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Jakarta, 31 Mei 2013 - Bagi yang pernah bermimpi mengemudikan pesawat Boeing 737, sekarang mereka 
memiliki kesempatan tersebut. Flight Experience menawarkan para kliennya kesempatan yang benar-benar 
unik untuk 'menerbangkan' sebuah pesawat jet – walaupun mereka sama sekali belum memiliki pengalaman 
penerbangan – semua ini dapat dilakukan dengan simulator terbang yang canggih. 
 
Menggunakan model pesawat yang paling popular dan paling banyak digunakan di dunia, pesawat Boeing 737-
800, Flight Experience telah mereplikasi dalam skala yang lengkap dan benar kokpit dari pesawat tersebut. 
Begitu klien duduk di kursi Kapten dan dengan bantuan instruktur yang berkualifikasi,  klien mengambil 
tanggung jawab untuk menerbangkan 160 orang penumpang pesawat dan mendaratkannya dengan selamat! 
 
Flight Experience menjadi yang terdepan di dunia dalam bidang hiburan simulator penerbangan. Saat ini 
terdapat dua belas lokasi di delapan negara. Australia (5 lokasi), Singapura, Thailand, Hong Kong, Kuwait, Paris, 
Amerika Serikat dan sekarang Indonesia. Flight Experience juga satu-satunya bisnis simulator penerbangan 
yang telah disetujui sebagai produk berlisensi resmi dari Boeing. 
 
Managing Director dari Flight Experience Jakarta, Bapak Indra Hardiawan, mengatakan bahwa Flight Experience 
memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk tur keliling dunia tanpa meninggalkan rumah. "Kita dapat 
melakukan perjalanan ke 24.000 bandara yang benar-benar real di seluruh dunia sehingga Anda dapat melihat 
semua pemandangan di kota favorit Anda hanya dengan biaya yang sangat kecil dibandingkan dengan biaya 
sesungguhnya. Kita bisa melihat tempat-tempat yang menjadi landmark seperti Menara Eiffel, Himalayan Alpen 
atau Patung Liberty." 
 
Flight Experience melayani pelanggan dengan beragam durasi waktu dan rasa percaya diri dalam 
menerbangkan pesawat, menawarkan paket mulai dari 30 sampai 90 menit. Perjalanan dengan durasi 30 menit, 
atau perjalanan “City Circuits” memberikan klien kesempatan untuk lepas landas dan mendarat dua kali di 
bandara yang mereka pilih. Sementara “City Flyer” dan 'Ultimate Experience' memberikan pengalaman yang 
lebih dinamis. Dalam penerbangan yang lebih panjang ini, klien dapat dikondisikan menghadapi situasi darurat 
yang menantang seperti perubahan cuaca yang dramatis dan kegagalan mesin. 
 
"Kami dapat menyesuaikan paket-paket dengan kebutuhan klien secara individu, apakah mereka telah memiliki 
pengalaman terbang bertahun-tahun atau belum pernah terbang sebelumnya dalam hidup mereka. Adalah 
kebahagiaan tersendiri melihat seseorang yang memiliki fobia akan terbang berhasil mengatasi ketakutannya 
dengan menggunakan simulator, " ujar Indra. 
 
Flight Experience telah digunakan untuk pelatihan pilot professional dan telah mendapatkan sertifikasi dari 
Badan Penerbangan Sipil di Selandia Baru, Australia dan Thailand. Proses sertifikasi dengan FAA di United States 
dan DGCA di Indonesia sedang dalam proses.  
 



 

 

 

 
 
Meskipun Flight Experience mungkin dianggap sebagai kesempatan sekali dalam seumur hidup, namun klien 
selalu bersemangat untuk membuat kunjungan berikutnya. Setiap penerbangan menawarkan pilot sesuatu 
yang sama sekali berbeda, tergantung pada panjang penerbangan, kota yang dikunjungi dan tantangan yang 
dilakukan. 
 
"Kami sangat menghargai klien-klien reguler kami sehingga kami telah membuat klub Terbang yang akan 
mendorong mereka untuk terus datang kembali," ujar Iain Pero (Direktur Flight Experience Australia). "Ketika 
anggota telah mengumpulkan sekitar 4-5 jam terbang bersama seorang instruktur, dan lulus tes, mereka 
mampu mengambil alih dan terbang solo. Sebuah perasaan yang luar biasa untuk dapat memiliki kontrol penuh 
atas sebuah kokpit pesawat jet " 
 
Flight Experience  dapat menjadi hadiah yang sangat baik dan tak terlupakan untuk teman-teman dan keluarga 
dan juga menarik minat dari banyak orang secara berkelompok. "Kami telah melihat peningkatan yang besar 
untuk acara-acara seperti Acara Hiburan Perusahaan, Team Building dan pesta ulang tahun. Kita dapat 
mengatur sekelompok orang untuk hadir pada satu waktu sehingga sangat cocok bagi karyawan perusahaan 
untuk membawa tim mereka bersama untuk membangun kepercayaan dan menguatkan ikatan antara staff. " 
 
Flight Experience terletak di lantai dasar (ground floor), Gandaria City Mall, South Main Street, Jakarta Selatan. 
Flight Experience telah soft opening dari tanggal 8 May 2013 dan beroperasi 7 hari dalam seminggu dari jam 10 
pagi hingga 10 malam. 
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Tentang Flight Experience 
Flight Experience didirikan di Selandia Baru pada tahun 2002 dan mulai melakukan ekspansi internasional pada tahun 2007. Awalnya 
dirancang khusus untuk hiburan, Flight Experience kini telah dikembangkan untuk pelatihan pilot profesional. Simulator penerbangan 
Flight Experience mereplika kokpit Boeing 737 dan menggabungkan teknologi terdepan untuk memberikan pengalaman penerbangan 
yang otentik. Kombinasi dari 180˚ High Definition (HD) visual wraparound, suara yang realistis dan getaran kursi, menstimulasi indra 
Anda sehingga menjadi benar-benar percaya bawah Anda adalah kapten sebuah pesawat jet. 
 
 
Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi website www.flightexpereince.co.id  
 
 
Contact Person: 
Indra Permadi Hardiawan 
Managing Director 
Anaya Group 
Email: indra.hardiawan@flightexperience.co.id / indra.hardiawan@anaya-group.com 
 
Lolo Sianipar 
Public Relations Consultant for Flight Experience 
Piar Consulting 
Email: lolo@piarconsulting.com 
Phone: 0816996007 
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