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Salam sejahtera untuk kita semua.
PT Garuda Indonesia terus berupaya optimal
mengembangkan kembali sayap-sayapnya untuk
menjangkau seluruh wilayah nusantara. Berkaitan dengan
hal tersebut, Garuda Indonesia tengah menargetkan
penambahan 50 pesawat baru hingga tahun 2024.
Garuda Indonesia, diinformasikan oleh manajemen telah
membukukan pendapatan operasi sebesar USD 4.2 miliar
selama 2017 atau meningkat 8.1 persen dibandingkan
periode yang sama tahun lalu USD 3.9 miliar.
Asosiasi Pilot Garuda (APG) sebagai wadah bagi
penerbang juga terus berupaya memberikan yang terbaik
bagi seluruh anggotanya. Setiap dinamika yang ada harus
disikapi dengan kepala dingin dan tetap mengedapkan
kaidah-kaidah yang ada.
Kekompakan dan kesolidan anggota dan pengurus
menjadi kunci keberhasilan bagi kemajuan organisasi.
Oleh karena itu, mari kita wujudkan bersama kekompakan
ini.
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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Maknai
Imlek 2569
Untuk
Menjadi
Manusia
Lebih Baik
Lagi

APG – Asosiasi Pilot Garuda (APG) turut berbahagia
dan mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2569
kepada anggota yang memperingatinya dan juga kepada
masyarakat.
Corporate Affair Asosiasi Pilot Garuda (APG) Capt. Eric
Ferdinand mengatakan melalui momentum tahun baru
Imlek semoga kita dapat menjadi manusia yang lebih
baik lagi, hati damai dan selalu bahagia. Kemakmuran
menyertai kita semua.
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HEADLINE
“Kemakmuran dan
keberkahan bagi
seluruh anggota dan
masyarakat Indonesia,
semoga kita dapat
bersama membangun
semangat dan
kesempatan hidup yang
lebih baik, Gong Xie Fat
Choy,”
“Kemakmuran dan keberkahan bagi
seluruh anggota dan masyarakat
Indonesia, semoga kita dapat
bersama membangun semangat
dan kesempatan hidup yang lebih
baik, Gong Xie Fat Choy,” katanya.
Ia melanjutkan, selamat tahun baru
imlek 2569 bagi yang merayakan

Dia berharap, mereka selalu dalam

sehat, hati damai dan selalu bahagia.

keadaan sehat, damai, dan bahagia.

Kemakmuran menyertai kita semua

Gong Xie Fat Choy semoga tahun

@jokowi: Selamat Tahun Baru Imlek

anjing sehat, hati damai dan rejeki

2569 bagi yang merayakan. Badan

–Jkw (Eq)

menyertai kita semua.
Sementara itu, Presiden Joko
Widodo alias Jokowi secara khusus
juga turut mengucapkan Selamat
Tahun Baru Imlek 2569.
Ucapan Jokowi terhadap tahun baru
China itu ia sampaikan melalui akun
twitternya.
Jokowi mengucapkan selamat
kepada warga masyarakat yang
merayakan Tahun Baru Imlek 2569.
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HEADLINE

Yang Rela Menanti

Wanita Pujaan
Selama 20 Tahun

Kisah cinta antara Romeo dengan Juliet atau Rangga dan Cinta sekalipun memang memiliki
kesamaan. Sama-sama romantis namun tak nyata keberadaannya. Meski begitu, bukan berarti
kita lantas menyangsikan keberadaan cinta sejati. Salah seorang selebtwit bernama Gia
Pratama yang juga berprofesi sebagai dokter membagikan kisah cinta nyata antara ayah dan
ibunya kepada netizen.

G

ia mengawali kisahnya dengan

lagi duduk di atas kerbau (ngangon

terpaksa harus pindah dari

bercerita mengenai latar

munding). Mama lewat sama bapak

Tasikmalaya hingga akhirnya ia

belakang sang ayah dan ibu.

ibunya, naik delman. Imut, cantik,

kembali lagi di kota tersebut saat

Lahir di dua keluarga berbeda,

rambutnya di pitain. Papa terpana.

di bangku SMA.

ayahnya tumbuh menjadi seorang

Setiap sore anak kelas 5 SD ini jadi

pekerja keras sedangkan ibunya

rajin ke sawah, berharap bisa ngelihat

adalah anak tentara yang cukup

mama lagi. Dan benar, seminggu

berada pada zamannya. Pertemuan

sekali mama lewat," tulis Gia di akun

kedua insan ini nyatanya terbilang

Twitter pribadinya.

cukup unik dan mengena di pikiran
Gia.

"Dua tahun nggak ketemu mama,
saat kelas 2 SMA papa kembali ke
Tasikmalaya karena dapat kabar
ayahnya kena serangan jantung
lalu meninggal. Dan dapat kabar

Tak punya keberanian, sang ayah

juga bahwa mama sudah tidak di

hanya bisa menatap ibunya dari

Tasikmalaya karena SMA-nya di

"Pertama kali papa lihat mama itu

kejauhan. Hal tersebut berlangsung

Jakarta," jelasnya.

waktu papa kelas 5 SD, sore-sore

sampai mereka duduk di bangku

lagi bantu ayahnya di sawah. Dia

SMP. Singkat cerita, sang ayah
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"Kelas 3 SMA, mama lebaran ke
Tasikmalaya. Untuk kali ini papa berani

HEADLINE
"Suatu hari saat sedang terbang,
papa oper sama co pilot agar bisa ke
belakang cek kondisi penumpang. Saat
keluar pintu kokpit, papa lihat tempat
duduk penumpang sebelah kiri ada
wanita cantik banget pakai kacamata
hitam, formal dress rapi lagi asyik
ngelihat pemandangan di luar jendela.
Itu mama. Nggak terbayang gimana
perasaannya saat itu. Undescribeable
pasti. Kebahagiaan yang meluap-luap.
Tapi dia bisa sok cool nyapa mama. Dan
dia masih bisa inget kalau dia masih
harus mendaratkan pesawatnya."
Sejak saat itu, papa Gia dan mamanya
nyapa dan kenalan. Mama cuma nanya,

mahal sekali, masuk sekolah pilot

menjalin hubungan serius. Sampai

'Nanti kalau lulus SMA, mau kemana?'

gratis. Papa daftar masuk. Saingannya

tiba jelang hari lamaran, mamanya

Papa jawab, 'Kalau nggak kedokteran

3000 orang, keterima cuma 100. Papa

didiagnosis terkena kanker kelenjar

ya pilot'. Terus mama bilang, 'Wah aku

mati-matian belajar, di otaknya cuma

getah bening dan divonis harus

suka, itu dua profesi yang dipanggil

ada mama. Dan benar, tahun itu papa

menjalani sisa hidup selama enam

sesuai profesinya'. Kalimat itu nancep

berhasil masuk. Mengalahkan ribuan

bulan. Meski sempat terpukul,

banget," imbuhnya lagi.

peserta lain. Bukan itu saja, papa pun

mereka berdua bangkit bersama

lulus dengan predikat lulusan terbaik

dan mencari berbagai solusi untuk

dan langsung diterima oleh Garuda,"

menyembuhkan kanker, mulai dari

ujarnya.

operasi sampai kemoterapi.

disukai oleh laki-laki. Selain cantik,

Meski tak pernah bertatap muka

"Setelah 6 bulan masa vonis lewat,

mama Gia adalah seorang pembalap

lagi dengan wanita impiannya, papa

mama masih hidup. Papa bulat hati

yang kerap mendapat juara. untuk

Gia sama sekali tak menolehkan

langsung melamar saat itu juga.

mengalahkan saingannya, papa

pandangan ke wanita lain. Baru

Benar-benar di tengah ketidakpastian

Gia pun berusaha keras masuk ke

setelah pindah ke Jakarta, sang papa

umur, his love wins. Beberapa bulan

sekolah pilot.

pun mencari sosok wanita tersebut

kemudian mereka berdua nikah. Cinta

selama dua tahun. Tak berhasil

nunggu Rangga 12 tahun untuk dapat

bertemu di Jakarta, nyatanya takdir

pacaran kembali. Tita nunggu Adit

justru mempertemukan mereka di

14 tahun untuk akhirnya dilamar.

tempat lain.

Papa nunggu Mama 20 tahun untuk

Menurut penuturan Gia, mamanya
saat muda adalah salah seorang
gadis yang populer dan banyak

"Papa nggak peduli, langsung dia lihat
gimana cara masuk ke kedokteran
atau pilot. Pas lihat harga, kedokteran
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HEADLINE
pacaran. Kalau ada teman papa
nanya, 'Am, kamu nggak kepikiran
pengen poligami? Secara keuangan
kamu mampu dan secara pribadi
kamu juga punya kemampuan untuk
adil?' Jawaban papa selalu sama,
'Saya mau ikutin Sunnah Rasul yang
tidak menikahi siapapun selama
bersama Bunda Khadijah sampai maut
memisahkan'," tulis Gia mengakhiri
ceritanya.
Hingga kini, sang ayah, Captain
Amir Hamzah, masih terus menjaga
keutuhan tali suci pernikahannya
dengan mama Gia. Tentu saja
kisah cinta keduanya berhasil
membantahkan hal-hal skeptis
tentang cinta yang selama ini kerap
menjadi momok bagi sebagian orang.
akhirnya menikah. Tapi buat papa

"Teman saya dokter setempat kerja

Masih ada cinta sejati yang nyata di

nikahin mama bukan akhir cerita, ini

malah pernah mergokin mereka berdua

dunia ini, mungkin setelah ini giliran

justru baru permulaan," ungkapnya.

lagi ngopi sambil buka laptop, lihat-

kamu yang mendapatkannya.

Aura cinta mereka sampai saat ini
masih dapat dirasakan oleh anak-

lihat foto, ketawa bareng, pegangan
tangan, benar-benar kayak orang

anaknya, termasuk Gia. Menurut
penuturannya, sang papa adalah
sosok pria romantis yang kerap
menunjukkan rasa cintanya. Di
usianya yang tak lagi muda, papa Gia
masih sering membelikan mamanya
kejutan berupa bunga. Namun
ternyata kisah cinta antara papa
dan mamanya juga kerap terdengar
di telinga Gia dari teman-temannya.
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Last Flight,
Ini Pesan Capt. Helmi
kepada Pilot Muda

A

PG – Salah satu pilot terbaik PT Garuda Indonesia
Capt. Helmi pada Selasa (13/2) kemarin memasuki
masa Purnabakti, pada momen itu ia disambut

rekan seprofesinya yang tergabung di Asosiasi Pilot
Garuda (APG) di terminal 3 bandar udara Internasional
Soekarno – Hatta, Tangerang.
Capt. Helmi yang menerbangkan pesawat Boeing
777 itu kali pertama terbang sebagai student pilot di
pertengahan tahun 1981 dengan jenis pesawat Jenis
Beechcraft Sundowner mesin Tunggal. Kemudian ia
masuk bekerja di PT Garuda Indonesia sebagai pilot
pada 24 Juli 1984.
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HEADLINE
“Saya masuk di tahun 1984, setelah
m e nye l e s a i k a n s e ra n g k a i a n
Training yang cukup banyak dan
lama, ia pertama kali bertugas
menerbangkan pesawat Fokker
F28 Jet,” ungkapnya.
I a m e n u t u r k a n p e ra s a a ny a
hingga capaiannya saat ini adalah
suatu kebanggaan. “Saya merasa
bersyukur dan bangga bisa mencapai
Last Flight dengan selamat,” tutur
pilot yang telah memiliki 20.375 jam
terbang ini.
Ia bercerita soal pengalamannya
yang sampai saat ini tak terlupakan,
yaitu saat ada penumpang Jendral
Bintang 2 AD dan satu Pramugari
saya menangis setelah memasuki
cuaca buruk yang menyebabkan
membatalkan pendaratan dan
dialihkan ke Bandara lain.
Pada

kesempatan

yang

membanggakan ini, Capt. Helmi
berpesan kepada generasi pilot
muda agar tetap disiplin dan
“lupa” kan masalah-masalah di luar
penerbangan saat bertugas. Dirinya
juga memiliki kesan yang terus
melekat selama bekerja di Garuda
Indonesia, bersama keluarga ia bisa
menjelajah mancanegara. (Eq)
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HEADLINE

APG Hadiri Undangan
AirNav Indonesia di
Menado

APG - Untuk terus meningkatkan pengetahuan
serta wawasan, AirNav Indonesia mengundang
Asosiasi Pilot Garuda (APG) dalam acara Airnav
Knowledge & Aircraft Operatioan Perfomance di
Manado, 27 Febuari 2018.
Dalam kesempatan tersebut, APG mengutus
Executive Advisor APG Capt. Sadhrach M. Nababan
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untuk menghadiri acara yang digelar

Pada kesempatan tersebut,

fahaman dan menurunkan emosi,”

selama dua hari itu. Pada pertemuan

Capt. Sadhrach M. Nababan

pungkas Capt. Sadhrach M. Nababan

ini membahas masalah lokal

menyampaikan materi yang focus

misalnya SID Rw36 and STAR Rw18

mengulas pada Aircraft Performance

dengan adanya pengunungan. Juga

pada waktu Take Off, Climb and Cruise,

dipertanyakan apakah Lead-in Light

Descend and Landing, kemudian

masih diperlukan, dan beberapa hal

tentang regulasinya, factor-faktor

lainnya.

yang mempengaruhi, serta cara
perhitungannya.

Pembekalan ini utamanya dihadiri
oleh ATC dari Manado

dan

sekitarnya seperti Gorontalo. Selain
itu juga turut dihadiri oleh stakes
holder lainnya seperti Ground
Handling, Angkasa Pura, Perwakilan
Airlines yang beroperasi di Saba,

“Saya hadir bersama Capt Bambang
Adisurya sebagai Ketua Umum

“Dari kegiatan ini bisa didapat

Pemadam Kebakaran termasuk dari

IPI dalam rangka Pembekalan

pengetahuan Up dating dan

TNI-AU. (Eq)

Aircraft Knowledge and Aircraft

menekankan

Performance. Kegiatan ini sudah

penggunaan standard phraseology

rutin dan terencana,” ujarnya.

pada waktu berkomunikasi (ATC-

pentingnya

Pilot) untuk menghindari kesalah-

VOL. XLI, MARET 2018
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FLASHNEWS

Garuda Indonesia Bukukan
Pendapatan Operasional
Sebesar USD 4,2 miliar di 2017

P

T Garuda Indonesia (Persero) Tbk (IDX: GIAA)
membukukan pendapatan operasi sebesar
USD 4.2 miliar selama 2017 atau meningkat
8.1 persen dibandingkan periode yang sama
tahun lalu USD 3.9 miliar. Kinerja operasional

perseroan yang terus menunjukan tren positif tersebut
sejalan dengan komitmen manajemen dalam penerapan
strategi “5 Quick Wins” yang dijalankan sejak kuartal
2 – 2017. Selain itu Garuda Indonesia juga mencatatkan
tingkat keterisian penumpang (seat load factor) sebesar
74.7 persen dengan tingkat ketepatan waktu (On Time
Performance - OTP) sebesar 86.4 persen.
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FLASHNEWS
Direktur

Utama

Garuda

Indonesia Pahala N. Mansury
mengatakan bahwa selain berhasil
meningkatkan pertumbuhan positif
pada pendapatan operasional
perusahaan, menutup tahun 2017
Garuda Indonesia juga berhasil
mempertahankan capaian
standarisasi layanan bintang 5
dari Skytrax sejak tahun 2014.
Hal tersebut tentunya menjadi
bukti komitmen perusahaan untuk
terus mengedepankan layanan
berkualitas yang berorientasi
terhadap “Customer Experience”
ditengah strategi efisiensi yang
dijalankan manajemen.

juta berkurang menjadi rugi sebesar

dari tekanan kerugian di semester

USD 38.9 pada Kuartal 2-2017.

1-2017.

Kemudian perusahaan berhasil
membukukan laba bersih sebesar
USD 61.9 juta pada Kuartal 3-2017

Tren pertumbuhan pendapatan

dimana angka tersebut naik 216.1

operasional tersebut salah satunya

persen dibandingkan periode

ditopang oleh pertumbuhan

yang sama tahun sebelumnya.

pendapatan operasional pada

Sepanjang semester 2 - 2017,

lini layanan penerbangan tidak

Garuda Indonesia berhasil

berjadwal yang meningkat sebesar

membukukan laba bersih hingga

56.9 persen atau menjadi sebesar

USD 70.4 juta yang merupakan hasil

USD 301.5 juta. Selain itu sektor

akumulasi laba bersih di kuartal

pendapatan lainnya (pendapatan

3-2017 sebesar USD 61.9 juta

di luar bisnis penerbangan &

dan laba bersih di kuartal 4-2017

subsidiaries revenue) turut

sebesar USD 8.5 juta. Capaian

meningkat sebesar 20.9 persen

positif tersebut tentunya juga

dengan pembukuan pendapatan

sejalan dengan upaya perusahaan

sebesar USD 473.8 juta

dalam menekan catatan kerugian

Sepanjang tahun 2017, Garuda
Indonesia juga berhasil menekan
catatan kerugian dari Kuartal 1

Selain itu, sepanjang tahun
2017 Garuda Indonesia telah
melaksanakan renegosiasi
kontrak pesawat bersama pihak
manufaktur atau lessor sehingga
dapat menurunkan harga sewa
pesawat hingga 25 persen.

Saat ini Garuda Indonesia Group
m e n g o p e ra s i k a n t o t a l 2 0 2
pesawat, dengan rata-rata usia
pesawat 5 tahun. Garuda Indonesia
mengoperasikan sebanyak 144
pesawat. Adapun saat ini Citilink
mengoperasikan sebanyak 58
armada pesawat. (*/Eq)

(net loss) hingga menjadi rugi USD
67.6 juta pada kinerja full year 2017
atau berkurang cukup signifikan

-2017 dari rugi sebesar USD 99.1
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Garuda Indonesia
Selenggarakan “Surprise Deal”
Melalui Platform Digital
Website dan Mobile Apps

M

askapai nasional Garuda

platform digital khususnya website

bank BUMN nasional sebagai bank

Indonesia pada hari ini

www.garuda-indonesia.com dan

partner seperti Bank BNI, Bank BRI,

melaksanakan program

mobile apps. Program mini travel

Bank BTN dan Bank Mandiri.

“Garuda Indonesia Surprise Deal” yang

fair tersebut akan berlangsung

merupakan program mini travel

dari tanggal 21 - 25 Februari 2018

fair yang dilakukan melalui fitur

yang bekerjasama dengan mitra
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Direktur Marketing dan
Teknologi Informasi Garuda

FLASHNEWS
”Program Garuda
Indonesia Surprise Deal
memberikan potongan
harga hingga 15% yang
berlaku secara umum
dan tambahan potongan
hingga Rp 2.500.000,- yang
diberikan secara khusus
kepada nasabah Bank BNI,
Bank BRI, Bank BTN dan
Bank Mandiri”.
Indonesia Nina Sulistyowati
m e n g u n g k a p k a n ,” P r o g r a m
Garuda Indonesia Surprise Deal
memberikan potongan harga
hingga 15% yang berlaku secara
umum dan tambahan potongan
hingga Rp 2.500.000,- yang
diberikan secara khusus kepada
nasabah Bank BNI, Bank BRI, Bank
BTN dan Bank Mandiri”.
"Transaksi digital terutama dalam
pembelian tiket pesawat Garuda
Indonesia secara daring terus
meningkat dari tahun ke tahun.
Ke depannya Garuda Indonesia
akan mengedepankan pangsa pasar
melalui penjualan secara digital.
Kami berharap kiranya program
“Garuda Indonesia Surprise

Deal” yang kami laksanakan ini
dapat memfasilitasi kebutuhan
pengguna jasa untuk melaksanakan
perjalanan dengan maskapai
bintang 5 bersama awak kabin
terbaik di dunia dengan harga yang
menarik," kata Nina.
Nina juga menambahkan,
pelaksanaan “Garuda Indonesia
Surprise Deal” ini juga merupakan
salah satu bentuk dukungan
Garuda Indonesia untuk
mencapai target kunjungan
wisata dan juga sejalan dengan
program prioritas Kementerian
Pariwisata yaitu “digital tourism”
dalam mempromosikan pariwisata
Indonesia.

“Garuda Indonesia
Surprise Deal” ini juga
merupakan salah satu
bentuk dukungan Garuda
Indonesia untuk mencapai
target kunjungan wisata
dan juga sejalan dengan
program prioritas
Kementerian Pariwisata
yaitu “digital tourism”
dalam mempromosikan
pariwisata Indonesia.

“Dengan tren transaksi penjualan
tiket online yang kini menjadi salah
satu preferensi utamapembelian
tiket pesawat, program “Surprise
Deal” ini sekaligus menjadi
upaya kami dalam meningkatkan
awareness masyarakat terhadap
berbagai fitur unggulan yang kami
miliki melalui plaftform digital
perusahaan yang mengusung
konsep “Garuda Indonesia Digital
Experience”.
“Penyelenggaran program ini
juga sekaligus menjadi strategi
perusahaan dalam memperkuat
penetrasi pasar digital dimana
hingga kuartal 3 – 2017 kemarin
kami berhasil membukukan
peningkatan transaksi digital
hingga 7,2 persen dengan capaian
transaksi sebesar USD 186,5 Juta.
Adapun pada tahun 2018 ini
kami menargetkan peningkatan
pertumbuhan pasar digital hingga
mencapai 8,30 persen dengan
capaian target transaksi sebesar
USD 242,4 juta”, tutup Nina.
Program Garuda Indonesia
Surprise Deal juga memberikan
keuntungan lainnya, yaitu berupa
kemudahan pembayaran dengan
cicilan 0%, bonus point rewards,
dan cashback 25% ekstra bagasi
(khusus transaksi yang melalui
mobile app Garuda Indonesia). (*/Q)
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FLASHNEWS

Garuda Indonesia Terbitkan
Global Bond Senilai 500 Juta
Dolar AS pada Maret 2018
PT Garuda Indonesia (Persero)
Tbk (GIAA) akan menjajaki
sumber pendanaan baru dengan
menerbitkan surat uang global
(global bond) senilai 500 juta dolar
AS.
Direktur Utama Garuda Indonesia
Pahala Mansury mengungkapkan,

18
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rencananya global bond tersebut
akan diterbitkan pada akhir Maret
2018.
“Akhir Maret atau kuartal I-2018
mudah-mudahan bisa diterbitkan,”
kata Pahala ketika ditemui dalam
acara Quo Vadis Ekonomi Digital

FLASHNEWS

Global Bond tersebut
merupakan salah satu dari
opsi pendanaan selain
pinjaman bank asing yang
dilakukan perseroan untuk
mendukung ekspansi
perusahaan pada tahun
ini.
Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta,
Rabu (21/2/2018).
Pahala menjelaskan, global bond
tersebut merupakan salah satu dari
opsi pendanaan selain pinjaman
bank asing yang dilakukan
perseroan untuk mendukung
ekspansi perusahaan pada tahun
ini.
Garuda Indonesia juga akan
menggunakan fasilitas pinjaman
dari bank asing. Adapun besaran
pinjamannya mencapai 100 juta
dolar AS.
”Kami memang selalu menggunakan
fasilitas pinjaman bank,” jelasnya.
Pahala membeberkan, di tahun
ini, perseroan berencana
menumbuhkan produksi

penerbangan internasional di
kisaran 20 persen. Dirinya juga
menargetkan untuk penerbangan
domestik ditargetkan bisa tumbuh
dobel digit.
Per akhir 2017 lalu, GIAA
mencatatan penjualan sebesar
3,6 miliar dolar AS atau sekitar
Rp 43 triliun.
“Dari nilai penjualan tersebut,
sekitar 55 persen berasal dari
penerbangan domestik dan
45 persen dari penerbangan
internasional. Pencapaian untuk
2017 sudah 100% dari yang
dianggarkan,” pungkas pria yang
pernah menjadi Direktur Keuangan
Bank Mandiri ini. (*/Q)
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FLASHNEWS

26 Maret Ini, Garuda
Indonesia Mulai
Beroperasi di
Selayar
tempat duduk dan akan melayani
penerbangan setiap harinya.

M

askapai Garuda Indonesia
sementara melakukan survei
lokasi dan kelayakan tempat

di Bandara H Aroepala, Kepulauan
Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel),
Selasa (20/2/2018).

Jika tidak ada halangan, Garuda
Indonesia akan mulai beroperasi
pada 26 Maret 2018. Untuk
melayani rute tersebut, perseroan
bakal menggunakan armada
ATR72-600 berkapasitas 70

20

Hal itu diutarakan Bupati Selayar
Muh Basli Ali usai temui tim tehnis
maskapai penerbangan Garuda
Indonesia di ruang kerjanya.
Turut hadir Kadis Perhubungan
Selayar Andi Baso, Kepala Bandara
H Aroepala dan Tim Garuda
Indonesia. Bersamaan dengan
peresmian gedung baru terminal
penumpang bandara H Aroepala
Selayar.
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“ Te n t u a k a n m e n a m b a h
kepercayaan publik terhadap
Kabupaten Kepulauan Selayar yang
imbasnya semakin meningkatkan
kunjungan wisata ke daerah ini.
Khususnya wisatawan asing,” ujar
Basli Ali.
Tim Angkasa Pura Jumherah
m e n a m b a h k a n , B a n d a ra H
Aroepala sangat layak untuk
digunakan oleh maskapai
penerbangan nasional. (*/Q)

FLASHNEWS

Garuda Indonesia
menggandeng situs
e-commerce JD.ID
untuk mengembangkan
GarudaShop, layanan
belanja online yang
memungkinkan para
penumpang Garuda
Indonesia untuk membeli
barang kebutuhan
perjalanan dan
merchandise Garuda
Indonesia secara online.

Garuda Indonesia
Targetkan Penjualan US$ 1 Juta
dari GarudaShop
PT Garuda Indonesia Tbk berupaya

Untuk itu, Garuda Indonesia

mengembangkan bisnis non tiket.

menggandeng situs e-commerce

Kali ini, maskapai pelat merah ini

JD.ID untuk mengembangkan

mulai merambah bisnis e-commerce

GarudaShop, layanan belanja

untuk meningkatkan pendapatan

online yang memungkinkan para

non tiket alias ancillary revenue pada

penumpang Garuda Indonesia

tahun ini.

untuk membeli barang kebutuhan
perjalanan dan merchandise Garuda
Indonesia secara online.
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FLASHNEWS
Direktur Marketing dan TI Garuda
Indonesia Nina Sulistyowati
mengatakan, lewat kerja sama ini
Garuda membidik pendapatan
sebesar US$ 1 juta selama
setahun pertama beroperasinya
GarudaShop ini. “Bahkan saya
menargetkan pendapatan dari
GarudaShop bisa tumbuh dua kali
lipat di tahun kedua nanti,” ujarnya,
Tangerang, Selasa (13/2).
VP Loyalty & Ancillary Garuda
Selfie Dewiyanti menambahkan,
perusahaan tidak mengeluarkan
dana sedikitpun terkait
pengembangan GarudaShop ini.
Seluruh pengembangan website
serta promosi dilakukan oleh JD.ID

Pengembangan layanan ini sejalan
dengan strategi Garuda untuk
meningkatkan kinerja perusahaan
pada tahun ini. Salah satunya
ialah dengan meningkatkan
ancillary revenue yang didapat
dari pendapatan bagasi serta
penjualan barang-barang di dalam
penerbangan (sales on board).

Upaya menggenjot ancillary revenue
dilakukan lantaran pendapatan
ini memiliki potensi yang besar.
Sebab, tahun lalu, pendapatan non
tiket tumbuh hingga 62% year-onyear (yoy) menjadi US$ 38 juta.
“Ini adalah bisnis yang paling
besar pertumbuhannya di GIAA
dibanding bisnis yang lain,” papar
Nina. (*/Q)

perusahaan tidak
mengeluarkan dana
sedikitpun terkait
pengembangan GarudaShop
ini. Seluruh pengembangan
website serta promosi
dilakukan oleh JD.ID

22

APG magazine VOL. XLI, MARET 2018

Blitar Kenalkan
Wisata Agro
Lewat Perkebunan
Kopi Dan Kebun
Coklatnya Melalui
Kampoeng Coklat

B

litar, Jawa Timur - Kabupaten Blitar yang terletak di wilayah Selatan Provinsi Jawa
Timur ternyata punya banyak lokasi wisata yang patut dikunjungi wisatawan yang
berlibur dan berkunjung di Blitar. Selain memiliki wisata budaya dan sejarah, yakni
berupa Candi Penataran. Blitar juga dikenal sebagai penghasil kopi robusta berkualitas
yang patut diperhitungkan dibanding kopi dari wilayah Indonesia yang lain.
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DESTINASI
Perkebunan kopi De Karanganjar
Koffie Plantage yang terletak
di daerah Karanganyar Timur,
Kecamatan Nglegok, Blitar ini jadi
salah satu perkebunan kopi tertua
yang ada diwilayah Blitar dan
merupakan perkebunan peninggalan
Pemerintah Kolonial Belanda. selain
terdapat perkebunan Kopi, daerah
yang memiliki luas 300 Hektar
ini juga terdapat beberapa lokasi
museum tempat barang-barang
sejarah peninggalan mulai dari
jaman Kerajaan yang ada di wilayah
Jawa, peinggalan pemerintah
Kolonial Belanda hingga jaman
perjuangan Bangsa.
Di tengah perkebunan kopi yang
mengusung konsep agrohistori
coffee itu terdapat beberapa
bangunan bargaya Eropa bekas
peninggalan Belanda, salah
satunya adalah bangunan Kantor
perkebunan yang diberi nama ‘De
Karananjar Koffieflantage Blitar’
yang di Miliki Oleh Perusahan
bernama Harta Mulia.
“Jadi kebun kopi ini ada sejak
jaman Belanda, sekitar tahun
1874. Lalu diteruskan pemegang
HGU yakni PT Harta Mulia tahun
1960. Tapi untuk destinasi wisata
baru saya buka Desember 2016

yang dipetik dan diolah langsung

ke sana juga dapat berkunjung ke

dari perkebunan,” ungkap Direktur

beberapa museum yang ada disana.

Utama Keboen Kopi, Karanganyar,
Wima Brahmntya.

“Di sini ada beberapa lokasi museum
seperti museum Pusaka, Museum

lalu dengan mengusung konsep

Selain dapat menikmati kopi di areal

Blitaran, dan Museum Purnabakti.

wisata agro sambil menikmati kopi

tersebut, wisatawan yang datang

Museum Blitaran berisi lukisan-
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“Disini ada pula Rumah Loji yang
dahulunya di huni oleh pemilik
Kebun Kopi, dan di dalamnya ada
pula sebuah kamar yang pernah
disinggahi bapak Proklamator
kita, Soekarno. Dimana Barangbarang yang ada di dalamnya
itu berasal dari sebuah kamar di
Hotel Indonesia, Jakarta. Dan
barang-barang tersebut memang
dibeli langsung dari sana,”
tambahnya.
Tak hanya akan menikmati wisata
sejarah sambil menyeruput Kopi,
wisatawan yang akan berkeliling
perkebunan juga bisa menyewa
ATV dengan harga sewa 50 ribu
per putaran dimana wisatawan bisa
menikmati sensasi menyemai dan
memanen biji kopi langsung dari
pohonnya.
Ya n g p a l i n g m e n a r i k d a r i
Perkebunan Kopi ini, Wisatawan
juga bisa menjadi relawan dan
belajar meracik kopinya sendiri.
Dimana pihak perkebunan juga
membuat sebuah program khusus
untuk wisatawan asing. Para
lukisan koleksi pribadi pengelola

juga lukisan karya seniman kawakan

wisatawan mancanegara yang

kebun kopi. Dimana di museum-

Nusantara, Basoeki Abdullah. Ada

berkunjung ke kebun diperkenankan

museum itu ada beberapa benda

pula hasil goresan tangan Lim

menjadi pengelola kebun, mulai

pusaka yang terdiri dari keris-keris

Wasim, Rustamaji, dan Asrofil Huda

dari petani hingga penyeduh

kuno berbagai jenis. Misalnya keris

dan yang menarik ada lukisan yang

kopi. Dimana setiap wisatawan

Omyang, Keris Tilam, Keris Keleng

digubah dari ampas-ampas kopi,”

mancanegara yang datang akan

Luk 7, dan Keris Junjung Drajat. Ada

tambahnya.

bekerja sebagai karyawan di pabrik
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DESTINASI
kopi tanpa dibayar. Umumnya

Untuk bisa menikmati sensasi di

perkebunan itu, selain dapat

yang tertarik mengikuti program

perkebunan kopi itu, Wisatawan

menikmati kopi, wisatawan juga

volunteer selama dua minggu. Jadi

dapat masuk ke perkebunan kopi

dapat berbelanja oleh-oleh kopi asli

wisatawan yang datang disana

dengan membayar tiket sebesar

yang diproduksi oleh perkebunan

akan merasakan sensasi dilayani

Rp 15 ribu saja. Dimana di dalam

kopi tersebut.

oleh para wisatawan mancanegara
yang menjadi volunteer.
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Kampoeng Coklat
Selain kopi, komoditas coklat
ternyata juga jadi komoditas
unggulan dari Kabupaten Blitar.
Meski hingga sekarang, coklat
yang dihasilkan dari Kabupaten
Blitar masih berada jauh dibawah
beberapa daerah lain di Indonesia
seperti Sulawesi. Namun yang
berbeda, di sini ada sebuah kampung
yang diberi nama ‘Kampoeng Coklat’
yang terletak di selatan Kabupaten
Blitar. Dimana dari pusat kota Blitar,
Kampung coklat hanya ditempuh 20
menit saja menggunakan kendaraan
pribadi.
Lokasi Kampoeng Coklat yang
berada di Kademangan Kabupaten
Blitar, Jawa Timur ini dapat menjadi
alternatif lain bagi wisatawan
yang datang ke Blitar. Lantaran
selain dapat menikmati indahnya
perkebunan Coklat, wisatawan juga
dapat merasakan wisata bersama
keluarga lantaran di lokasi tersebut.
Di Kampoeng Coklat juga tersedia
arena bermain bagi anak-anak dan
juga pusat jajanan yang bahan dasar
jajanannya berasal dari coklat.
“Kita

memang

mencoba

menampilkan lokasi wisata dimana
selain perkebunan dan pabrik
coklatnya, wisatawan yang datang
ke sini juga akan disuguhi dengan
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DESTINASI
area bermain bagi anak-anak. Dan masuk kesini cukup
dengan membayar tiket masuk 5 ribu rupiah saja,”
ungkap Akhsin Al Fata, Direktur Operasional Kampung
Coklat.
Selain mengusung konsep wisata keluarga, pihak
pengelola menyiapkan Kampoeng coklat juga banyak
menyediakan tempat untuk makan di bawah pohon
cokelat yang rindang serta nyaman untuk menghabiskan
waktu bersama keluarga.
“Disini juga pengunjung akan bisa melihat proses
pembuatan coklat yang awalnya dari bahan dasar
hingga menjadi kemasan. Kita juga menawarkan cooking
class singkat bagi para pengunjung untuk menghias
coklat,” tandasnya.
Lokasi wisata yang dibangun pada tahun 2014 lalu
ini dibangun diareal seluas 5 hektar dimana para
pengunjung yang ingin menginap dapat pula dibeberapa
quest house Kampung Coklat yang kami sewakan
mulai dari Rp450 ribu sampai Rp1,5 juta. Dimana bila
menginap, para pengunjung akan bisa menggali ilmu
dari para owner kampoeng Coklat dalam mengelola
lokasi wisata tersebut.
Berdasarkan data statistik kunjugan wisatawan,
pengunjung yang datang dan singgah di Kampoeng
Coklat ini rata-rata sebanyak 2000-3000 orang di
hari-hari weekday. Sementara untuk hari-hari libur,
Kampoeng Coklat ini dapat disinggahi wisatawan hingga
10.000 -12.000 orang. Dimana di pergantian tahun
2018 lalu, Kampoeng Coklat ini di datangi pengunjung
hingga mencapai 23.000 orang. (*/Q)
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TECHNOLOGY

Ini Cara Mengetahui Kartu
Prabayar Sudah Berhasil
Registrasi atau Belum

T

enggat untuk registrasi kartu SIM prabayar telah
berakhir pada tanggal 28 Februari 2018. Bagi Anda
yang belum registrasi dengan memasukkan nomor
kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) diimbau
tak menunda hingga detik-detik terakhir.
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Hal ini dilakukan untuk mencegah
terjadinya error pada sistem karena
adanya penumpukan ketika mepet
tenggat. Cara registrasi pun
beragam, bisa lewat SMS ke 4444,
halaman website, maupun aplikasi
setiap operator. Di samping itu,
pemilik kartu juga datang langsung
ke gerai resmi milik operator.
Nomor Anda akan diblokir secara
bertahap jika tak juga registrasi
hingga 28 Februari 2018. Mulanya
beberapa fungsi nomor seluler
tak berfungsi, lama-lama bakal
diblokir sepenuhnya. Lantas,
bagaimana cara mengetahui kartu
SIM prabayar yang telah berhasil
registrasi?
Ciri pertama, jika registrasi lewat
SMS, Anda akan menerima balasan
yang mengatakan registrasi
berhasil. Ciri kedua, nomor
yang telah teregistrasi tak akan
dibanjiri SMS dari 4444 secara
berkala. Nomor tersebut dalam
periode waktu tertentu akan
mengingatkan pelanggan yang
belum registrasi untuk segera
registrasi. Ciri ketiga, nomor Anda
sudah diverifikasi terdaftar oleh
operator. Untuk mengeceknya,
setiap operator telah menyediakan
fitur pengecekan melalui beragam
mekanisme, baik via tautan situs,
USSD, maupun SMS.

Pengguna Telkomsel (Simpati
dan Kartu As), Indosat, XL ,
Tr i , d a n S m a r t f r e n d a p a t
mengecek nomornya apakah
sudah teregistrasi atau belum
menggunakan fitur cek operator
sebagai berikut:
Telkomsel: via website: https://
telkomsel.com/cek-prepaid
Indosat: via SMS dengan
format: INFO#NIK kirim ke
4444 atau INFO#MSISDN
kirim ke 4444
Xl Axiata: via USSD dengan
format: *123*4444#
Hutchison Tri (3): via website:
https://registrasi.tri.co.id

Smartfren: via website: https://
my.smartfren.com/check_nik.
php
STI: via website: https://
my.net1.co.id
Jika belum teregistrasi atau gagal
Jika tak berhasil registrasi, ada
beberapa alasan yang lumrah
ditemukan, misalnya salah
memasukkan angka, nomor KK
berganti karena berpindah domisili,
atau NIK dan KK diblokir Dukcapil
Kemendagri karena ada data ganda.
Anda bisa langsung datang ke gerai
setiap operator untuk mendaftar
secara manual dan mengisi surat
pernyataan. (*/Q)
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HEALTY

Aerobik

LATIHAN TERBAIK
UNTUK OTAK

O

lahraga memiliki efek baik,
tidak hanya untuk tubuh,
namun juga otak. Sebuah

penelitian menemukan, jika latihan
aerobik, seperti lari dan berenang
menjadi salah satu olahraga terbaik
bagi otak.
“Sebagian besar studi olahraga
berfokus pada bagian-bagian
tubuh dari leher ke bawah, seperti
jantung dan paru-paru. Sekarang
kita menemukan manfaatnya bagi
otak terkait gaya hidup aktif secara
fisik pada individu,” kata asisten
profesor kedokteran di University
of Wisconsin School of Medicine and
Public Health Ozioma Okonkwo,
dikutip dari Time, Senin (26/2).
Olahraga mungkin cara sederhana
bagi orang untuk mengurangi risiko
kehilangan memori dan penyakit
Alzheimer, bahkan bagi mereka
yang secara genetik berisiko terkena

32

APG magazine VOL. XLI, MARET 2018

HEALTY

penyakit ini. Hal tersebut diperkuat

dan kognisi. “Beberapa menemukan

L a t i h a n ke k u a t a n , s e p e r t i

dengan sebuah penelitian di bulan

olahraga dapat memperbaiki mood.

pengangkatan beban, juga bisa

Juni yang diterbitkan dalam Journal

Jadi ia adalah paket dengan manfaat

membawa manfaat bagi otak

of Alzheimer’s Disease.

lengkap,” kata Okonkwo.

dengan meningkatkan denyut

Dalam penelitian seperti yang

Latihan aerobik, seperti berlari

dilansir oleh Republika, Okonkwo

dan berenang, dinilai paling baik

melibatkan 93 orang dewasa yang

untuk kesehatan otak. Hal tersebut

memiliki setidaknya satu orang

membuat jantung berdetak lebih

tua dengan penyakit Alzheimer,

cepat, yang meningkatkan aliran

setidaknya satu gen terkait dengan

darah yang juga mengangkut

“ M e n g g a b u n g k a n ke d u a ny a

Alzheimer, atau keduanya. Peserta

oksigen ke otak. Otak merupakan

sangat ideal. Selain memperbaiki

penelitian itu menghabiskan

konsumen oksigen terbesar di

fungsi otak, Anda juga bisa

setidaknya 68 menit sehari

tubuh.

mengembangkan kebugaran dan

melakukan aktivitas fisik sedang
menunjukan otak yang sehat.

Aktivitas fisik juga meningkatkan
kadar faktor neurotropika yang

Okonkwo juga menunjukkan orang

diturunkan otak (BDNF), yang

yang berolahraga memiliki volume

d i ke t a h u i d a p a t m e m b a n t u

lebih besar di area otak yang terkait

memperbaiki dan melindungi

dengan penalaran dan fungsi

sel otak dari degenerasi serta

eksekutif. Olahraga aerobik dapat

membantu menumbuhkan sel otak

meningkatkan struktur otak, fungsi,

dan neuron baru.

jantung. Hubungan antara pelatihan
resistensi dan kesehatan otak
yang lebih baik tidak pasti, namun
penelitian di bidang ini semakin
meningkat.

kekuatan otot, serta mengurangi
risiko obesitas, diabetes, dan
hipertensi di antara penyakit
lainnya,” ujar kandidat PhD di
University of Canberra Research
Institute for Sport and Exercise in
Australia, Joe Northey.
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