
INTERNATIONAL MEDIA, 

D E N PA S A R  ( I M ) 
- Dalam rangka datangnya 
Perayaan Mid Autumn Fes-
tival, dan untuk mendorong 
warga Tionghoa dan Tionghoa 
perantauan di Indonesia untuk 
memperkuat kepercayaan diri, 
bersatu memerangi pandemi 
Covid-19 sekaligus sukacita 
menyambut Perayaan Mid 
Autumn Festival, Konsulat 
Jenderal Tiongkok di Denpasar 
menyelenggarakan lomba 
fotografi dan video pendek 
bertema “Selamat Datang 
Mid Autumn Festival, Ber-

terpisah.
3. Langkah kegiatan
A. Pengiriman dokumen: 

mulai 27 Juli hingga 14 Sep-
tember 2021

B. Penilaian :
K o n s u l a t  J e n d e r a l 

Tiongkok di Denpasar me-
nilai dan menetapkan karya 
pemenang lomba serta wak-
tu tunggu.

C. Penyerahan hadiah 
: 18 September 2021 akan 
diumumkan karya pemenang 
lomba dan mempublikasikan 
karya pemenang lomba. Ke-

sama Atasi Masa-Masa Sulit”. 
Lomba ini diperuntukkan bagi 
warga Tionghoa di wilayah 
konsulernya. 

Berikut penjelasan tentang 
lomba tersebut : 

1. Lingkup partisan lomba
Orang Tionghoa dan war-

ga huaqiao di wilayah konsuler 
Konsulat Jenderal Tiongkok 
di Denpasar (Provinsi Bali, 
Provinsi  Nusa Teng gara 
Barat, Provinsi Nusa Teng-
gara Timur).

2. Aturan keikutsertaan 
lomba.

A. Tema karya :
- Mencerminkan sikap 

optimis terhadap kehidupan 
di masa pandemic Covid-19.

- Mencerminkan adat is-
tiadat budaya tradisional dan 
kemeriahan  Perayaan Mid 
Autumn Festival.

B. Persyaratan keikutser-
taan lomba :

a.  Setiap orang dapat 
mengirimkan maksimal 3 
karya, dan semua karya yang 
dikirim harus mengisi tanda 
terima karya (klik untuk men-
gunduh). Peserta kemudian 

mengirimkan karya dan tanda 
terima ke email : johnyang-
bob@gmail .com. Format 
subjek surat: “Nama peserta-
Nama Karya”.

b. Ukuran karya foto pe-
serta lomba yakni di atas 1 
MB atau kurang dari 10 MB. 
Tidak menerima foto mozaik 
atau foto paska modifikasi 
berukuran besar. 

c. Karya yang dikirimkan 
harus asli. Panitia tidak mener-
ima karya yang melanggar hak 
cipta serta karya yang dicetak 
ulang. Karya yang dikirim tidak 

ditandai dengan watermark 
apa pun seperti LOGO, nama 
situs web, alamat tautan atau 
lainnya. 

d. Peserta harus meny-
impan sendiri dokumen asli 
untuk diberikan saat memveri-
fi kasi informasi.

e. Menyetujui pihak Kon-
sulat Jenderal Tiongkok di 
Denpasar akan menggunakan 
karya-karya terpilih dalam hal 
publikasi, distribusi, pameran, 
internet broadcast dan lain-
nya. Tidak ada remunerasi 
yang akan dibayarkan secara 

mudian menghubungi con-
tributor untuk mengirimkan 
hadiah kepada pemenang.

4. Pemenang lomba
A. Juara pertama, satu 

orang
B. Juara dua, tiga orang
C. Juara tiga, lima orang 
Hadiah peserta lomba : 

Semua peserta lomba yang 
mengirimkan karya akan me-
nerima hadiah.

Hak interpretasi akhir dari 
kegiatan lomba ini adalah milik 
Konsulat Jenderal Tiongkok di 
Denpasar. ● idn/din

Konjen Tiongkok di Denpasar Adakan Lomba Fotografi  Mid Autumn Festival dan Lomba Video Pendek

Hotel Grand Mercure Malang dan Hotel Mercure Surabaya Bersama Hotel Grand Mercure Malang dan Hotel Mercure Surabaya Bersama 
IKA dan BK3S Jatim Adakan 1.000 Vaksin untuk DisabilitasIKA dan BK3S Jatim Adakan 1.000 Vaksin untuk Disabilitas

Panitia bersama para difabel.

Gubernur Jatim bersama panitia.Gubernur Jatim saat meninjau vaksinasi.

METRO UTARA (IM) 
- Warga yang sedang men-
jalani isolasi mandiri (isoman) 
akibat terpapar Covid-19 di 
Kelurahan Karangrejo, Ke-
camatan Metro Utara Jumat 
(27/8) lalu menerima bantuan 
sembako dan penyemprotan 
cairan disinfektan dari pengu-
rus PSMTI (Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia) 
Kota Metro.

Lurah Karangrejo Saifullah 
mengungkapkan jumlah warga 
yang sedang menjalani isoman 
sebanyak 70 orang. 

“Sebelumnya kami telah 
mengajukan bantuan bagi 20 
orang. Sedangkan  50 orang 

sisanya kami ajukan mela-
lui bantuan CSR pemerintah 
setempat. Nah, sisanya kami 
ajukan bantuan yang dari 
PSMTI melalui Kodim 0411/
KM,” kata Lurah Saifullah.

Lurah Saifullah menam-
bahkan upaya penanggulangan 
Covid-19 di tingkat Kelurahan 
Karangrejo juga terbantu atas 
keberadaan mahasiswa Univer-
sitas Muhammadiyah Metro 
yang sedang melakukan kuliah 
kerja nyata (KKN) di wilayah 
tersebut.  

“Mereka sangat antusias 
membantu kami. Mulai dari 
penyemprotan, membagikan 
sembako hingga memberikan 

dukungan moral pada pasien 
yang melakukan isoman,” 
ungkap Saifullah.  

Sedangkan Wakil Ketua 
PSMTI Kota Metro Dedi 
Cahyana mengatakan pembe-
rian paket sembako ini meru-
pakan kepedulian terhadap 
masyarakat.

Baik yang menjalani isolasi 
mandiri maupun masyarakat 
yang terdampak pandemi 
Covid-19. 

“Intinya pemberian paket 
sembako ini untuk membantu 
masyarakat. Karena pandemi 
ini berpengaruh terhadap 
perekonomian masyarakat. 
Terutama yang terdampak dan 

sedang Isoman,” kata Dedi 
Cahyana. 

Dedi Cahyana menam-
bahkan dalam pendistr i-
busian paket sembako ini 
pihaknya bekerjasama den-
gan pemerintah daerah, Ko-
dim 0411/KM, dan Polres 
Metro.  

“Sebanyak 406 paket 
kami salurkan melalui Kodim 
0411/KM. Kemudian 400 
paket bersama Polres Metro. 
Kami juga mengadakan bak-
sos sembako lintas agama. 
Bersama 12 rumah Ibadah di 
kota Metro (Masjid, Vihara 
dan Gereja) sebanyak 235 
paket,” ujarnya. ● idn/din

PSMTI Kota Metro Berikan Bantuan Sembako ke Warga yang Isoman

Lurah Karangrejo Saifullah didampingi Babinsa memberikan bantuan pa-
ket sembako dan melakukan penyemprotan disinfektan kepada  pasien 
yang melakukan isoman.

hoa) NTB yang membantu 
masyarakat Lombok Utara 
terdampak Covid-19. 

Adapun bantuan berupa 
paket sembako yang nantinya 
disalurkan kepada mereka yang 
berhak menerima. 

Rencananya disalurkan ke 
masyarakat Desa Gondang 
yang terdiri dari empat dusun 
dan para yatim piatu.

Sementara itu Wakil Ketua 
INTI NTB S. Wijanarko se-
bagai pimpinan rombongan 

LOMBOK (IM) - Untuk 
meringankan keadaan ekono-
mi pada masa pandemi, Ko-
munitas Tionghoa Lombok, 
Jumat (27/8) lalu memberikan 
bantuan sebanyak 300 Paket 
Sembako ke Pemda KLU. 

Bupati Lombok Utara H 
Djohan Sjamsu SH secara sim-
bolis menerima bantuan terse-
but di ruangan kerja Bupati. 

Hadir  di  kesempatan 
tersebut, Staf  Ahli Bupati Bi-
dang Ekonomi Keuangan dan 

Pembangunan H Simparudin 
SH. Sedangkan perwakilan 
warga Tionghoa Lombok 
hadir Wakil Ketua INTI NTB 
S. Wijanarko, perwakilan dari 
PSBM dan PSMTI beserta 
rombongan.

Bupati Djohan berterima 
kasih kepada perkumpulan 
warga Tionghoa Lombok lebih 
khusus PSBM, PSMTI (Paguy-
uban Sosial Marga Tionghoa 
Indonesia) dan Perhimpu-
nan INTI (Indonesia Tiong-

menyampaikan bantuan pa-
ket sembako yang berjumlah 
300 paket terdiri dari beras, 
minyak dan mie instan yang 
diserahkan untuk meringankan 
beban warga Lombok Utara 
terdampak Covid-19 di masa 
PPKM ini.

Bantuan sembako terse-
but dibawa langsung dengan 
menggunakan satu truk. Dan 
seusai audiensi dengan Bupati 
Lombok Utara bantuan terse-
but  disalurkan. ● idn/din

Komunitas Tionghoa Lombok Berikan Bantuan 300 
Paket Sembako ke Pemda KLU

Perwakilan Komunitas Tionghoa Lombok memberikan bantuan sebanyak 
300 Paket Sembako ke Pemda KLU.

SURABAYA (IM) - Pan-
demi Covid-19 telah terjadi 
dari tahun 2020 secara global. 
Selain memberlakukan Prokes, 
pemerintah menggencarkan 
program vaksinasi untuk men-
capai herd immunity.

Terkait hal tersebut, Ho-
tel Grand Mercure Malang 
Mirama dan Hotel Mercure 
Surabaya Grand Mirama 
bersinergi dengan IKA (Ika-
tan Alumni Universitas Air-
langga) dan BK3S (Badan 
Koordinasi dan Kegiatan 
Kesejahteraan Sosial) Jawa 
Timur menggelar program 
1.000 vaksin untuk Disabili-

tas, Minggu (29/8).
Gubernur Jawa Timur 

Khofifah Indar Parawansa 
yang langsung meninjau keg-
iatan mengaku bersyukur, 
perluasan cakupan imunisasi 
bagi difabel dan ODGJ di 
Jatim tercatat tertinggi di In-
donesia. Khusus vaksinasi 
difabel menggunakan vaksin 
Sinopharm.

Treti Christina selaku Di-
rector of  Talent Cluster Ho-
tel Grand Mercure Malang 
Mirama dan Hotel Mercure 
Surabaya Grand Mirama men-
gatakan pihaknya bersinergi 
dengan IKA untuk pelaksana 

sinasi dan diutamakan untuk 
disabilitas. Kedua hotel yang 
berada dibawah naungan satu 
owning company ini bersinergi 
membantu kegiatan vaksin, 
sehingga dapat berjalan lan-
car,” ujar Sugito Adhi, General 
Manager Hotel Grand Mer-
cure Malang Mirama. 

“Seluruh peserta vaksinasi 
wajib menjaga protokol kes-
ehatan yakni menggunakan 
masker ganda dan menjaga 
jarak selama acara berlang-
sung,” imbuh Andreas Riyadi, 
General Manager Hotel Mer-
cure Surabaya Grand Mirama. 
● vivi

Nakes dan BK3S Jatim penye-
dia tempat yang luas sehingga 
mampu menampung 1.000 
orang untuk vaksinasi ini.

Diane Laurentia Cluster 
Marcomm & Event Manager 
menambahkan dukungan dari 
pihaknya berupa pemberian 
snack yang dibagikan untuk 
seluruh 1.000 orang disabilitas. 

Vaksinasi dilakukan mulai 
dari jam 08.00 pagi hingga 
selesai. Untuk mekanisme 
pendataan dan registrasi lang-
sung dengan pihak BK3S Jawa 
Timur. 

“Kegiatan ini bertujuan 
mendukung percepatan vak-

Hotel Grand Mercure Malang Mirama dan Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama 
dukung vaksinasi.

Diane Laurentia saat di lokasi vaksinasi.Andreas Riyadi memberikan 
snack kepada peserta vaksin.
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Penuhi Antusias Warga, YEMI Kembali Gelar Donor Darah Penuhi Antusias Warga, YEMI Kembali Gelar Donor Darah 

Warga dari berbagai kalangan dan etnis antusias 
mendaftarkan untuk menjadi pendonor darah. 

Lokasi donor darah di Kantor Sekretariat YEMI. 

KI-KA: Paul Kosasih, Pembimas Buddha Provinsi DKI 
 Jakarta Suwanto dan Sudarto Hwang.

Paul Kosasih, Sudarto Hwang dan Astina Lie berfoto bersama petugas PMI DKI Jakarta. 

Pembimas Buddha Provinsi DKI Jakarta Suwanto 
dan Sudarto Hwang turut mendonorkan darahnya. 

Warga antusias ikut mendonorkan darahnya.

JAKARTA (IM) - Me me-
nuhi antusias warga yang be-
lum mendapatkan kuota pada 
kegiatan donor darah yang 
digelar Minggu (22/8) lalu, 
pengurus YEMI (Yayasan Eti-
ka Moral Indonesia) kembali 
melakukan aksi sosial donor 
darah tersebut pada Minggu 
(29/8) di Kantor Sekretariat 
YEMI, Jalan Pluit Karang 
Indah VII (Blok Q8 No 45A), 
Muara Karang, Jakarta Utara.

Pada donor darah kali ini 

ada 88 peserta yang berhasil 
mendonorkan darahnya, se-
mentara yang belum berhasil 
empat peserta. 

Dan turut hadir serta men-
donorkan darahnya Pembimas 
Buddha Provinsi DKI Jakarta 
Suwanto.

“ Y E M I  m e n d u k u n g 
program donor darah PMI 
(Palang Merah Indonesia) 
dan ini cara kita memberikan 
kepada masyarakat yang sudah 
mempercayai YEMI,” ujar  

Ketua Umum YEMI Alex 
Tumondo.

Aksi donor darah YEMI 
ini dalam rangka berpartisipasi 
memenuhi kebutuhan stok da-
rah di Jakarta di masa pandemi 
Covid-19. 

Relawan YEMI yang terjun 
dalam donor darah tersebut, 
yaitu Paul Kosasih, Sudarto 
Hwang dan Astina Lie. 

Donor darah ini bekerja 
sama dengan PMI (Palang 
Merah Indonesia) DKI Jakarta 

JAKARTA (IM) — Sat-
gas Covid-19 MATAKIN 
– PERKHIN menyeleng-
garakan vaksinas i  untuk 
masyarakat sekitar MAKIN 
Jakarta Barat yang beralamat 
di Jalan Jembatan Gambang 
II No. 77 Pejagalan Jakarta 
Utara. 

Kegiatan ini merupakan 
hasil kerjasama dengan Pem-
prov DKI Jakarta dan dibantu 
oleh Puskesmas Pejagalan.

Suryani selaku ketua pe-
nyelenggara yang juga meru-
pakan Ketua Bidang Pening-
katan Peranan Perempuan 
MATAKIN  menyatakan lega 
bahwa umat Khonghucu dan 
warga sekitar sangat antusias 
mengikuti vaksin ini. 

Selain itu dia menyebut 

Satgas Covid 19 MATAK-
IN-PERKHIN yang semula 
dibentuk untuk membantu 
umat yang sedang isoman 
dirumah. Kami mengirimkan 
paket obat-obatan, tabung 
oksigen/oxygenetaror, menye-
diakan konsultasi kesehatan, 
bantuan logistik serta secara 
berkala mengadakan besuk 
virtual dan terapi rohani un-
tuk menguatkan umat kami 
yang sedang isolasi mandiri.” 
lanjutnya.

Vaksinasi ini melibatkan 
dr. Suryaningsih dan dr. Win-
slow Darmawan selaku dokter 
yang bertugas. Adinda Ang-
graeni, Putri V. Dinata dan 
Natalia K. Marbun selaku 
petugas vaksinator serta Riski 
yang membantu mengukur 

telah menyiapkan 200 vak-
sin yang terdiri dari sinovac 
untuk lansia, ibu hamil dan 
remaja dan Astrazeneca untuk 
masyarakat umum.

“Saya bersyukur dan lega 
bahwa acara ini dapat berjalan 
dengan lancar dan sukses, 
ditambah umat Khonghucu 
dan warga sangat antusias, 
dibuktikan dengan banyaknya 
warga yg hadir mengikuti 
vaksinasi hari ini,” ujar Sury-
ani dalam siaran pers, Senin 
(30/8). 

“Kita siapkan 200 vaksin 
untuk vaksinasi hari ini, Sino-
vac untuk lansia, ibu hamil dan 
remaja sedangkan Astrazeneca 
untuk masyarakat umum diluar 
kategori yang saya sebutkan 
tadi,” imbuhnya. 

Menurut suryani acara ini 
merupakan salah satu program 
SATGAS Covid 19 MATAK-

IN-PERKHIN setelah sebe-
lumnya menyalurkan paket 
bantuan obat-obatan kepada 

umat yang terpapar Covid-19.
“Vaksinasi hari ini meru-

pakan salah satu program 

tensi darah. 
Petugas Pcare oleh tim 

satgas dan pemuda MAKIN 
Jakarta Barat yang juga diban-
tu oleh petugas Kelurahan 
Pejagalan.

Suryani berharap ma-
syarakat mau mengikuti pro-
gram vaksinasi covid 19 seba-
gai upaya mengatasi pandemi 
ini agar cepat berakhir dan 
mengingatkan masyarakat un-
tuk tetap disiplin menjalankan 
protokol kesehatan.

Pada kesempatan itu hadir 
Lurah Pejagalan (Ichsan Fir-
daus), Ketua MAKIN Jakarta 
Barat (Nalijani Latito), Ketua 
dan sekretaris Yayasan Tepasa-
lira (Nancy Wijaya dan Lim 
Foeng Sin), ketua RW 01 dan 
ketua RT setempat.  kris

Satgas Covid MATAKIN-PERKHIN Selenggarakan Vaksinasi

Panitia penyelenggara vaksinasi berfoto bersama.

Suasana vaksinasi yang berlangsung lancar. 

BANDUNG (IM) - Vi-
hara Giri Toha yang berada 
di Jalan Bojong Loa Bandung 
dan berdiri tahun 1961. Se-
lama beberapa dekade tera-
khir, vihara tersebut telah 
memperoleh dukungan para 
jemaat Buddha dan warga di 
sekitarnya. 

Vihara Giri Toha juga ser-
ing melaksanakan bakti sosial 
dan terus berkembang hingga 
hari ini. 

Dalam rangka sembah-
yang puja amal penghor-
matan kepada leluhur yang 
agung, Kepala Vihara Giri 
Toha Wong Kung Hung 
dengan bantuan para pen-
gurus Vihara dan sejumlah 
donatur umat Buddha mel-
akukan pembagian paket 
cinta kasih kepada umat 
Buddha dan warga kurang 

tah setempat yang hadir men-
yaksikan bakti sosial tersebut 
antara lain Wakapolsek Asta-
na Anyar,  pimpinan Satpol 
PP, Camat Astana Anyar, 

mampu yang terdampak 
wabah Covid-19. 

Kegiatan tersebut dilak-
sanakan dengan mematuhi 
protocol kesehatan secara 

ketat dan dibantu petugas 
keamanan agar terlaksana 
dengan tertib.

Pada kesempatan tersebut 
sebanyak 1.200 paket beras 

dan 1.200 paket mie kering 
dibagikan kepada warga war-
ga RW 05, Jalan Panjunan-
Astana Anyar dan para umat  
Buddha. 

Paket tersebut diterima 
dan didistribusikan oleh per-
wakilan dari RT 01 dan RT 
06.

Ada pun pejabat pemerin-

Lurah Panjunan, Ketua RW, 
Ketua RT, anggota Karang 
Taruna serta para jemaat 
Budha Vihara Giri Toha dan 
tokoh lainnya.  idn/din

Gelar Baksos, Pengurus Vihara Giri Toha Bandung Bagikan Paket Cinta Kasih ke Umat Buddha dan Warga Kurang Mampu

Paket beras dan mie kering yang akan dibagikan kepada warga sekitar 
dan jemaat Buddha.

Petugas Kepolisian dan Satpol PP membantu jalannya bakti sosial.

dan didukung oleh Walubi 
(Perwakilan Umat Buddha In-
donesia).

Seperti pada donor darah 
sebelumnya, panitia mem-
berikan makan siang, Ox-
imeter, snack, vitamin dan 
minuman.

YEMI dengan Ketua De-
wan Pembinanya DR.Eddie 
Kusuma SH.MH tak pernah 
lelah untuk melakukan keg-
iatan sosial untuk kepentingan 
masyarakat. ● kris


