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Salam Kompak...
Salam sejahtera untuk kita semua.
Puji syukur, kemarin APG telah berhasil menyelenggarakan
kegiatan Futsal APG Cup 2017 yang berlangsung dengan baik
dan disambut antusias berbagai pihak. Kedepan, cakupan
pelaksanaanya akan diperluas dan rutin setiap tahunnya sehingga
peserta eksternalnya dapat lebih banyak dan tujuan untuk saling
mengakrabkan insan aviasi semakin terwujud.
Di bulan Oktober ini, APG akan menjadi tuan rumah dalam
pelaksanaan IFALPA regional meeting, yang akan dilaksanakan
pada 17-19 Oktober 2017 di salah satu hotel di kawasan Serpong,
Tangerang Selatan.
Kemudian, dalam beberapa waktu bulan kedepan APG akan
menggelar musang terkait pemilihan umum Presiden APG.
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 – Asosiasi Pilot Garuda (APG) mengirimkan
perwakilannya untuk
menghadiri undangan sosialisasi program pencegahan korupsi
di gedung KPK, Jakarta, Jumat
(29/9). Sosialisasi tersebut bertujuan untuk Indonesia yang
bebas korupsi, dan diikuti oleh
peserta yang terdiri dari private
sectors dan Asosiasi-asosiasi
yang ada di atau berhubungan
dengan Kementerian Perhubungan.
Pada kesempatan tersebut,
APG menugaskan Capt Iwan ST
dan Capt Shadrach M. Nababan
untuk hadir, sehingga informasinya nanti bisa disampaikan
kepada badan pengurus serta
disebarkan kepada anggota
APG.
“Pada kegiatan sosialisasi
tersebut kita diberi pengertian/pemahaman apa itu dan
bedanya gratifikasi, suapmenyuap dan pemerasan,
kita diajak untuk membantu
KPK melakukan pencegahan
(keadaan dimana korupsi tidak
bisa dilakukan),” ungkap Capt.
Nababan.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil
Ketua KPK Bpk. Laode M Sarief
. Pada sambutannya beliau
menerangkan maksud dan
tujuan mengapa sosialisasi ini
dilakukan.
KPK melakukan 2 tugas penting
yaitu Penindakan dan Pencegahan
Menunjuk contoh kejadian Riau
dan Medan, KPK mempunyai 4
(empat) menu dibidang penceVolume XXXVI

gahan:
1.
Memperbaiki proses
perizinan
2.
Memperbaiki sisitim
tender pengadaan barang dan
jasa kearah penggunaan sistim
elektronik.
3.
Memperbaiki sistim
Planning dan Budgeting juga
kearah sistim elektronik.
4.
Meningkatkan efektifitas
Sistim Pengawasan Internal.
Disebutkan oleh Capt.Nababan,
kasus di Bandung misalnya
dimana ada sistim kalau “tidak direspon berarti disetujui”
kelihatan nilai korupsinya kecil
sebab ternyata masalahnya
hanya pada tukang klik tetapi
kini setelah diproses 28 orang
tukang klik jumlah kerugian
negaranya lumayan besar juga.
Untuk OTT banyak orang
(termasuk DPR) berfikir bahwa
untuk itu KPK hanya mengandalkan (otoritas melakukan)
penyadapan padahal kenyataannya informasi penting yang
diperlukan untuk operasi
tersebut banyak yang datang
dengan sendirinya utamanya
dari mereka para pengguna
jasa yang sudah “kesal”.
Sebagai informasi, saat ini KPK
dinilai masih primitif dan dinilai
lemah, hal itu disebabkan
berbagai hambatan antara lain;
perdefinisi (yang boleh ditangani KPK) harus ada kerugian
negara dan ada keterlibatan
penyelenggara negara.
Padahak di Amerika dan Malaysia sudah lebih luas sebab sudah melihat bahwa pemerasan

itu juga bisa terjadi di private
sector yang pada gilirannya
akan merugikan negara juga.
Masalah kedua adalah adanya
batasan jumlah yang dikorupsi
harus diatas 1 (satu) Milliar
rupiah padahal sebagai contoh
diberi contoh kasus transportasi di Singapura yang hanya
menyangkut $10 tetap ditangani apalagi hal tersebut bisa
melibatkan 3 negara.
Tetapi di Indonesia yang selama
ini hanya menangani oknum
kini sudah dimulai menyentuh
organisasi.
Diinformasikan sebelum mendakwa sebuah lembaga selalu
digunakan apa yang disebut
“the Philip Factor” sebagai
cheklist antara lain:
1.
Apakah didalam perusahaan itu telah ada peraturan
internal dan/atau sistim pencegahan yang effektif.
2.
Apakah ada corporate
culture yang memang suka
membayar lebih.
“Alhasil acara sosialisasi ini
berpesan dalam hal adanya
perizinan yang dipersulit agar
jangan mau melakukan illegal
payments (sebaiknya dilaporkan saja!). Dan demi Indonesia
yang bebas korupsi kita semua
diajak untuk membantu KPK
melakukan pencegahan yaitu
menciptakan keadaan dimana
korupsi itu sulit atau tidak
bisa dilakukan,” pungkas Capt
Shadrach M. Nababan. (eq)
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PG – Hari ini bertepatan
dengan peringatan hari
batik nasional 2017,
berkenaan hal itu, Asosiasi Pilot
Garuda (APG) turut mengucapkan dan berbangga akan nilai
budaya Indonesia yang sudah
diakui dunia tersebut.
Corporate Affairs APG Captain
Eric Ferdinand mengatakan
bahwa Indonesia merupakan
Negara yang kaya akan budaya, salah satunya batik. “Kita
harus bangga menjadi orang
Indonesia, karena batik telah
diakui duia sebagai warisan dan
harapannya kedepan semakin
Volume XXXVI

dikenal,” ucapnya saat dihubungi penulis.
Saat ini kita tidak perlu malu
saat memakai batik, karena
selain motifnya yang beragam,
batk juga sudah dirancang secara fashion dengan dinamis.
Mengutip dalam laman resmi
UNICEF, batik Indonesia disebut
sebagai bagian hidup orang
Indonesia. Ia telah menjadi bagian dari sejak kelahiran hingga
akhir hayat orang di Indonesia.
Dimulai dari proses kelahiran,
pernikahan, kehamilan hingga
kematian, batik hadir dalam
aktivitas keseharian orang Indo-

nesia.
Atas itulah, kain batik pun
dinobatkan sebagai identitas
budaya masyarakat Indonesia.
Kehadirannya melalui warna
dan desain simbolik menjadi
pengungkap kreatifitas dan
spiritualitas orang Indonesia.
(eq)
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PG – Kegiatan Futsal
APG Cup 2017 resmi di
tutup pada Kamis (28/9)
malam dengan acara
seremoni penyerahan piala
bergilir kepada juara 1 yakni
GA Club di depan Pilot House.
Penutupan dilakukan oleh
Presiden APG Captain Bintang
Hardiono dan Wakil Presiden
Captain Leo Bagus besera jajaran pengurus APG lainnya.
Dalam sambutannya Presiden
APG Captain Bintang Hardiono
mengatakan kegiatan futsal
APG Cup akan dilaksanakan
secara rutin setiap tahunnya
sehingga bisa menjadi piala
bergilir. “Harapannya kedepan
pesertanya akan lebih banyak
lagi dan bisa lebih mengakrabVolume XXXVI

kan kita semua insan aviasi,”
ucapnya.
Corporate Afairs APG Captain.
Eric Ferdinand selaku penanggung jawab menambahkan,
pelaksanaan Futsal APG Cup
2017 berjalan lancar dan sesuai harapan, kedepan dalam
pelaksanannya akan tetap terus
ditingkatkan.
“Kunci dalam pelaksanaan ini
adalah berkomunikasi yang
baik dan rasa tanggung jwab
yang baik. Di dalam pelaksanaan, panitia pelaksana
kegiatan wajib kompak, agar
tujuan itu sukses dan hal itu
menjadi kepuasan tersendiri,”
ucapnya.
Sementara itu salah seorang
peserta Efridinal, mengaku

mengapresiasi pelaksanaan
futsal APG Cup 2017 yang telah
berjalan sukses. “Semoga kedepan kompetisi seperti ini bisa
rutin digulirkan, selain menjadi
ajang silaturohim juga sebagai
kampanye hidup sehat, sukses
untuk APG,” tuturnya.
Acara penutupan didahului
dengan pembagian medali
kepada juara tiga dan dua baru
kemudian penyerahan Piala
bergilir serta hadiah uang tunai.
Selamat untuk para pemenang,
jalin terus tali silaturohmi dan
salam kompak!. (Eq)
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Capt. Iman Priatna Tardan

10

Volume XXXVI

HEADLINES

A

PG – Kabar duka
kembali menyelimuti
Asosiasi Pilot Garuda
(APG), pasalnya salah satu pilot
terbaik maskapai Garuda Indonesia Capt. Iman Priatna Tardan
dipanggil kembali menghadap
ke sang pencipta.
Pilot yang dikenal dengan keramahannya ini diduga meninggal karena serangan jantung.
Banyak rekan dan kerabat yang
merasa kehilangan karena al-
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marhum sangat dekat dengan
siapa saja, kabar duka ini juga
datang mendadak sehingga
banyak orang yang belum
mempercayainya.
Sehubungan kabar duka ini,
Presiden APG Captain Bintang
Hardiono berserta pengurus
lainnya turut mengucapkan
duka cita dan belasungkawa
yang mendalam. “InsyaAllah almarhum mendapatkan
tempat yang terbaik di sisi Allah

SWT dan diberikan ketabahan
serta keikhlasan kepada keluarga yang ditinggalkan ..Aamiin
YRA,” tutur Captain Bintang
Hardiono, Kamis (28/9).
Sosoknya merupakan panutan
bagi pilot junior lainnya, oleh
karena itu kita semua akan
selalu mengenang karya dan
kepribadiannya yang sangat
dekat dengan rekannya. (Eq)
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PG — Klub Badminton
Asosiasi Pilot Garuda
(APG) menggelar turnamen Pardi Cup 2017
yang di gelar di Manggala Wanabhakti – Senayan pada Kamis
(14/9).
Turnamen Pardi Cup 2017 yang
digelar kali ketiga ini diikuti
sekitar 38 orang yang berasal
dari klub badminton APG, dan
beberapa dari lingkungan Garuda dan luar Garuda.

Volume XXXVI

“Pardi Cup merupakan bukti
“Tahun ini diikuti oleh 6 orang
bahwa dengan kebersamaan
untuk tunggal dan 32 orang
para anggotanya dapat terlakuntuk ganda. Peserta berasal
sana suatu kegiatan mandiri
dari dalam dan luar lingkungan yang menarik dan menyenangGaruda Indonesia,” terang ketua kan semua pihak. Selain itu
badminton APG Aryaperkasa
merupakan bukti bahwa badWahyusuksma.
minton adalah olahraga yang
Pertandingan tahun ini lebih
menyehatkan, menyenangkan,
kompetitif karena kualitas
digemari dan mempersatukan
peserta yang lebih merata baik banyak orang dari latar bedi nomor tunggal maupun
lakang yang berbeda,” imbuhganda putra.
nya. (EQ)
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Cabang Surabaya
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PG — Keselamatan
dalam dunia penerbangan adalah harga mati,
oleh karena itu semua
pihak yang terlibat patut menjalin komunikasi yang baik sehingga tercipta kordinasi yang
optimal.
Belum lama ini, pada 25-26
September 2017 Asosiasi Pilot
Garuda (APG) menghadiri undangan AirNav cabang Surabaya, yang di undang oleh
Ari Subandrio, Kadiv Pengayaan Personel NavPen AirNav
Indonesia, untuk memberikan
paparan dan diskusi interaktif
dengan personil ATC.
APG menugaskan Capt.
Shadrach M. Nababan (menggantikan Capt Christian Bisara),
serta turut hadir sebagai pembicara Capt B. Adisurya/Ketum
IPI.
Volume XXXVI

Dalam kesempatan baik itu,
Capt. Shadrach M. Nababan
memaparkan soal aircraft performance (T/O, Climb, Cruise,
Decent & Landing), dan nice
to know. Sementara itu Capt B.
Adisurya menjelaskan masalahmasalah operasional terkini dan
komparasinya dengan pelayanan ATC di mancanegara.
Pada pelaksanaan hari pertama, berdasarkan laporan
Capt. Sadhrach M. Nababan ada
beberapa Hal yang perlu ditindaklanjuti, yakni :

3. Penggunaan Istilah Speed
IAS vs G/S.
Di hari kedua, juga ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1.. Penerbitan “Surat Cinta”
perlu diadakan untuk meminimalisir anger or high tone di
radio.
Kegiatan disambut antusias
oleh para peserta, yang dihari
pertama 43 orang sedang dihari kedua 30 orang dari jumlah
86 orang (= 85%)
1. Istilah POB (person or pas“Evaluasi sementara penyelengsenger?)
garaan kegiatan ini kami nilai
sukses dilihat dari tingginya
2. Pilot menggunakan Jepessen antusiasme peserta dan bansedang para ATC menggunakan yaknya interaksi serta intensnya
AIP yang tampilannya jauh
diskusi berlangsung,” jelas Capt.
berbeda.
Shadrach M. Nababan. (Eq)
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askapai nasional
Bangsa, Garuda
Indonesia berhasil memenangkan
“Annual Report Award” sebagai juara 3 untuk kategori
”BUMN Non Keuangan Listed”
pada acara penghargaan “Annual Report Award 2016” yang
diselenggarakan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) bersama Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak,
Komite Nasional Kebijakan
Governance, PT Bursa Efek
Indonesia dan Ikatan Akuntan
Indonesia.
Penghargaan tersebut diterima
langsung oleh Direktur Layanan
Garuda Indonesia, Nicodemus
P. Lampe pada ajang malam
Penganugerahan “Annual Report Award 2016” yang dilaksanakan di Gedung Dhanapala
Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa
(19/9) kemarin.
Direktur Layanan Garuda Indonesia, Nicodemus P. Lampe
mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan penegasan
terhadap komitmen perusahaan untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG)
dalam menjalankan kegiatan
usahanya. “Dengan berhasil
menyandang predikat juara
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ketiga pada kategori ”BUMN
Non Keuangan Listed”, Garuda
Indonesia telah menunjukan
komitmennya sebagai maskapai nasional bangsa yang
telah mengimplementasikan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan sangat baik”
jelas Nicodemus.
Pada kategori ”BUMN Non
Keuangan Listed” di “Annual
Report Award 2016” ini, dari
23 peserta Garuda Indonesia
mendapat peringkat 3, bersaing ketat dengan beberapa
perusahaan yaitu PT Aneka
Tambang (Persero) Tbk yang
meraih Juara 1 dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
yang meraih Juara 2. Sementara
secara keseluruhan kategori,
dari 299 peserta Garuda Indonesia mendapat peringkat 16.

”Annual Report Award” merupakan kegiatan tahunan yang
diselenggarakan sejak tahun
2002 atas kerjasama BapepamLK dengan Direktorat Jenderal
Pajak, Kementerian BUMN, Bank
Indonesia, Bursa Efek Indonesia,
Komite Nasional Kebijakan Governance dan Ikatan Akuntansi
Indonesia. Tujuan dari penyelenggaraan ARA ini adalah
sebagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi
dan penerapan Good Corporate
Governance (GCG) di sektor
dunia usaha. (*/Q)

“Penghargaan “Annual Report
Award 2016” ini merupakan
penghargaan pertama bagi
Garuda Indonesia sejak menjadi perusahaan terbuka (IPO)
pada tahun 2011 lalu. Sebelumnya, pada tahun 2008, 2009
dan 2010 lalu Garuda Indonesia berturut-turut berhasil
memenangkan “Annual Report
Award” sebagai juara 1 untuk
kategori ”BUMN Non Keuangan
Non Listed””, tambah Nicodemus.
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JAKARTA-LONDON PP
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ejalan dengan program
restrukturisasi jaringan
penerbangan sekaligus
sebagai bagian dari
upaya untuk meningkatkan
layanan kepada para pengguna
jasa, maskapai penerbangan
Garuda Indonesia akan mengoperasikan penerbangan
Jakarta-London pp secara
nonstop mulai 31 Oktober 2017
mendatang.
Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan layanan
penerbangan nonstop tersebut
merupakan bagian dari upaya
Garuda Indonesia untuk menghadirkan konektivitas tanpa
batas (seamless connectivity)
kepada para pengguna jasa ke
United Kingdom (UK) melalui
layanan penerbangan nonstop
tercepat antara Jakarta dan
London dengan durasi penerbangan di bawah 15 jam.
“Dengan dioperasikannya layanan ini, maka Garuda Indonesia akan menjadi satu-satunya
maskapai yang memiliki layanan penerbangan nonstop
tercepat, nyaman dan efisien
dari Indonesia ke UK dan Eropa.

Volume XXXVI

Operasional penerbangan nonstop ini juga merupakan upaya
kami untuk mengoptimalisasikan jaringan penerbangan
sesuai program restrukturisasi
rute yang tengah dilaksanakan
perusahaan,” ujarnya.
“Kami ingin memperkenalkan
layanan non-stop ini tidak
hanya untuk mencerminkan
profil Jakarta yang berkembang
sebagai hub untuk perjalanan
internasional dan domestik,
tetapi juga sebagai layanan
baru yang memungkinkan para
pengguna jasa dari UK maupun
anggota frequent flyers yang
tergabung di aliansi SkyTeam
untuk mendapatkan konektivitas yang lebih baik ke lebih
banyak destinasi,” papar Pahala.

dengan jadwal penerbangan
Garuda Indonesia menuju Australia.
Garuda Indonesia akan melayani penerbangan nonstop dari
dan menuju London Heathrow
sebanyak tiga kali per minggu
setiap hari Selasa, Kamis, dan
Sabtu dengan dengan menggunakan pesawat Boeing 777300 ER berkapasitas sebanyak
314 penumpang, terdiri dari 8
kursi First Class, 38 kursi Business Class, dan 268 kursi Economy Class. (*/Q)

Selain itu, operasional penerbangan nonstop JakartaLondon pp juga akan semakin
memudahkan akses bagi
penumpang dari wilayah UK
menuju kawasan Asia Pasifik,
terutama di destinasi-destinasi
yang menjadi bagian dari Rute
Kanguru, seperti Melbourne,
Sydney dan Perth. Hal ini
mengingat rute penerbangan
Jakarta-London pp terhubung

19
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LAYANI PENERBANGAN
MANADO-LUWUK VVpp.
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etelah membuka
jaringannya ke wilayah
timur Jawa dengan
rute langsung Jakarta
- Banyuwangi vv barubaru ini, maskapai nasional
- Garuda Indonesia pada
tanggal 15 September 2017
mendatang akan kembali
membuka rute baru di wilayah
timur Indonesia yaitu Manado
– Luwuk vv. Pembukaan rute
ini diharapkan akan dapat
semakin memperluas jaringan
penerbangan domestik Garuda
Indonesia khususnya wilayah
timur Indonesia, sekaligus
juga merupakan upaya untuk
mendukung peningkatan
kunjungan wisatawan ke kedua
kota.

tersebut akan dilayani dengan
menggunakan GA 634 yang
akan berangkat dari Manado
07.25 WITA, dan akan tiba di
Luwuk pada pukul 08.20 WITA.
Kemudian penerbangan dari
Luwuk menuju Manado akan
dilayani dengan menggunakan
GA 635 yang akan berangkat
dari Luwuk pada pukul 13.00
WIB, dan akan tiba di Menado
pada pukul 14.00 WIB.

Gorontalo (7 kalo setiap
minggu); Manado-SorongJayapura (7 kali setiap minggu);
Manado-Sorong-Timika (3
kali setiap minggu); ManadoTernate (7 kali setiap minggu)
dan Manado - Makassar (7 kali
setiap minggu).

Selain itu, di bulan Juli 2017
ini Garuda Indonesia juga
telah melayani penerbangan
baru ke beberapa kota di
Dengan penerbangan Manado- wilayah Indonesia timur,
Luwuk vv ini, para pengguna
diantaranya Makassar - Raha vv
jasa Garuda Indonesia di Luwuk di Kabupaten Muna, Sulawesi
selanjutnya dapat terkoneksi
Selatan, dan Kendari - Bau Bau
ke kota-kota besar di Indonesia vv di Sulawesi Tenggara yang
seperti Jakarta, Denpasar,
dilayani dengan menggunakan
Gorontalo, Sorong-Jayapura,
pesawat jenis ATR 72-600 yang
Timika-Jayapura, Ternate,
berkapasitas 70 tempat duduk
dan Makassar serta destinasi(all economy class). (*/Q)
Penerbangan Manado – Luwuk destinasi internasional yang
vv tersebut akan dilayani empat dilayani dari kota-kota tersebut.
kali dalam seminggu yaitu hari
Senin, Rabu, Jumat dan Minggu Dengan penerbangan Menadodengan menggunakan pesawat Luwuk vv ini, maka saat ini
jenis Bombardier CRJ 1000
Garuda Indonesia melayani
NextGen yang berkapasitas 96 66 penerbangan setiap
tempat duduk (all economy
minggunya dari Manado yaitu
class).
Manado-Jakarta (28 kali per
minggu); Manado -Denpasar (7
Penerbangan dari Manado
kali setiap minggu); Manado-
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Garuda Indonesia Raih Penghargaan “Top 10
Most Powerful Brand in Indonesia” dan “Top
3 Most Powerful Transportation/Logistics
Brand in Indonesia”
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askapai penerbangan
Garuda Indonesia
pada hari ini berhasil meraih predikat sebagai
“Top 10 Most Powerful Brand
in Indonesia” dan “Top 3 Most
Powerful Transportation/Logistics Brand in Indonesia” dalam
ajang penghargaan Brand ASIA
2017 yang diselenggarakan
oleh MarkPlus, Inc. dan biro
konsultan asal Jepang, Nikkei
BP Consulting, Inc.
Dalam ajang tersebut, Garuda
Indonesia menduduki peringkat ke-5 dalam daftar “Top 10
Most Powerful Brand in Indonesia” bersama-sama dengan
perusahaan global dan terkemuka lainnya.
Penghargaan tersebut diterima
oleh Direktur Marketing dan TI
PT Garuda Indonesia (Persero)
Tbk Nina Sulistyowati dalam
acara penganugerahan penghargaan Brand ASIA 2017 yang
merupakan bagian dari kegVolume XXXVI

iatan The 3rd ASEAN Marketing
Summit 2017 yang diselenggarakan di Ballroom Raffles Hotel,
Jakarta.

nam. Selain 80 merek global,
Brand ASIA juga melakukan
survei kepada 40 merek lokal
disetiap 10 region tersebut.

Direktur Marketing & TI Garuda
Indonesia Nina Sulistyowati
menyambut gembira penghargaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa penghargaan tidak
lepas dari dukungan dan kepercayaan pelanggan setia dan
stakeholder. “Penghargaan ini
menjadi kebanggaan, dan juga
tantangan bagi kami untuk
terus bekerja keras mempertahankan reputasi positif yang
diraih,” tambahnya.

Survei Brand ASIA 2017 dilakukan sejak bulan Februari hingga
Mei 2017. Metode Penilaian
brand strength dilakukan berdasarkan 4 pilar yaitu: Friendly,
Convenient, Outstanding, dan
Innovative. Selain mengukur
brand strength, penilaian juga
dilihat berdasarkanCorporate
Social Responsibility, Brand
Loyalty, dan juga media engagement. Untuk di Indonesia
sendiri, jumlah responden yang
dilibatkan dalam survei adalah
1200 responden. (*/Q)

Brand ASIA melakukan survei
dan mengukur brand strength
dari 80 merek global di 10
region ASIA serta mengamati
perbedaan yang terjadi pada
merek di setiap region. 10 region tersebut antara lain China,
India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Korea Selatan,
Taiwan, Thailand, dan juga Viet-

23

NEWS

Pesawat A330-200 Garuda Indonesia Tibakan
Sepasang Giant Panda dari Chengdu

24

Volume XXXVI

NEWS

M

askapai penerbangan
Garuda Indonesia
pada hari ini menyambut kedatangan sepasang Giant
Panda pinjaman dari pemerintah Tiongkok di Bandara
Internasional Soekarno-Hatta
Jakarta, setelah mengangkut
kedua satwa endemik tersebut
dalam penerbangan GA887
dari Chengdu menuju Jakarta
dengan waktu tempuh sekitar 6
jam 50 menit.
Fasilitas pengangkutan kedua
panda raksasa dengan jenis Ailuropoda Melanoleuca tersebut
merupakan bentuk dukungan
GarudaIndonesia terhadap upaya pelestarian dan konservasi
populasi Panda di dunia yang
juga turut menandai peningkatan hubungan bilateral yang
telah dijalin antara Indonesia
dan Republik Rakyat Tiongkok.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Siti Nurbaya dalam
sambutannya di acara seremonial penerimaan Giant Panda
hari ini mengatakan, “Tahun
ini Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi negara
ke-16 yang mendapatkan peVolume XXXVI

minjaman pengembangbiakan
(breeding loan) Giant Panda.
Kami harapkan kerjasama ini
semakin mempromosikan persahabatan antar kedua negara.”
Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N. Mansury
mengungkapkan, “Sebagai
national flag carrier, merupakan
kehormatan tersendiri bagi
kami untuk dapat ambil bagian
dalam upaya tindak lanjut dari
inisiasi konservasi panda yang
telah dijalin oleh Indonesia dan
Tiongkok sejak peringatan 60
tahun hubungan diplomatik
antar kedua negara di tahun
2010 lalu.”
“Persiapan penerbangan Panda
ini telah kami lakukan sejak tiga
bulan lalu melalui koordinasi
intensif dan safety risk assessment yang dilakukan antara
seluruh pihak terkait, mulai dari
jajaran operasional penerbangan, pihak manufaktur, hingga
otoritas terkait lainnya, sehingga saat ini pengangkutan sepasang Giant Panda dari Chengdu
ke Jakarta dapat berlangsung
dengan lancar,” lanjutnya.

Untuk menjaga kenyamanan
dan keselamatan hewan langka
ini, dalam melaksanakan pengangkutannya Garuda Indonesia menggunakan armada
Airbus A330-200 yang dioperasikan pada penerbangan
GA887 yang secara khusus di
re-route menjadi Chengdu-Jakarta-Denpasar, dari sebelumnya Chengdu-Denpasar-Jakarta.
Dengan pengalihan rute tersebut waktu penerbangan menjadi lebih singkat, dari umumnya selama kurang lebih 11
hingga 13 jam dengan transit di
Denpasar dan risiko pemindahan dan proses ground handling
juga dapat diminimalisir. Penerbangan GA887 tersebut berangkat dari Bandara Shungliu
Chengdu pukul 04.10 waktu
setempat dan tiba di Jakarta
pada pukul 08.50 WIB. (*/Q)
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HORIZON | Destinasi

Melihat Kemegahan Masjid
Essalam, Masjid Terbesar di Belanda
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ota Rotterdam yang berada di bagian selatan Belanda memiliki komposisi
etnik dan pemeluk agama yang
beragam. Sekitar 13,3 persen
penduduk Rotterdam memeluk
agama Islam. Menjadikannya
sebagai agama kedua terbesar di
kota pelabuhan ini. Tak heran bila
di sini hadir juga masjid Essalam
yang merupakan masjid terbesar
di Belanda.

Rashid Al Maktoum, wakil Pemerintah Dubai dan menteri keuangan Uni Emirat Arab. Masjid ini
memiliki 2 minaret/ menara yang
tingginya mencapai 50 meter,
menyaingi tiang lampu stadion
Fijenood Rotterdam yang berada
di dekat masjid.

luas. Sementara masjid lainnya
berukuran kecil. Masjid Essalam
juga disebut sebagai salah satu
masjid terbesar di Eropa.

Masjid Essalam terdiri dari 3
bagian, yaitu pintu masuk utama
yang berada di sebelah barat,
bagian utama untuk sholat di
Pengerjaan Masjid Essalam metengah dan mihrab di sisi tengmakan waktu 11 tahun dikarena- gara. Seperti halnya masjid pada
kan adanya beberapa hambatan umumnya bagian atap berbenseperti adanya penolakan dari
tuk kubah. Karena lahan yang
Ada sekitar 80.000 Muslim yang kelompok fanatik Belanda dan
tersedia terbatas maka masjid
tinggal di Rotterdam. Mereka
kelompok anti imigran. Diberididirikan hingga 3 lantai.
berasal dari negara-negara Afrika takan Okezone, setelah masalah
Utara seperti Maroko, Turki atau perizinan berhasil ditanggulangi, Essalam terletak di Vredesplein
Asia. Walikotanya pun Muslim,
tahun 2004 masjid mulai diban- 7 kota Rotterdam, menghadap
taman Varkenoordse dan dekat
Ahmad Aboutaleb yang merugun namun juga terkendala
pakan keturunan Maroko. Sejak
masalah dengan pihak pemban- dengan stadion Fijenoord Rotterdam. Selain sebagai tempat
tahun 2004 Rotterdam memban- gun serta komunitas Maroko di
ibadah, masjid ini juga memiliki
gun masjid Essalam yang mam- Rotterdam.
beberapa ruang yang diperunpu menampung 1.500 jemaah
Kini masjid yang berada di
tukkan bagi acara budaya, sosial
Masjid Essalam termasuk masjid kawasan imigran Rotterdam
dan pendidikan Islam. (*/Q)
besar yang memiliki 3 lantai.
ini telah berfungsi menfasilitasi
Masjid berarsitektur Maroko
komunitas Muslim Maroko dan
ini dibangun dengan dana
umat muslim lainnya beribadah
dari yayasan Al Maktoum yang
di Rotterdam. Masjid ini menjadi
dimiliki oleh Sheikh Hamdan bin pilihan karena ukurannya yang
Volume XXXVI
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Piaggio Luncurkan Skuter
Roda Tiga Rp 280 Juta
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T Piaggio Indonesia meluncurkan seri terbaru
dari MP3 yang merupakan kendaraan roda tiga
premium, yakni Piaggio MP3
500 Business. Sebagai kendaraan premium, MP3 500 Business
memiliki detail yang khusus,
seperti pipa knalpot dengan
lapisan krom, jok hitam dengan
lapisan ganda, serta dilengkapi
dengan velg dan pegangan
penumpang berwarna abu-abu
mengkilap.
Untuk sistem keselamatan
penumpang, seri MP3 terbaru
ini merupakan kendaraan roda
tiga pertama dengan sistem
kombinasi ABS/ASR. Seperti di
beritakan beritasatu, skuter ini
dimotori oleh mesin 500cc yang
dilengkapi sistem pendingin likuid, juga sistem kontrol mesin
Volume XXXVI

“ride-by-wire” yang memberikan akselerasi yang lebih stabil
melalui dua tipe berkendara,
yaitu mode STD untuk mendukung performa optimal, atau
mode ECO untuk konsumsi
bahan bakar yang lebih rendah.
“Kami percaya bahwa kualitas
dan teknologi yang ditawarkan
pada model flagship kami ini
akan mengangkat pasar Indonesia lebih tinggi lagi, sekaligus
menjawab tuntutan dari para
konsumen yang selalu mencari
pengalaman berkendara yang
baru, premium, berkelas, dan
menyenangkan,” kata Presiden
Direktur Piaggio Indonesia,
Marco Noto La Diega, di peluncuran produk flagship Piaggio,
di Jakarta, Selasa (26/9).
MP3 baru ini dilengkapi roda
depan 13 inci dan roda be-

lakang ukuran 14 inci. Pembaruan lain dari generasi sebelumnya adalah jok yang lebih
luas dengan sandaran ganda.
Selain itu, MP3 terbaru ini juga
dibekali Piaggio Multimedia
Platform (PMP Multimedia)
yang berfungsi mensinkronasikan MP3 baru dengan posel iOS
maupun Android.
Karena merupakan kendaraan
premium, harga yang ditawarkan untuk model ini juga cukup
tinggi, yakni Rp 280.000.000 on
the road (OTR) Jakarta. (*/Q)
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Penyebab dan Cara Mencegah
Penyakit Jantung Koroner,
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i negara kita tercinta
Indonesia penyebab
utama kematian ialah
penyakit jantung koroner
(PJK)? Ya, di Indonesia penyakit jantung koroner atau yang
sering disingkat PJK menduduki
posisi ke tiga sebagai penyebab
utama kematian, sementara di
dunia penyakit jantung koroner
berada di posisi pertama.

“Penyakit jantung koroner (PJK)
di dunia berada di nomor satu,
sementara di Indonesia sendiri
penyakit ini menduduki posisi
ketiga,” ucap Dr. dr. Antonia
Anna Lukito, SpJP (K), FIHA
FSCAI, FAPSIC, Kepala Departemen Kardiovaskular FK UPH dan
Staf Heart Center Siloam Lippo
Village, dalam kesempatan
peluncuran platform Azurion, di
Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis
(28/9/2017).
Di Indonesia, penyakit tidak
menular (PTM) diperkirakan
mmencapai angka 71 persen
dari total kematian yang ada di
Indonesia dan penyakit jantung
koroner (PJK) berkontribusi
hingga 37 persen dari angka
kematian yang ada tersebut
akibat penyakit tidak menular (PTM). Seperti diberitakan

Volume XXXVI

Okezone, sayangnya, angka
yang cukup besar tersebut diakibatkan oleh penyakit jantung
koroner (PJK) yang sampai sekarang belum diketahui penyebabnya.
“Penyakit Jantung Koroner (PJK)
belum bisa diketahui penyebabnya. Namun, ada faktor
risiko yang dapat memberikan
dampak munculnya penyakit
tersebut,” sambungnya.
Lebih lanjut dikatakan oleh
Dr. dr. Antonia Anna Lukito,
SpJP (K), FIHA FSCAI, FAPSIC
atau yang lebih akrab disapa
Dr. Anna, ada beberapa faktor
risiko yang dapat menyebabkan munculnya penyakit jantung koroner (PJK), antara lain
tekanan darah tinggi, riwayat
keluarga, kolestrol, kencing
manis, usia, kebiasaan merokok,
hingga kegemukan.
“Semakin banyak faktor risiko
yang ada pada diri seseorang
maka akan semakin banyak
juga peluang terjangkit atau
terkena penyakit jantung koroner,” ucap Dr. Anna.
Sebagian besar dari faktorfaktor risiko yang telah disebutkan oleh Dr. Anna bisa diatasi,
namun ada dua dari faktor
risiko tersebut yang tidak bisa

teratasi, yaitu usia dan riwayat
keluarga. Dr. Zamhir Setiawan
pun mengatakan hal yang
nyaris serupa, ia mengatakan
sebanyak 80 persen penyakit
kardiovaskular bisa dicegah
dengan perubahan pola gaya
hidup.
“Penyakit kardiovaskular didahului dengan gaya hidup
yang tidak sehat, namun ada
kemungkinan sebanyak 80
persen penyakit tersebut dapat
dicegah dengan melakukan perubahan pola gaya hidup. Pola
gaya hidup tersebut bisa dilakukan dengan cara memperbaiki pola makan menjadi lebih
sehat, melakukan olahraga
teratur, berhenti merokok dan
menghindari asap rokok, serta
tidak meminum alkohol,” ucap
Dr. Zamhir Setiawan, Kasubdit
Direktorat Penyakit Jantung
Kementerian Kesehatan. (*/Q)
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