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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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BADMINTON
APG TEAM COMPETITION 2018
BERLANGSUNG SUKSES

APG – Komunitas badminton

Ketua pelaksana Capt.Ahmad

pelaksanaan kegiatan rutin ini

Asosiasi Pilot Garuda (APG)

Zaki Rifai menuturkan dalam

bertujuan untuk membangun

menggelar Badminton APG team
competition 2018 yang diadakan
di Via Renata, Bogor, Jawa Barat,
Selasa (30/1). Kompetisi ini diikuti
oleh 32 peserta yang berasal dari
barbagai bidang kerja di PT. Garuda
Indonesia.

kekompakan diantara para

Badan Pengurus
Asosiasi Pilot Garuda
(APG) Capt.Eric Jerry
menyampaikan dalam
pesannya, agar menjunjung
sportifitas dalam kegiatan
rutin Apg ini.

anggota serta menjalin silaturohim.
“Sebetulnya yang mendaftar
jumlahnya banyak, namun di jelang
waktu terakhir mereka mendadak
harus terbang. Kegiatan ini diikuti
oleh berbagai profesi kerja, mulai
dari pilot, awak kabin, crew
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Kompetisi badminton ini bukan mencari siapa
yang menang atau kalah, namun lebih dari itu,
yakni kekompakan sesama anggota komunitas
APG dan kekeluargaan.

menjadi agenda rutin kami,
tujuannya utamanya tidak lain
untuk menjalin keakraban diantara
kami melalui media olahraga,”
tuturnya.
Badan Pengurus Asosiasi Pilot
Garuda (APG) Capt.Eric Jerry

scheduling hingga driver,” jelasnya

namun juga strategi,” imbuh Capt.

dijumpai dilokasi.

Zaki usai membuka acara.

Kompetisi kali ini berbeda dengan

Dijumpai di lokasi yang

kegiatan rutin Apg ini. “Semoga

tahun sebelumnya. Untuk saat ini

sama, Ketua Badminton

kegiatan ini bisa menjadi wadah

pertandingan dilakukan per tim,

APG Captain Aryaperkasa

untuk berkomunikasi dengan

dalam pembagian tim dilakukan

Wahyusuksma menambahkan

t e m a n - t e m a n s e j aw a t d a n

pengundian yang akhirnya terbagi

bahwa kompetisi badminton ini

refreshing dari kegiatan sehari-hari,”

empat tim, dimana masing masing

bukan mencari siapa yang menang

jelasnya.

tim terdiri dari delapan orang.

atau kalah, namun lebih dari itu,

“Melalui sistem bertanding ini,
setiap peserta selain mengadu skill,

yakni kekompakan sesama anggota
komunitas APG dan kekeluargaan.

menyampaikan dalam pesannya,
agar menjunjung sportivitas dalam

Salam kompak dan selamat
bertanding.
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Juara Kompetisi
Menang atau kalah itu biasa, dan dalam kompetisi yang digelar
oleh komunitas Badminton APG ini bukanlah mencari menang
atau kalah, namun kekompakan dan Tali silaturohmi.
“Namun demikian, Alhamdulillah kami
bisa unggul dan akhirnya menjadi
juara pada kompetisi kali ini, ini berkat
kerjasama tim yang baik dan kompak,”
ucapnya.
Ketua Badminton APG, Capt.
A r y a p e r k a s a Wa hy u s u k m a
menjelaskan bahwa menang atau
kalah itu biasa, dan dalam kompetisi
yang digelar oleh komunitas
Badminton APG ini bukanlah
mencari menang atau kalah, namun
kekompakan dan Tali silaturohmi.

yang kita cari adalah tali
persaudaraan, kekompakan
dan menjunjung tinggi
sportivitas,” jelasnya.

S

etalah melalui sejumlah
pertandingan yang sengit,
akhirnya kelompok D berhasil
menjuarai Badminton APG Team
Competition 2018 .
Salah seorang anggota kelompok D
Bayu Andi Lifantri mengatakan tidak
mudah untuk meraih posisi utama,
karena peserta lainnya juga bermain
sangat baik dan memiliki strategi yang
jitu.

“Buat yang menang saya sebagai
ketua mengucapkan selamat, namun
buat yang kalah jangan berkecil
hati, karena yang kita cari adalah
tali persaudaraan, kekompakan
dan menjunjung tinggi sportifitas,”
jelasnya.
Dalam penghujung kegiatan, semua
peserta mendapatkan medali sesuai
dengan urutan juaranya yang
dibagikan oleh panitia. Adapun untuk
komposisi angota yang tergabung
dalam kelompok D ialah Arie
Rismanto, Sugeng Ryanto, Deqisyah,
Wahyusuksma, Eddy Sugiharto,
Nazarudin Latieb, Budi Prajogo, dan
Bayu Andi Lifantri. (Eq)
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APG Dukung Pembenahan Meneg
BUMN Pada PT. Garuda Indonesia

K

ami Serikat Pekerja PT.
Garuda Indonesia Bersatu
yang terdiri dari Serikat

Karyawan PT. Garuda Indonesia
dan Asosiasi Pilot Garuda sangat
mendukung pembenahan besarbesaran yang akan dilakukan oleh
Menteri BUMN pada PT. Garuda
Indonesia (Persero) Tbk, untuk itu
kami menyampaikan beberapa hal
terkait kondisi saat ini :
Program efisiensi yang dilakukan
oleh perusahaan cenderung
sangat sporadis dan yang terjadi
adalah CUTTING COST sehingga
mengganggu kegiatan operasional.
Te r j a d i p e m b o r o s a n b i ay a

penambahan Direksi tersebut

Direksi tersebut juga tidak diikuti

organisasi karena jumlah Direksi

tidak sejalan dengan komitmen

dengan peningkatan kinerja

saat ini 9 orang, sementara

Perusahaan dalam melakukan

jika dibandingkan dengan masa

sebelumnya hanya 6 orang. Dimana

efisiensi dan penambahan

sebelumnya.
Penambahan armada tidak diikuti

Penambahan armada tidak diikuti dengan
kemampuan manajemen untuk membuat
strategi penjualan produk penumpang dan
cargo, dimana peningkatan pendapatan
hanya sebesar 8,6 % sementara
peningkatan biaya sebesar 12,6% (Data
Analyst Meeting Q3 2017).

dengan kemampuan manajemen
untuk membuat strategi penjualan
produk penumpang dan cargo,
dimana peningkatan pendapatan
hanya sebesar 8,6 % sementara
peningkatan biaya sebesar 12,6%
(Data Analyst Meeting Q3 2017).
K i n e r j a ke u a n g a n G a r u d a
Indonesia sampai dengan Quarter
III-2017 semakin merosot dengan
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kerugian USD 207,5 million dan
juga nilai saham Garuda Kode
GIAA per 19 Januari 2018 per
lembar hanya Rp.314,- mengalami
penurunan sebesar 68 % dari nilai
saham saat IPO.
Te r j a d i p e n u r u n a n k i n e r j a
operasional Garuda Indonesia
yang berdampak pada penundaan
dan pembatalan penerbangan,
yang paling signifikan terjadi
pada bulan Desember pada
masa puncak liburan dan kondisi
ini sangat MERUSAK CITRA
BAIK PERUSAHAAN (on-timeperfomance).
Kondisi hubungan industrial
saat ini tidak harmonis karena
perusahaan banyak melakukan
pelanggaran terhadap Perjanjian
Kerja Bersama/Perjanjian Kerja
Profesi yang sudah disepakati
sehingga banyak menimbulkan
perselisihan.
Bahwa demi untuk menjaga
kelangsungan bisnis Garuda
Indonesia dengan tetap
berkomitmen menjaga SAFETY
dan memberikan pelayanan
terbaik kepada CUSTOMER, maka

Kondisi hubungan industrial saat ini tidak
harmonis karena perusahaan banyak
melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian
Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Profesi yang
sudah disepakati sehingga banyak menimbulkan
perselisihan.

kami Serikat Pekerja PT. Garuda
Indonesia Bersatu meminta kepada
Presiden dan Menteri BUMN/
Pemegang Saham PT. Garuda
Indonesia (Persero) Tbk untuk
dapat segera :
Merestrukturisasi jumlah Direksi
PT. Garuda Indonesia (Persero)

Tbk dari 9 orang menjadi 6

Mengevaluasi kinerja Direksi

orang dengan berpedoman pada

saat ini dan melakuan pergantian

peraturan penerbangan sipil

Direksi dengan mengutamakan

Republik Indonesia/Civil Aviation

direksi yang professional yang

Safety Regulation.

berasal dari internal PT. Garuda
Indonesia (Persero) Tbk

APG magazine
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Demi Garuda Indonesia
yang Lebih Baik Lagi

APG – Sekretariat Bersama

perampingan jajaran direksi PT.

terjadi pemborosan dengan

(Sekber) Garuda yang terdiri

Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

bertambahnya jumlah direksi

dari Serikat Karyawan Garuda

Jakarta, Selasa (23/1).

Garuda. Padahal, perseroan saat

(SEKARGA) dan Asosiasi Pilot
Garuda (APG) menggelar press
conference terkait tuntutan

Ketua Umum Sekarga Ahmad
Irfan menjelaskan, bahwa

ini tengah melakukan efisiensi
besar-besaran dan pihaknya juga
telah mengomunikasikan hal ini

HEADLINE
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kepada direksi dan Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) Rini
Soemarno.
“Sebelumnya, kami juga
komunikasikan hal ini kepada
jajaran direksi, namun belum ada
respon yang sesuai. Kami juga
melihat adanya tumpang tindih
kerja antara direksi,” paparnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan,
misalnya, adanya penambahan
jabatan Direktur Produksi, padahal
sebelumnya sudah ada Direktur
Operasi dan Direktur Teknik.
“Garuda adalah perusahaan
penerbangan yang tidak memiliki

ada direksi, penambahan tidak

pesawat Freighter, tapi ada direktur

signifikan,” tutur dia.

Kargo. Dan sekarang pendapatan
kargo kita tidak terlalu baik setelah

yaitu Direktur Utama, Direktur
Teknik, Direktur Operasi, Direktur

Menurutnya, jumlah direksi

Komersial, Direktur Keuangan dan

yang normal ada di perusahaan

Direktur Personalia. Keputusan

maskapai adalah enam orang,

Garuda untuk menambah jumlah
direksi pun dinilai merugikan.
Pada tempat yang sama , Presiden
APG mengungkapkan bahwa
efisiensi yang dilakukan oleh
manajemen bukanlah efisiensi,
akan tetapi cutting cost, dan hal
tersebut telah menggangu aspek
Safety dan pelayanan kepada
customer.
“Sangat disesalkan bahwa predikat
maskapai bintang lima dan terbaik
di Indonesia yang kita bangun
selama ini jadi tercoreng. Padahal,
kita sebagai karyawan harus
berkomitmen tinggi dalam menjaga
kelangsungan perusahaan,”
jelasnya.

APG magazine
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Purnabakti
Capt. Poerwo Triatmoko
dengan Jam Terbang 24.218
Internasional Soekarno-Hatta,

“Konsekwensi dari kejadian

Rabu (31/1).

tersebut CCPL / Company Check

Berbicara soal kenangan, ada
kejadian yang tidak bisa ia lupakan
pada saat menerbangkan pesawat.
Ia menceritakan, pada 14 Oktober
2012, di bandara SoekarnoHatta, pada penerbangan CGKPNK / GA 504,PK-GWK terjadi
unintended passangger evacuation
setelah terjadi tail pipe fire during

APG – Setelah lulus dari NASA Flying
School Cessnock NSW Australia pada
1978, Capt. Poerwo Triatmoko
kemudian diterima bekerja di PT.
Garuda Indonesia sejak 26 Maret
1979. Semenjak itu, hingga saat ini
sejuta kenangan bersama ‘burung
besi’ telah dilaluinya,

/ susspended. Tetapi karena
p e r t i m b a n g a n m o ra l s a y a
mengundurkan diri dari ke
instrukturan B737 classic terhitung
dari tanggal kejadian tersebut,”
ungkap pria yang pertama kali
bekerja menerbangkan pesawat
Garuda jenis Fokker F28 ini.

left engine starting. Penumpang

Ditanya soal harapannya kepada

di overwing exit window tanpa

APG, ia ingin APG menjadi

mendapat aba-aba/command,

organisasi yang professional,

dan crew membuka emergency

mandiri, dapat menjalankan

exit window begitu melihat api dan

amanah / aspirasi anggotanya,

asap di mesin sebelah kiri, diikuti

sekaligus menjadi mitra yang

oleh penumpang yang lain keluar

sinergik dan kritis dari perusahaan

dari pesawat melalui emergency

PT. Garuda Indonesia Tbk

exit window kiri dan berdiri di atas

kedepannya.

sayap yang di bawahnya tergantung
mesin yang masih mengeluarkan
api dan asap. Setelah mendapat

Tepat pada 31 Januari 2018, Capt.

informasi dari awak kabin tentang

Poerwo Triatmoko (Penerbang

apa yg sedang berlangsung di

Boeing 777) telah memasuki masa

kabin, instruksi untuk evakuasi

purnabakti dengan keseluruhan

diberikan, dan penumpang keluar

jam terbang mencapai 24.218, di

melalui emergency exit door yang

usianya ke 60. Ia disambut rekan

semuanya menyediakan emergency

pilot dari APG saat mendarat

escape slide.

di Bandar Udara ( Bandara )

Pilot License saya ditangguhkan

“Harapan saya, Garuda menjadi
perusahaan penerbangan yang
tangguh, professional, sesuai
tuntutan masyarakat global yang
progresif dan meningkatkan
standard safety pada pelayanan
dan manajemen operasional
perusahaan,” pungkasnya. (Eq)
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Hingga 2024, Garuda Indonesia
Datangkan 50 Pesawat Anyar
Untuk Tekan Keterlambatan

P

T.

Garuda

Indonesia

737 Max 8 tiba pada 26 Desember

menargetkan penambahan

2017 kemarin, secara bertahap

50 pesawat baru hingga tahun

mulai tahun 2020 sampai 2024

2024. Langkah ini diambil guna
merevitalisasi armada milik Garuda
Indonesia yang kontrak sewanya
akan segera berakhir serta
menekan tingkat keterlambatan
(delay).
Direktur Utama PT. Garuda
Indonesia, Pahala Mansury,
menjelaskan pihaknya sudah

Satu pesawat jenis
Boeing 737 Max 8
tiba pada 26 Desember 2017
kemarin, secara bertahap
mulai tahun 2020 sampai
2024 nanti, akan datang
5 sampai 10 pesawat baru
setiap tahunnya.

nanti, akan datang 5 sampai 10
pesawat baru setiap tahunnya,”
kata Pahala, di Bandara SoekarnoHatta, Kota Tangerang, Minggu
(7/1).
Dia menjelaskan pesawat Max
8 737 yang dipesan Garuda
Indonesia itu, akan menggantikan
jenis pesawat Boeing 737-800

melakukan pemesanan sejak 2014

Next Generation (NG) yang akan

lalu. “Satu pesawat jenis Boeing

habis masa sewanya. “Di dunia ada

Vol. XL, Januari 2018
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Pesawat Boeing 737
MAX 8 ini merupakan
tipe pesawat narrow body
yang diproduksi sebagai
generasi keempat Boeing
737.
beberapa negara, untuk Indonesia,
Garuda Indonesia yang pertama
menggunakan jenis pesawat Max
8 737 ini,” kata Pahala.
D i t e ra n g k a n d i a , p e s a w a t
Boeing 737 MAX 8 yang baru
satu unit dimiliki Garuda
Indonesia itu, sebagai bagian
dari program perusahaan dalam
memperkuat Fleet Optimization.
“Melalui program revitalisasi
armada secara berkelanjutan,
dalam rangka meningkatkan kinerja
perusahaan khususnya dalam
memperkuat aspek Operational
Excellence,” terang dia.
Diterangkan dia, Pesawat Boeing
737 MAX 8 ini merupakan tipe
pesawat narrow body yang
diproduksi sebagai generasi

Kelebihan Boeing
737 MAX adalah
engine CFM International
LEAP-1B yang diklaimnya
lebih efisien dari versi
terdahulunya yaitu pesawat
NG 737-800.

Boeing 737 Max 8 seri PK GDA merupakan pesawat
Boeing 737 MAX 8 pertama dari total 50 pesawat
yang dipesan Garuda sebagai bagian dari program
revitalisasi armada, serta menjadi pesawat Garuda
Indonesia ke-142
keempat Boeing 737. Kelebihan

Garuda sebagai bagian dari

Boeing 737 MAX adalah engine

program revitalisasi armada,

CFM International LEAP-1B

serta menjadi pesawat Garuda

yang diklaimnya lebih efisien

Indonesia ke-142 dan pesawat

dari versi terdahulunya yaitu

ke-200 yang dioperasikan oleh

p e s aw a t N G 7 3 7 - 8 0 0 . “ D i

Garuda Indonesia Group.

samping sejumlah aerodynamic
improvem e n ts da n air f rame
modificationslainnya,” kata dia.

Adapun kedatangan armada
Boeing 737 MAX 8, seperti
diwartakan merdeka tersebut

Dijelaskan dia, Boeing 737 Max 8

akan dilaksanakan secara bertahap

seri PK GDA merupakan pesawat

sejalan dengan program fleet

Boeing 737 MAX 8 pertama dari

optimization yang dijalankan

total 50 pesawat yang dipesan

perusahaan. (*/Q)
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Di 2018, Kemenhub Targetkan
Penumpang Pesawat Meningkat
3,28 Persen

S

e i r i n g ra m a i ny a s e j u m l a h
maskapai domestik membuka
rute dan penambahan frekuensi
penerbangan di sejumlah wilayah
Indonesia serta internasional,
Dir e k t orat J e n d era l ( D i t j e n )
Perhubungan Udara Kementerian
Perhubungan menargetkan adanya
peningkatan jumlah penumpang
pesawat di 2018 hingga mencapai
116.654.624 orang.
Dirjen Perhubungan Udara Agus
Santoso menjelaska di 2018, Ditjen
Perhubungan Udara menargetkan
jumlah penumpang domestik
sebesar 97.831.297 penumpang atau
meningkat 3,28 persen dari 2017.
Sedangkan penumpang internasional
sebesar 12.823.327 penumpang atau

meningkat 3,33 persen dibanding
tahun lalu.
“Untuk memastikan penerbangan
di rute-rute baru berjalan dengan
selamat, aman, nyaman dan lancar,
kami telah melakukan pengecekan,”
kata Dirjen Perhubungan Udara Agus
Santoso Selasa (16/1/2018).
Pengecekan dilakukan oleh
D i t j e n Pe r h u b u n g a n m e l a l u i
Direktorat Kelaikudaraan dan
Pengoperasian Pesawat Udara
(KPPU), Direktorat Kebandarudaraan,
Direktorat Navigasi Penerbangan,
dan Direktorat Angkutan Udara.
Menurut Agus, saat ini transportasi
udara tengah menjadi tren dan

sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
baru, terutama di beberapa daerah
terpencil. Untuk itu, besarnya jumlah
penumpang yang akan diangkut di
2018 sekitar 116.654.624 orang
ini sejalan dengan peningkatan
pembangunan bandara di berbagai
wilayah Indonesia.
“Perkembangan perekonomian
di daerah sangat penting dalam
menunjang perekonomian nasional.
Dengan adanya transportasi,
termasuk pesawat yang lancar, maka
perkembangan perekonomian daerah
akan lebih merata di seluruh pelosok
tanah air,” papar Agus. (*/Q)
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GARUDA INDONESIA

JADI MASKAPAI
RESMI AIRNAV

M

Hingga Oktober 2017
lalu Garuda Indonesia
telah meraih pendapatan sebesar
lebih dari USD 200 juta dari pasar
korporat dengan jumlah corporate
partner sebanyak 3242. Untuk
tahun 2018 ini Garuda Indonesia

Penyelenggara

menargetkan kenaikan 21 % untuk

askapai flag carrier nasional

Lembaga

– Garuda Indonesia ditunjuk

Pelayanan Navigasi Penerbangan

pendapatan dari pangsa pasar

menjadi pilihan penerbangan

Indonesia (Perum LPPNPI)

resmi oleh Perusahaan Umum

atau AirNav Indonesia, menyusul

korporat ini.
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Corporate Sales pada hari ini,
(Selasa 16/1) mengatakan bahwa

NEWS

penandatanganan ini merupakan
upaya Garuda Indonesia untuk
memaksimalkan pasar korporat
yang potensial.
“Kerjasama ini juga merupakan
wujud nyata sinergi BUMN untuk
memaksimalkan potensi masingmasing perusahaan.”, tambah Nina.
Sementara itu, Direktur Personalia
& Umum Airnav, Rahadi Sulistyo
pada kesempatan yang sama
mengatakan “Tingginya aktivitas
dan mobilitas pegawai Airnav
tentunya membutuhkan akses
yang mudah untuk melaksanakan
tugas kami. Dengan jaringan yang
luas yang dapat menjangkau
seluruh daerah di Indonesia,
Garuda Indonesia menjadi pilihan
yang tepat bagi kami. Kiranya

Nina Sulistyowati dalam acara penadatangan
AIRNAV INDONESIA
info@airnavindonesia.go.id
Corporate Sales pada hari ini, (Selasa
16/1)
mengatakan bahwa penandatanganan ini merupakan upaya
Garuda Indonesia untuk memaksimalkan pasar korporat
yang potensial.

kerjasama ini dapat dikembangkan
lagi nantinya.”, kata Rahadi
Sejalan dengan upaya perusahaan
dalam peningkatan pasar Garuda
Indonesia melalui “corporate
sales”, hingga Oktober 2017
lalu Garuda Indonesia telah
meraih pendapatan sebesar lebih

telah ditandatanganinya perjanjian

Airnav beserta keluarganya baik

kerjasama Corporate Sales antara

untuk perjalanan dinas maupun

Garuda Indonesia dan Airnav.

non-dinas dengan transportasi

dari USD 200 juta dari pasar
korporat dengan jumlah corporate
partner sebanyak 3242. Untuk

udara.

tahun 2018 ini Garuda Indonesia

kerjasama ini, maka Garuda

Direktur Marketing & TI Garuda

pendapatan dari pangsa pasar

Indonesia menjadi penerbangan

Indonesia, Nina Sulistyowati

korporat ini. (*/Q)

resmi bagi seluruh karyawan

dalam acara penadatangan

Dengan ditandatanganinya

menargetkan kenaikan 21 % untuk

APG magazine
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GARUDA INDONESIA
RAIH PENGHARGAAN
ASEANTA 2018

M

askapai nasional Garuda

diumumkan pada perhelatan

Pariwisata RI, Arief Yahya kepada

Indonesia

kembali

Asean Tourism Forum di Chiang Mai,

Direktur Marketing & TI Garuda

raihan

Thailand, Jumat (26/1). Adapun

Indonesia, Nina Sulistyowati.

penghargaan internasional melalui

penyerahan penghargaan yang

ajang “Asean Tourism Awards 2018”

diselenggarakan oleh ASEAN

pada kategori “Best Asean Airlines

Tourism Association tersebut

Program”. Penghargaan tersebut

diserahkan langsung oleh Menteri

mencatatkan

Garuda Indonesia melalui program
“Ayo Liburan” dinobatkan sebagai
maskapai dengan program tourism

18
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terbaik di ajang penghargaaan

NEWS

kepariwisataan bergengsi seAsia Tenggara tersebut. Garuda
Indonesia dengan program
“Ayo Liburan” dinilai berhasil
dalam mempromosikan potensi
pariwisata Indonesia serta
mendukung

peningkatan

kunjungan wisatawan ke Indonesia.
Direktur Marketing & IT Garuda
Indonesia Nina Sulistyowati
mengatakan bahwa penghargaan
ASEANTA tersebut merupakan
bentuk pengakuan dunia
internasional atas upaya Garuda
Indonesia untuk turut serta
dalam pengembangan pariwisata
Indonesia.
“Pencapaian yang kami peroleh ini
tentunya sangat membanggakan
bagi kami. Melalui layanan khas

yang kedepannya kami harapkan

Program “AyoLiburan” merupakan

Garuda Indonesia Experience, kami

dapat turut berperan dalam

program paket perjalanan wisata

berkomitmen untuk senantiasa

meningkatkan jumlah wisatawan

hasil kerjasama antara Garuda

mendukung program pemerintah

m a n c a n e g a ra d a n i n d u s t r i

Indonesia dengan bank partner

khususnya dalam mempromosikan

pariwisata dalam negeri.” tambah

yang menawarkan paket perjalanan

Indonesia dengan memperkenalkan

Nina.

wisata destinasi menarik di

segala yang terbaik dari Indonesia

penghargaan
ASEANTA tersebut
merupakan bentuk
pengakuan dunia
internasional atas
upaya Garuda Indonesia
untuk turut serta dalam
pengembangan pariwisata
Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pariwisata
RI Arief Yahya mengungkapkan,
“Penghargaan ini memiliki 3

Indonesia diantaranya Belitung,
Labuan Bajo, Malang, Padang dan
Banyuwangi.

makna, yakni menaikkan confidence

Program ini dilaksanakan dengan

sebagai bangsa, mengangkat

mengkombinasikan layanan digital

credibility sebagai negara, dan

melalui aplikasi mobile apps dengan

berfungsi sebagai calibration untuk

berbagai fitur layanan penunjang

menggambarkan potensi wisata

pilihan akomodasi dan paket

Indonesia, serta menjadi tolak ukur

perjalanan. (*/Q)

daya saing kepariwisataan nasional
dari perspektif global standard”.
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4 Mei Garuda Indonesia Tambah
Frekuensi Penerbangan ke Perth

G

aruda Indonesia, mulai 4 Mei

kali per minggu nya. Penambahan

mendatang akan menambah

kapasitas seat ini dimaksudkan

frekuensi penerbangannya

untuk mengakomodir permintaan

dari Jakarta ke Perth dari

pasar yang semakin meningkat

empat kali menjadi lima

diantara dua kota.

Peningkatan frekuensi penerbangan tersebut
juga sebagai bentuk dukungan Garuda Indonesia
atas peningkatan industri pariwisata Indonesia,
khususnya mempermudah wisatawan Australia
dari Perth untuk terbang ke Jakarta

Peningkatan frekuensi
penerbangan tersebut juga
sebagai bentuk dukungan Garuda
Indonesia atas peningkatan
industri pariwisata Indonesia,
k h u s u s ny a m e m p e r m u d a h
wisatawan Australia dari Perth
untuk terbang ke Jakarta dan
selanjutnya ke wilayah domestik
lainnya melalui kepastian
ketersediaan seat.
Direktur Kargo Garuda Indonesia,
Sigit Muhartono yang juga
membawahi pengembangan rute
internasional Garuda Indonesia
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mengatakan bahwa penambahan
frekuensi penerbangan Jakarta
– Perth tersebut merupakan
upaya Garuda Indonesia untuk
turut mendorong pertumbuhan
pariwisata Indonesia khususnya
10 destinasi prioritas yang telah
ditetapkan oleh pemerintah.
“Australia menjadi salah satu pasar
yang terus tumbuh dan potensial
bagi Garuda Indonesia. Kedekatan
Indonesia dan Australia – terlebih
Perth - membuat banyaknya
pengguna jasa di antara kedua
negara untuk berkunjung ke
Indonesia baik untuk keperluan

bisnis, wisata, pendidikan maupun
kesehatan”, tambah Sigit.
Frekuensi tambahan penerbangan
J a k a r t a – Pe r t h t e r s e b u t
dioperasikan setiap hari Jumat
dengan keberangkatan dari
Jakarta pukul 10.25 WIB dan
tiba di Perth pada pukul 16.00,
kemudian berangkat kembali dari
Perth pada pukul 17.40 LT dan
tiba di Jakarta pada pukul 21.35
WIB.
Saat ini Garuda Indonesia
t e l a h m e l ay a n i s e b a ny a k
35 penerbangan dari Indonesia
ke Australia meliputi Jakarta –

Melbourne vv (4x seminggu),
Jakarta – Sydney vv (5x seminggu),
Jakarta – Perth (4x seminggu),
Denpasar – Perth (7x seminggu),
Denpasar – Sydney (7x seminggu)
dan Denpasar – Melbourne vv (8x
seminggu). Seluruh penerbangan
tersebut dilayani menggunakan
pesawat Airbus 330-200/300
yang berkapasitas sebanyak 287
tempat duduk, kecuali Jakarta –
Perth vv saat ini menggunakan
pesawat Boeing 737-800 NG
dengan kapasitas 162 tempat
duduk.
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Garuda Indonesia Juga Dukung
Pramugari ke Aceh Gunakan Jilbab
dan Busana Muslim
“Kita sudah menerima surat
beberapa hari lalu. Intinya kita
tetap mendukung penuh apa yang
menjadi kebijakan dan kearifan
lokal,” kata Ikhsan Rosan.
Saat ini pihak Garuda Indonesia
sedang membahas masalah
teknis untuk mengaplikasikan
hal tersebut. “Saat ini kita
sedang membahasnya. Kita tetap
menyerap kearifan lokal,” tambah
Ikhsan.

Ilustrasi, Sumber: andiniseptela.blogspot.co.id

M

askapai penerbangan Garuda
Indonesia juga menyatakan
d u k u n g a n ny a t e r h a d a p

imbauan Bupati Aceh Besar
Mawardi Ali, yang meminta

pramugari maskapai penerbangan
yang membuka rute ke Bandara
Internasional Sultan Iskandar
Muda, Blang Bintang, Aceh Besar,
untuk mengenakan jilbab.

pramugari setiap maskapai dari
dank e Aceh untuk mengenakan
jilbab serta pakaian muslimah.

Senior Manager Public Relation
Garuda Indonesia Ikhsan Rosan,
mengetahui dan mendukung
perihal imbauan Bupati Aceh
Besar Mawardi Ali, yang meminta

Dalam surat bertanggal
18 Januari 2018
itu, Mawardi Ali meminta
kepada seluruh pramugari
perusahaan penerbangan
untuk menggunakan busana
muslimah.

Seperti diketahui, Bupati Aceh
Besar Mawardi Ali, menyurati
sejumlah maskapai penerbangan
yang membuka rute ke Bandara
Internasional Sultan Iskandar
Muda, Blang Bintang, Aceh Besar.
Dalam surat bertanggal 18 Januari
2018 itu, Mawardi Ali meminta
kepada seluruh pramugari
perusahaan penerbangan untuk
mengenakan busana muslimah.
Surat yang ditanda tangani oleh
Bupati Aceh Besar tersebut
ditujukan kepada GM Garuda
Indonesia, GM Lion Air, GM
citylink, GM Batik Air, GM
Sriwijaya Air, GM Wings Air, GM
Air Asia dan GM Firefly. (*/Q)
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GALLERY
BADMINTON APG TEAM
COMPETITION 2018
Komunitas Badminton Asosiasi Pilot Garuda (APG)
menggelar Badminton APG team competition 2018
yang diadakan di Via Renata, Bogor, Jawa Barat,
Selasa (30/1). Kompetisi ini diikuti oleh 32 peserta
yang berasal dari barbagai bidang kerja di PT. Garuda
Indonesia.
Ketua pelaksana Capt.Ahmad Zaki Rifai menuturkan
dalam pelaksanaan kegiatan rutin ini bertujuan untuk
membangun kekompakan diantara para anggota serta
menjalin silaturohim. “Sebetulnya yang mendaftar
jumlahnya banyak, namun di jelang waktu terakhir
mereka mendadak harus terbang. Kegiatan ini diikuti
oleh berbagai profesi kerja, mulai dari pilot, awak kabin,
crew scheduling hingga driver,” jelasnya .

GALLERY
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Destinasi
BERKUNJUNG
KE KAMPUNG INDIAN
DAN KAMPUNG GENDANG
DI BLITAR
S

uku Indian yang berasal

menempatkan beberapa tenda

dari Amerika utara memang

mirip tepees, hunian tradisional

sangat terkenal di seluruh

suku yang berasal dari Amerika

penjuru dunia. Gaya busananya
yang nyentrik dengan banyak
menggunakan aksesoris bulu
burung membuat mereka cukup
dikenal sebagai suku yang paling
nyentrik di dunia. Hal itulah yang
menginspirasi Miftakhul Rohman
warga dari Dusun Bendil, Desa
Jiwut, Nglegok, Blitar untuk
menyulap rumahnya sebagai
perkampungan Indian dengan

Utara tersebut, di muka rumah.
Tak hanya itu, pria yang sempat
mengadu nasib di Bali itu juga
menghiasi rumahnya dengan
berbagai ornamen khas dari Suku
Indian. Di kediamannya juga,
Miftahul juga sering mengadakan
berbagai acara yang berkaitan
dengan suku Indian serta menjual
beberapa pernak-pernik khas
Indian sebagai buah tangan bagi

Destinasi
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para wisatawan yang berkunjung

suku Indian yang kemudian

ke kampungnya.

membuat Dusun Bendil disebut

“Dulu saya itu bekerja di Bali

sebagai kampung Indian.

Kampung Gendang Djembe

Berbeda dengan Dusun Bendil
yang disebut sebagai kampungnya

selama hampir 15 tahun, terus

“Semua produk yang dijual disini

Indian di Blitar, Daerah Kepanjen

perusahaan tempat saya bekerja

itu merupakan hasil karya dari

Kidul yang berada di Kabupaten

tiba-tiba bangkrut dan membuat

warga di sekitar sini. Mereka

Blitar juga memiliki sebuah

saya harus kembali ke kampung.

jadi merasa terbantu dengan

perkampungan yang disebut

Selama menganggur di rumah,

banyaknya permintaan aksesoris

dengan kampung gendang dimana

aktivitas saya hanya main catur

khas suku Indian. Saya sendiri

hampir rata-rata penduduk

saja. Ide membuat aksesoris Indian

awalnya sampai kewalahan ketika

kampung tersebut membuat

itu ada ketika secara tidak sengaja

banyak pesanan, tapi enggak ada

kerajinan Gendang Djembe (gendang

saya melihat banyak bulu-bulu

yang bantu. Namun sekarang

khas Blitar). Tim beritasatu.com

ayam yang rontok dari kemoceng

warga di sekitar sini mulai mengerti

pun berkesempatan berkunjung

yang biasa buat membersihkan

dan banyak yang menghias

ke salah satu pengrajin gendang

rumah. Dari situ saya coba rangkai

kediamannya menggunakan

khas Blitar itu yakni Djembe

dan ternyata diminati sama orang.

pernak-pernik khas suku Indian

Factory yang dimiliki oleh Ilham.

Dari situ saya coba membuat

yang membuat di sini jadi dikenal

Ia mengatakan, gendang ini sering

aksesoris apapun dari bulu ayam

sebagai kampung Indian. Dari situ

dijadikan sebagai oleh-oleh para

itu tapi ternyata yang diminati

kita juga mulai belajar bagaimana

wisatawan yang datang ke blitar.

aksesorisnya suku Indian. Nah

kesenian khas suku Indian, jadi

itu yang membuat saya akhirnya

kalau ada tamu yang datang,

membuat saya memproduksi

biasanya kita suguhkan dengan

massal aksesoris suku Indian

kesenian khas suku Indian agar

dan membuat kediaman saya ini

mereka merasakan sensasi berada

sebagai pusatnya,” ungkap Miftahul

di perkampungan Indian meskipun

yang di daulat sebagai kepala suku

lokasinya di Blitar,” tandasnya.

Indian di Blitar.

“Semua gendang djembe yang ada di
sini dibuat oleh tangan pengrajin.
Kami juga memiliki banyak ukuran,
yang dapat mempermudah para
wisatawan yang datang dan ingin
menjadikan gendang djembe ini
sebagai oleh-oleh. Dan harga yang

Bagi para pengunjung yang ingin

ditawarkan pun sangat terjangkau

Ditambahkan Miftahul, berkat

memiliki aksesoris khas suku Indian,

tergantung besar kecil ukuran

usahanya itu kini tetangga dan

Miftahul memang mematok harga

gendang dan kerumitan saat proses

warga yang berada di sekitar

berkisar 20 ribu rupiah hingga

pengerjaannya. Harganya dipatok

tempatnya tinggal kini membuat

puluhan juta tergantung bentuk

antara Rp25 ribu sampai Rp500

kerajinan khas suku Indian yang

dan kerumitan aksesorisnya.

ribu,” ungkap Ilham saat dikunjungi

kemudian di suplai ke workshop

Bahkan untuk satu set pakaian

tim Beritasatu akhir pekan lalu.

Miftahul. Dan semenjak itu, banyak

Indian lengkap, Miftahul mematok

warga di sekitar tempatnya tinggal

harga berkisar 20 jutaan. Miftahul

mulai perduli dengan apa yang

pun kerap mengekspor hasil

diupayakan Miftahul dengan

kerajinan kampungnya itu ke Bali

banyak yang menghias rumahnya

hingga ke luar negeri.

dengan ornamen-ornamen khas

Gendang yang dibuat dari kayu
mahoni ini ternyata tak hanya
dipasarkan di Indonesia. Namun,
sudah menyebar ke negara luar,

APG magazine
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Berbeda dengan Dusun Bendil yang disebut sebagai
kampungnya Indian di Blitar, Daerah Kepanjen Kidul
yang berada di Kabupaten Blitar juga memiliki sebuah
perkampungan yang disebut dengan kampung gendang
dimana hampir rata-rata penduduk kampung tersebut
membuat kerajinan Gendang Djembe (gendang khas
Blitar).

Kampung Indian dan Kampung
Gendang merupakan salah
satu ikon pariwisata baru yang
coba ditawarkan pemerintah
Kabupaten Blitar dalam upayanya
meningkatkan kunjungan
wisatawan ke daerah mereka.
Karena selain memiliki keindahan

salah satunya yang terbesar adalah

membuat gendang nya lebih tahan

alam dan sarat dengan cerita

China.

lama, sebaiknya diletakan dalam

sejarah, Blitar kini terus berbenah

ruangan yang tidak lembab agar

meningkatkan Pendapatan Asli

tidak berjamur. Dan agar warna

Daerahnya dengan berupaya

dan ukirannya tetap terjaga,

untuk memajukan pariwisata dan

dapat dilapisi dengan furnish saja

meningkatkan Usaha Kecil Mandiri

dua minggu sekali,” tutur Ilham

(UKM) agar masyarakatnya bisa

menambahkan.

sejahtera. (*/Eq)

“Dalam sebulan kami bisa
mengirimkan dua kontainer ke
China, semuanya dibuat oleh
89 pengrajin yang ada di sini,
dan mereka rata-rata memesan
untuk sebagai souvenir. Dan untuk
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Apple iPad Pro dengan
Face ID Bakal Segera
Keluar?
Biasanya sumber terpercaya Ming-Chi kuo
dan Mark Gurman dari Bloomberg telah
meramalkan bahwa Apple akan membuang tombol
home Touch ID pada model iPad baru

A

pple dikabarkan membawa
teknologi pengenal wajah
Face ID ke iPad Pro

terbaru yang dirilis akhir tahun
ini. Informasi tersebut terungkap
melalui kode yang ditemukan
dalam versi terbaru dari iOS 11.3.
Dilansir Pocket-lint, Jumat
(26/1/2018), Filipe Esposito dari
iHelpBR di Brasil telah mencoba
mengulik kode OS dan menemukan
referensi ke “iPad Modern”.
iPhone X, ponsel pertama yang
memiliki fitur Face ID disebut
sebagai iPhone Modern di versi
awal iOS sebelum diluncurkan.
Oleh karena itu, logis bila
m e n g h u b u n g k a n i Pa d P r o

terbaru dengan Face ID yang akan

Meskipun demikian, seperti

diluncurkan pada akhir tahun ini.

disiarkan okezone, masih terlalu

Biasanya sumber terpercaya MingChi kuo dan Mark Gurman dari
Bloomberg telah meramalkan
bahwa Apple akan membuang
tombol home Touch ID pada model
iPad baru, untuk membuat bezel
lebih tipis dan layar lebih besar.

dini untuk mengatakan apakah iPad
Pro akan memiliki desain atau fitur
yang sama seperti iPhone X untuk
sistem kamera True Depth. Namun
pengguna Twitter CarlosDLGuerra
telah menghasilkan render untuk

TECHNOLOGY
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menunjukkan seperti apa iPad Pro
dengan Face ID.
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Apple diperkirakan akan
meluncurkan Face ID ke lebih
banyak iPhone pada akhir tahun ini.
Perusahaan juga diharapkan akan
merilis iPhone X baru, iPhone X

Website Ubergizmo melaporkan, iOS
11.2 telah dirilis Apple dan membawa
dukungan untuk Apple Pay Cash. Selain itu iOS
11.2 juga mendukung pengisian cepat dengan
menggunakan koneksi nirkabel.

Plus dan brand baru iPhone dengan
layar LCD.
Informasi

yang

beredar

sebelumnya mengungkapkan,
beberapa pengguna iPhone X

Di beberapa pengguna,
iOS 11.2 membawa
masalah lain. Seperti
diketahui pembaruan itu juga
sebenarnya untuk memperbaiki
masalah reboot yang dialami
penggunanya.

mengaku tak bisa menjalankan

diketahui pembaruan itu juga

fitur Face ID setelah melakukan

sebenarnya untuk memperbaiki

update ke iOS 11.2.

masalah reboot yang dialami

Website Ubergizmo melaporkan,
iOS 11.2 telah dirilis Apple dan
membawa dukungan untuk Apple
Pay Cash. Selain itu iOS 11.2 juga
mendukung pengisian cepat
dengan menggunakan koneksi
nirkabel.
Di beberapa pengguna, iOS 11.2
membawa masalah lain. Seperti

penggunanya.

Beberapa pengguna tak bisa
menjalankan sistem autentikasi
Face ID. Saat mereka mencoba,
dilaporkan bahwa sistem Face
ID berhenti bekerja. Beberapa
pengguna mengaku masalah
tersebut akan hilang jika merestart iPhone X. (*/Q)
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Helth & Lifestyle
Minum Segelas Air Lemon
saat Pagi Bisa Bikin Mood
Lebih Ceria!

Memulai hari dengan
segelas air lemon bisa
memberikan kebaikan
bagi kesehatan dan
kebugaran tubuh.

T

ahukah Anda, memulai

lemon bisa memberikan kebaikan

hari secara sehat punya

bagi kesehatan dan kebugaran

b a ny a k h u b u n g a n ny a

tubuh.

dengan minuman pertama yang
dikonsumsi. Disebutkan, menurut
pakar kesehatan di seluruh dunia,
memulai hari dengan segelas air

Apa saja sebenarnya manfaat
yang bisa didapat jika memulai
hari dengan meminum segelas
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air lemon? Untuk merasakan
manfaatnya, Anda bisa menyiapkan
air putih yang sudah dicampur
dengan perasan jeruk lemon, dan
berikut ulasan selengkapnya,
seperti dikutip Ndtv, Kamis
(1/2/2018).

 Membantu menurunkan berat
badan
Te r n y a t a , b a g a i m a n a k i t a
menghabiskan pagi hari memainkan
peranan cukup penting jika kita
sedang dalam upaya penurunan
berat badan. Sebab, pagi hari
dikatakan sebagai waktu terbaik
untuk berusaha keras menurunkan
berat badan.
Nah, usaha penurunan berat badan
ini bisa didorong dengan meminum
segelas air lemon hangat, karena
untuk menurunkan berat badan,

Nah, usaha penurunan berat badan
ini bisa didorong dengan meminum
segelas air lemon hangat, karena
untuk menurunkan berat badan, Anda
perlu membakar lebih banyak kalori
daripada yang Anda konsumsi.

Anda perlu membakar lebih
banyak kalori daripada yang

 Kaya antioksidan

Anda konsumsi. Di mana untuk
membakar kalori-kalori inilah,

Meminum air lemon tepat di pagi

seseorang dengan metabolisme

hari disebutkan dapat memberi

yang lebih cepat dan lebih tinggi

tambahan antioksidan dalam

akan lebih banyak menggunakan

tubuh. Lemon yang sarat akan

kalori ketimbang orang yang punya

vitamin C ini meningkatkan

metabolisme lebih rendah.

antioksidan penting yang

Lemon yang sarat akan vitamin C ini
meningkatkan antioksidan penting yang
membantu meningkatkan kesehatan kulit,
kekebalan tubuh dan melindungi DNA dari
kerusakan radikal bebas

membantu meningkatkan
kesehatan kulit, kekebalan
tubuh dan melindungi DNA dari
kerusakan radikal bebas, sehingga
dapat membantu memperlambat
penuaan dan mencegah tubuh dari
berbagai penyakit, bahkan dari
serangan jantung hingga kanker.

 Mengurangi risiko penyakit
ginjal
Disebutkan, menurut beberapa
penelitian mengonsumsi air lemon
di pagi hari dapat membantu
mengurangi risiko terbentuknya
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batu ginjal. Salah satu alasan
utama batu ginjal adalah karena
endapan yang menyakitkan dalam
urin. Asam sitrat yang ada dalam
air lemon lah yang bisa membantu
mengeluarkan endapan kalsifikasi
ini dan asam dari lemon dapat
membantu menjaga agar batu

 Melancarkan
pencernaan

sistem

Komposisi asam pada air lemon
membantu menetralisir kandungan
racun yang tidak diinginkan oleh

lebih banyak yang selanjutnya
membantu dalam sistem
pencernaan dan detoksifikasi.

 Memberi energi
meningkatkan mood

dan

tubuh. Air lemon juga mendorong
hati untuk menghasilkan empedu

tidak bersatu.

Air lemon juga mendorong hati untuk
menghasilkan empedu lebih banyak
yang selanjutnya membantu dalam
sistem pencernaan dan detoksifikasi.

Segelas air lemon bisa memberi
kita peningkatan energi yang
sangat dibutuhkan untuk
memulai beraktivitas. Aromanya
yang menyegarkan cukup untuk
membangunkan dari tidur dan
mencerahkan mood. Menurut
beberapa ahli, aroma air lemon
juga bisa mengikat tanda-tanda
kegelisahan dan depresi. Selain itu,
juga bisa menyegarkan napas. (*/Q)
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