Princess Cruises Tawarkan
Paket Wisata Pelayaran Murah

Kapal Pesiar (Foto:LintasMedan/ist)
Medan, 20/1 (LintasMedan) – Salah satu operator kapal pesiar
terkemuka dunia, Princess Cruises menawarkan paket wisata
super meriah di beberapa negara tujuan, untuk menghabiskan
waktu liburan santai di atas hotel mengapung mewah.
Direktur Asia Tenggara, Farriek Tawfik, mengatakan, kapal
pesiar Princess Cruises berlabuh di Singapura selama 4 bulan
setahun, jadi ini merupakan sebuah kesempatan spesial yang
patut dimanfaatkan oleh para turis Indonesia untuk turut ikut
merasakan pengalaman wisata jangka pendek unik ini, terutama
bagi yang belum pernah berwisata pesiar sebelumnya.
“Karena popularitas dan permintaan dari masyarakat, maka kami
tambahkan penawaran menarik agar harga semakin terjangkau bagi
keluarga Indonesia untuk berkesempatan merasakan nikmatnya
wisata pesiar bersama Princess Cruises. Durasinya pun lebih
pendek, sehingga turis tidak perlu mengambil cuti panjang dari
kantor masing-masing,” ungkap Farriek dalam siaran pers yang
diterima wartawan di Medan, Minggu (19/1).
Dipaparkannya, harga termurah untuk pelayaran Sapphire
Princess ini diperoleh dalam pesanan sebelum 25 Januari 2019.

Dimana untuk periode keberangkatan 30 Januari 2019 dengan
harga dari SGD 338 untuk 2 orang dari harga sebelumnya SGD
1.398, perjalanan 4 malam di Malaysia dan Thailand dari
Singapura ke Penang dan Phuket.
Selanjutnya untuk pelayaran 3 malam di Malaysia pada tanggal
15 Februari 2019, kapal mulai berlayar dari Singapura,
menghabiskan 1 hari di lautan selat Malaka nan indah, kemudian
Kuala Lumpur, serta kembali ke Singapura, dengan harga dimulai
dari SGD 288 untuk 2 orang dari sebelumnya SGD 1.118.
“Harga murah meriah ini hanya berlaku hingga 3 hari sebelum
tanggal keberangkatan kapal pesiar,” ungkapnya.
Untuk penawaran fasilitas Sapphire Princess ini, lanjut
Farriek, merupakan hotel bintang lima atas laut yang mampu
mengangkut 2.500 penumpang dan memiliki 18 geladak. Selain
itu, kapal pesiar ini memiliki segudang fasilitas dan hiburan
atas laut yang sungguh menarik.
“Terdapat jajaran pilihan restoran mewah untuk dipilih.
Rangkaian pilihan santapan menu makanan kelas dunia, serta
barisan hiburan memukau hanyalah awal dari petualangan lautan
turis. Semua makanan dapat dinikmati dengan gratis, kecuali
menu makanan khusus, minuman ringan, serta minuman
beralkohol,” katanya.
Selain itu, penumpang juga berkesempatan untuk menikmati
pengalaman tidur lebih nyenyak di atas tempat tidur mewah
Luxury Princess Bed yang tersedia di semua kabin. Bermitra
secara eksklusif dengan dokter ahli tidur terkemuka bernama
Dr. Michael Breus, dengan menggunakan teknologi terbaru dalam
merancang kenyamanan, Princess Cruises ciptakan kasur optimal
bagi para tamu untuk beristirahat, yaitu Princess Luxury Bed.
“Tempat tidur mewah ini merupakan tempat tidur pertama dalam
sejarah industri pelayaran dunia yang dikembangkan dengan
rangkaian teknologi oleh dokter ahli tidur yang memiliki
bintang tenar Hollywood papan atas sebagai pasien,” ucapnya

lagi.
Ditambahkan Farriek, Sapphire Princess juga menawarkan sebuah
hiburan unik di Princess Theatre berjudul Bravo. Princess
Theatre memiliki kapasitas 700 orang. Bravo merupakan sebuah
pertunjukan yang menyatukan opera cahaya klasik dengan musik
populer dengan menampilkan penari dan penyanyi berbakat dengan
dukungan alunan musick 13-bagian susunan orkestra besar,
sehingga menjadikan Bravo sebuah pertunjukan spektakuler penuh
pesona. Tidak hanya itu saja, penumpang dapat menikmati
rangkaian film terlaris di bioskop ruang terbuka “Movies Under
the Stars” yang terletak di sebelah kolam renang utama kapal
pesiar.
Ke Alaska
Ia juga menyatakan, dalam perayaan 50 tahun pelayaran Princess
Cruises di Alaska, pihaknya juga memberi penawaran menakjubkan
untuk wisata pesiar di Alaska dengan durasi minimal 7 hari.
Turis Indonesia dapat menikmati bonus kredit hingga USD 100
serta gratis biaya jasa harian untuk tamu pertama dan tamu
kedua di dalam kabin. Harga mulai dari SGD 998 per orang untuk
paket pesiar 7 Nights Northbound Voyages dari sebelumnya
seharga SGD 1.079. Tarif ini hanya berlaku hingga 30 April
2019.
Paket 7 Nights Northbound Voyages berpesiar menggunakan kapal
bernama Island Princess (Mei ke Agustus) yang dimulai di
Vancouver (Kanada), kemudian berkunjung ke Icy Strait Point
(Alaska), Juneau (Alaska), Skagway (Alaska), Taman Nasional
Glacier Bay (Tenggara Alaska), College Fjord (Prince William
Sound, Alaska), dan berlabuh di Anchorage (Alaska). Island
Princess dapat menampung lebih dari 1.950 tamu.
“Segera hubungi agen perjalanan lokal untuk merencanakan
liburan wisata pesiar tak terlupakan bersama Princess Cruises,
atau hubungi nomor bebas biaya di 007-803-651-0004 serta
kunjungi situs www.princess.com,” tuturnya. (LMC/rel)

Gubernur Berharap RAPBD 2017
Disetujui Januari

Tengku Erry Nuradi
(Foto:LintasMedan/ist)
Medan,16/1 (LintasMedan) – DPRD Provinsi Sumatera Utara
diharapkan segera membahas Rancangan APBD tahun 2017 dan dapat
menyetujuinya menjadi peraturan daerah sebelum bulan Januari
berakhir.
Ketika menerima audiensi perwakilan wartawan Unit DPRD SU di
Medan, Senin, Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan,
pihaknya telah mendapatkan telepon dari pejabat Ditjen
Keuangan Kementerian Dalam Negeri mengenai karena belum
mengajukan APBD 2017.
Disebabkan kesibukan dalam menyiapkan Sistem Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK), beberapa daerah mengalami keterlambatan
dalam mengajukan APBD 2017.
Namun Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pembahasan dan

persetujuan RAPBD 2017 tersebut harus segera diselesaikan dan
diajukan pada Januari.
Jika tidak menyelesaikan pembahasannya pada Januari,
dikhawatirkan Sumut akan mendapatkan sanksi (punihsment) dari
pemerintah.
“Jangan sampai kena punishment. Kalau kena punishment, nanti
uangnya dipotong dam sebagainya,” kata Gubernur.
Karena itu, pihaknya mengharapkan DPRD Sumut dapat melakukan
pembahasan atas nota keuangan RAPBD 2017 yang telah diajukan
tersebut.
Gubernur mengakui jika ada beberapa isi nota keuangan tersebut
yang dikomplain anggota DPRD Sumut seperti
pembayaran dana hibah ke kabupaten/kota.

penundaan

Ia menjelaskan, Pemprov Sumut sengaja menunda pembayaran dana
hibah tersebut karena memiliki utang atas dana bagi hasil
pajak yang jumlahnya cukup besar.
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kabupaten/kota itu setelah utang-utang tersebut.
“Kalau masih berutang tapi memberikamn hibah, itu sombong
namanya,” ujar Gubernur.
Mengenai komplain sebagian pihak atas besarnya belanja tidak
langsung, kata Gubernur, hal itu disebabkan utang ke
kabupaten/kota tersebut dimasukkan ke dalam nomenklatur
belanja tidak langsung.
Lain lagi dengan dana BOS yang sifatnya hanya “numpang lewat”
juga dimasukkan dalam anggaran belanja tidak langsung.
Padahal, masih banyak lagi anggaran yang dibutuhkan untuk
membenahi sarana dan prasarana di setiap instansi agar dapat
meningkatkan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

Ia mencontohkan kantor Badan Diklat Sumut yang terakhir
dibenahi pada tahun 2009. Kondisi itu menyebabkan fasilitas
badan itu tidak lengkap sehingga tidak layak melaksanakan
Diklat Pim 2.
Demikian juga dengan kantor Bappeda di Jalan Diponegoro yang
mulai “tua” karena dibangun pada masa kepemimpian Gubsu
Marahalim Harahap.
Demikian juga dengan mess-mess milik Pemprovsu yang tersebar
di berbagai daerah yang kurang perawatan.(LMC-02)

Harga BBM Turun
Januari 2016

Ilustrasi – Pengisian BBM di stasiun
pengisian bahan bakar umum (SPBU).
(Foto: LintasMedan/ist)
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Jakarta, 23/12 (LintasMedan) – Harga bahan bakar minyak jenis
premium dan solar diturunkan secara signifikan mulai 5 Januari
2016 yakni masing-masing turun delapan persen menjadi Rp7.150
per liter dan turun 18 persen menjadi Rp5.950 per liter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di
Jakarta, Rabu, mengatakan penurunan harga BBM tersebut sejalan
dengan penurunan harga minyak bumi di pasar dunia.
“Pertimbangan lain juga karena solar dikonsumsi industri dan
angkutan umum dengan begitu dua-dua (program)-nya kita capai
baik turun harga maupun pemupukan dana ketahanan energi,”
katanya.
Sudirman mengatakan penurunan harga BBM itu karena tiga
pembentuk harga bahan bakar minyak dalam tiga bulan terakhir
berhasil diefisienkan.
“Tiga komponen pembentuk harga BBM yakni harga minyak dunia
kemudian kurs kita, dan ketiga efisiensi mata rantai pasokan
yang dikelola Pertamina sebagai penanggung jawab terbesar
pasokan mencapai 97 persen, semakin efisien,” paparnya.
Kebijakan Pemerintah menurunkan harga BBM diapresiasi dari
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Penurunan harga BBM ini adalah kado tahun baru 2016 yang indah
untuk seluruh Rakyat Indonesia dari Presiden Joko Widodo
(Jokowi).
“Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah yang peka terhadap
keinginan rakyat,” ujar anggota Komisi XI DPR Mukhamad
Misbakhun.
Dia juga berharap penurunan harga BBM bisa mendorong daya beli
masyarakat
sehingga
meningkatkan
output
sektor
produksi.(LMC-01/KO)

