seperti terbakar. Bila
mengalaminya, segera konsultasikan ke dokter.
Bengkak
Bila wajah, pergelangan kaki,
kaki, kaki atau tangan terasa
bengkak dan terdapat masalah
gangguan ginjal, juga harus
waspada. Ini merupakan salah
satu tanda penyakit ginjal yang
bisa dicegah.
Anemia
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Fungsi ginjal yang berkurang
menyebabkan produksi hormon EPO lebih rendah. Ini bertindak sebagai pemicu untuk
memproduksi lebih banyak oksigen. Bila darah Anda kekurangan oksigen, Anda lebih cepat
lelah dan wajah pucat. Layaknya Anda menderita anemia
yang berbahaya.
Ruam
Kelebihan akumulasi sampah
yang tidak dibuang oleh ginjal
bisa mengakibatkan erupsi kulit, ruam dan gatal. Hal ini tentu
menyakitkan diri Anda saat
menjalani aktivitas setiap hari.
Gangguan napas
Anda juga bisa mengalami
gangguan pernapasan bila
ginjal dan tubuh terakumulasi
oleh racun. Ini disebut dengan
uremia, yang bisa meninggalkan rasa tidak enak di mulut
dan juga bau mulut.
Terasa pusing
Kurangnya oksigen di otak bisa
menyebabkan penurunan daya
ingat dan konsentrasi. Pandangan Anda bisa kabur, serta
menjadi kurang konsentrasi
dan hilang ingatan, bahkan
menjadi pusing.
Sakit punggung
Terkadang penyakit ginjal

polikistik (PKD) dapat menyebabkan nyeri punggung bagian
atas di dekat ginjal atau pada
sisi yang sama dengan ginjal.
Rasa ini sangat menyakitkan,
sehingga membuat pergerakan
Anda tidak nyaman.
Mual
Uremia juga bisa menyebabkan
rasa mual dan bisa menyebabkan muntah. Hati-hati gejala
ini juga menyebabkan Anda
mengalami gagal ginjal yang
berbahaya.
Sesak napas
Karena kadar oksigen yang
lebih rendah membawa sel
darah merah dan retensi cairan di paru-paru, hal itu dapat
menyebabkan sesak napas. Hal
ini dianggap sebagai salah satu
tanda awal penyakit ginjal yang
samar dikenali.
Panas dingin
Apabila Anda tiba-tiba mengalami perasaan panas dingin
yang berlebihan, artinya Abda
sakit. Banyak gejala penyakit
yang diawali dengan kondisi
tersebut. Salah satunya adalah
gagal ginjal yang membahayakan. (*/Eq)
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