
INTERNATIONAL MEDIA, 

“Hari ini merupakan HUT 
ke-74 Korem 043/Gatam, pada 
hari ini kami bekerja sama den-
gan PSMTI dan PMI Kota 
Metro menggelar bakti sosial 
donor darah dan pembagian 
ratusan paket sembako,” terang 
Letkol Inf. Andri Hadiyanto.

Letkol Inf. Andri Hadi-
yanto menambahkan kegiatan 
itu diikuti oleh 200 peserta 
umum. Mulai dari TNI, ASN 
hingga masyarakat sipil.

“Jumlah peserta yang hadir 
sementara ada 200 orang yang 

KOTA METRO (IM) - 
Dalam rangka HUT ke-74 Ko-

rem 043/ Gatam, Komando 
Distrik Militer (Kodim) 0411/
Kota Metro Selasa (24/8) lalu 
menggelar bakti sosial donor 
darah. Kegiatan tersebut ber-
langsung di aula Makodim 
Kota Metro.

Pada kesempatan tersebut, 
Dandim 0411/KM Letkol Inf. 
Andri Hadiyanto menyam-
paikan bakti sosial tersebut 
merupakan bentuk kepedulian 
terhadap masyarakat yang kerap 
kesulitan mencari donor darah 
saat menjalani perawatan medis.

akan mendonorkan darahnya. 
Dan nantinya akan kami se-
rahkan ke PMI, kemudian 
diberikan kepada masyarakat 
yang membutuhkan tamba-
han darah. Agar lebih mudah 
dan cepat tertangani. Selain 
itu, kami juga menyediakan 
ratusan paket sembako bagi 
peserta donor darah. Kami 
dari Kodim 0411/KM akan 
terus melakukan kegiatan seru-
pa sebagai bentuk kepedulian 
di masa pandemi Covid-19,” 
tandasnya.  idn/din

Peringati HUT Ke-74 Korem 043/Gatam,
Kodim 0411/KM Gelar Donor Darah


Dandim 0411/KM 
Letkol Inf. Andri 

Hadiyanto dan pimp-
inan PSMTI Kota 
Metro berceng-

krama dengan salah 
seorang pendonor 
yang sedang men-

donorkan  darahnya.
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BANYUMAS (IM) —
PWKT (Paguyuban Warga Ke-
turunan Tionghoa) Kabupaten 
Banyumas, Jumat (27/8) lalu 
beraudiensi dengan Pemkab 
Banyumas. 

Pertemuan tersebut dilaku-
kan sebelum PKWT melaku-
kan bakti sosial berupa pem-
bagian sembako.

Rombongan PWKT diteri-
ma langsung Bupati Banyumas 
Achmad Husein di Ruang Joko 
Kaiman Pendopo Si Panji. 

Bupati didampingi Ketua 
DPRD Banyumas Budhi Se-
tiawan, Kapolresta Banyumas 
Kombes Pol M Firman Luk-
manul Hakim SH SIK MSi, 
Dandim 0701/Banyumas Let-
kol Inf  Chandra SE MIPOL, 
Kajari Banyumas Soimah SH 
MH, Kajari Purwokerto Suna-
rwan SH MH.

Koordinator Penasehat 
PWKT Banyumas Budi Su-
wandi mengatakan pihaknya 
bersilaturahmi sekaligus me-

maparkan rencana  bakti sosial 
yang akan dilaksanakan PWKT 
dengan menyasar warga ter-
dampak COVID-19 di wilayah 
Banyumas.

“Kami berharap ada sinergi 
positif. Sehingga kegiatan bakti 
sosial bisa berjalan lancar dan 
bisa dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat yang terdampak 
pandemi,” kata Budi Suwandi.

Dia mengungkapkan bakti 
sosial rencananya akan dimulai 
pada awal September 2021. 
Dalam kegiatan tersebut, pi-
haknya menargetkan 30 ribu 
paket sembako akan didis-
tribusikan bertahap, sepekan 
sekali. “Bantuan ini sebagai 
wujud kepedulian kami terhadap 
masyarakat terdampak Covid-19 
yang telah terjadi selama lebih 
dari satu tahun ini,” ujarnya.

Ketua Panitia Baksos 
PWKT Peduli Sesama Tanto 
Fermanto menjelaskan bantuan 
diberikan kepada warga yang 
terdampak pandemi Covid. 

mengapresiasi bakti sosial yang 
akan dilakukan PWKT Banyu-
mas. Bantuan berupa bahan 
pokok sangat diperlukan oleh 
masyarakat Banyumas yang 
saat ini terdampak pandemi 
Covid-19.

Husein berharap bantuan 
dari PWKT Banyumas dapat 
dimanfaatkan sebaik-baiknya 
oleh masyarakat. Selain itu, 
agar bantuan tepat sasaran 
dan teknis penyaluran, Bupati 
Achmad Husein menyarankan 
PWKT Banyumas berkoordi-
nasi dengan Dinas Sosial dan 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Banyumas 
terkait data sasaran penyaluran 
bantuan.

“Supaya nantinya masyara-
kat terdampak COVID-19 di 
Banyumas dapat manfaatnya 
serta tepat sasaran. Jangan 
sampai yang sudah mendapat-
kan bantuan menerima ban-
tuan kembali,” kata Achmad 
Husein.  idn/din

Misalnya, pekerja harian yang 
mencari nafkah untuk makan 
hari itu. Diasumsikan mereka 
adalah kalangan yang paling 

terdampak pandemi Covid.
“Kita membagikan paket 

sembako rencananya tiap min-
ggu sebanyak 1.000 paket. Ke-

giatan itu dilakukan di 6-7 desa. 
Harapannya, pendistribusian 
bantuan bisa dirasakan oleh 
warga terdampak di 330 desa/

kelurahan di Banyumas,” kata 
Tanto Fermanto.

Bupati Banyumas Achmad 
Husein menyambut baik dan 

Audiensi Pimpinan PWKT Banyumas dengan Bupati Banyumas Achmad Husein dan jajaran.



Anggota Lions Club 
Bandung Liberty 

menyaksikan upa-
cara serah terima 

bantuan.

BANDUNG (IM) - Da-
lam rangka hari jadi ke-16, Li-
ons Club Bandung Liberty Se-
lasa (24/8) lalu menggelar bakti 
sosial dengan membagikan 
1.600 paket sembako kepada 
warga kurang mampu terdam-
pak wabah Covid-19. Hal ini 
dilakukan sebagai bentuk per-
hatian yang penuh kehangatan.

Lions Club Bandung Lib-
erty berdiri pada 8 Agustus 
2005. Hingga kini sudah beru-
sia 16 tahun. 

Dalam rangka memper-
ingati hari yang indah ini agar 
lebih bermakna, maka sejak 
Minggu (8/8) hingga Selasa 
(24/8) lalu, Ketua Lions Club 
Bandung Liberty  L.Lanny 
H memimpin anggota Lions 
Club lainnya yakni Yan Mei 

“Kita semua harus me-
makai masker untuk melind-
ungi diri sendiri sekaligus untuk 
mengurangi resiko terpapar 
virus tersebut,” ujarnya. 

Acara ini juga didukung 
oleh Lions Club Bandung 
Merdeka. Antara lain Wakil 
Ketua Pengawas Chen Sheng 
Long, mantan Ketua District 
Lions Club Rao Li Quan, Ketua 
Lions Club Bandung Merdeka 
L. Kanaya, Wakil Ketua He 
Xue Xiang, perwakilan Lions 
Club Bandung Ceria L Winston 
dan tokoh lainnya turut serta 
dalam acara tersebut. 

Paket bantuan tersebut 
semuanya disusun rapi oleh 
para anggota Lions Club Band-
ung Liberty yang dibantu se-
jumlah pekerja. Hal ini mencer-

minkan keseriusan dan kerja 
keras para anggota Lions Club. 
Sungguh mengagumkan dan 
mengharukan.

Ketua L. Lanny H men-
gatakan dalam rangka mem-
peringati HUT ke-16, kami 
berpikir saat ini periode dimana 
wabah Covid-19 berlangsung 
amat massif. Kita harus men-
taati protokol kesehatan, men-
genakan masker, menjaga jarak 
sosial, tidak berkerumun dan 
lainnya. Oleh sebab itu tidak 
ada kegiatan perayaan. Selain 
itu mengingat visi misi Lions 
Club adalah mengabdi kepada 
masyarakat dengan cinta serta 
membantu masyarakat kurang 
mampu yang membutuhkan. 
Oleh sebab itu, kami memu-
tuskan untuk membagikan 
paket cinta kasih kepada war-
ga kurang mampu. Sekaligus 
memberikan mereka perhatian 
yang hangat. Juga agar mereka 
memperhatikan kesehatan mer-
eka, mengenakan masker untuk 
melindungi diri mereka. Cara 
semacam ini lebih bermakna 
dalam merayakan HUT ke 16. 
Kami senang, dan warga yang 
menerima paket juga senang.

Termasuk TNI, Polri, Ca-
mat, Lurah dan para penerima 
bantuan semuanya mengapr-
esiasi aksi sosial yang diseleng-
garakan Lions Club Band-
ung Liberty. Juga menyatakan 
terima kasih. Semoga Tuhan 
membalas kebaikan hati mer-
eka dengan memberikan lebih 
banyak keberkahan dan kese-
hatan.  idn/din

Rayakan HUT Ke 16, Lions Club Bandung Liberty Bagikan Sembako ke Warga Terdampak Pandemi Covid-19

KI-KA : Titin, Yan Mei Hua, L. Lanny H, Erna M dan Yeyen. Titin, L. Lanny H dan Yan Mei Hua menyerah kan 
paket sembako kepada seorang pemulung.

L. Lanny H, menyerahkan paket cinta kasih 
kepada salah seorang warga.

Pengurus Lions Club Bandung Liberty berfoto bersama sejumlah penerima bantuan setelah mem-
bagikan paket cinta kasih.

Hua, Titin, Erna M, Lai Xiu 
Fang, Yeyen, Elizabeth, Lin Mei 
Ling, Merry dan tokoh lainnya 
mengunjungi sejumlah lokasi 
antara lain: Antapani, Soreang, 
Kopo, Cimahi, Cibaduyut, Su-
kahaji dan tempat lainnya untuk 
membagikan 1.600 paket sem-
bako berisikan 5 kg beras, 1 liter 
minyak goreng, 10 bungkus mie 
instan dan 10 buah masker. 

Bantuan tersebut untuk 
meringankan kesulitan mer-
eka sekaligus menginformasi-
kan kepada warga masyarakat 
bahwa saat ini virus Covid-19 
sedang merebak secara massif. 



Camat menandata-
ngani dokumen se-
rah terima bantuan.



Merry (kedua dari 
kiri), Titin (kesatu 
dari kanan) secara 
simbolis menyerah-
kan paket bantuan 
kepada perwakilan 
desa.


Suasana pembagian 
paket sembako yang 
berjalan lancar. 
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Gelar Seminar Daring, CCIS UK Petra Angkat TemaGelar Seminar Daring, CCIS UK Petra Angkat Tema
‘Kontribusi Perhimpunan INTI Bagi Kemajuan Indonesia’‘Kontribusi Perhimpunan INTI Bagi Kemajuan Indonesia’

Ketua Pusat Perhimpunan INTI 
Teddy Sugianto hadir sebagai salah 
satu peserta seminar.

Ketua PD Perhimpunan INTI Jawa 
Timur Gatot Seger Santoso.

Plt Sekjen INTI Pusat Candra Yap. Dosen Prodi Bahasa Mandarin UK 
Petra Alpin Gadman Markali seba-
gai moderator.

SURABAYA (IM) — 
CCIS (Center for Chinese 
Indonesian Studies) dan pro-
gram studi Bahasa Mandarin 
UK Petra gelar seminar daring 
bertemakan “Kontribusi Per-
himpunan INTI bagi Kema-
juan Indonesia”, Sabtu (29/8) 
malam. 

Acara yang dipandu oleh 
Alpin Gadman Markali se-
bagai moderator tersebut, 
menghadirkan Plt Sekjen INTI 
(Indonesia Tionghoa) Pu-
sat Candra Yap dan Ketua 
PD Perhimpunan INTI Jawa 
Timur Gatot Seger Santoso 
sebagai nara sumber. 

Menurut Alpin yang juga 
seorang dosen Prodi Bahasa 
Mandarin UK Petra, kegiatan 
ini digelar agar generasi muda 
Indonesia bisa lebih mengenal 
apa itu Perhimpunan INTI, 
serta kontribusinya bagi kema-
juan Indonesia. 

“Ternyata cukup banyak 
generasi muda saat ini, khu-
susnya di UK Petra, yang tidak 
mengenal Perhimpunan INTI 
dan sepak terjangnya, dalam 
memberikan kontribusi sosial 
kebangsaan bagi Indonesia. 
Kami berharap, kegiatan ini 
dapat mencerahkan,” ujarnya. 

Dalam penjelasannya, Ket-
ua PD Perhimpunan INTI 
Jatim Gatot Seger Santoso 
menyatakan, bahwa kehadiran 

Perhimpunan INTI di Indone-
sia, sangat erat kaitannya den-
gan kejadian  Reformasi 1998. 

“Dan selama dua dekade 
ini, Perhimpunan INTI telah 
banyak menyumbang bak-
tikan karya-karyanya untuk 
Indonesia. Khususnya di masa 
pandemi Covid-19 ini. Baik 
Perhimpunan INTI Pusat 
maupun daerah, banyak mem-
bantu pemerintah dalam pen-
anganan pandemi,” ujarnya.

“Sebab Indonesia adalah 
pilihan. Sementara Tionghoa 
adalah anugerah Tuhan yang 
tidak dapat dipilih. Meskipun 
Tionghoa, tetapi kami sangat 
cinta Indonesia,” ungkapnya. 

Sementara itu, Plt Sekjen 
INTI Pusat Candra Yap men-
jelaskan, Perhimpunan INTI 
dibentuk pada 10 April 1999 
di Jakarta, sebagai jawaban 
atas perlakuan diskriminatif  

yang diterima warga Tionghoa 
selama masa Orde Baru. 

“Berdirinya Perhimpunan 
INTI didorong atas dua peri-
stiwa besar pada 1998. Yaitu 
peristiwa kerusuhan 1998, 
yang korbannya kebanyakan 
adalah warga Tionghoa. Serta 
runtuhnya Rezim Orde Baru 
yg sangat diskriminatif   baik 
dari segi produk hukum, mau-
pun perlakuan masyarakat,” 
ujar Candra.

“Karena itu, Perhimpunan 
INTI berdiri untuk menyele-
saikan permasalahan Tionghoa 
sampai tuntas. Ada dua target, 
yaitu penyelesaian diskriminasi 
perundang-undangan yang akh-
irnya selesai pada jaman Pres-
iden Gus Dur. Serta diskriminasi 
masyarakat, yang telah berlang-
sung selama puluhan tahun, dan 
masih kita jumpai hingga saat 
ini,” tambahnya. 

Untuk itu, kata Candra, 
Perhimpunan INTI banyak 
melakukan berbagai kerja 
sosial kebangsaan. Tujuan-
nya untuk menunjukkan pada 
masyarakat, bahwa warga 
Tionghoa juga peduli pada 
bangsa ini. Dan warga Tiong-
hoa juga bagian integral dari 
bangsa ini. Karena kami lahir, 
hidup dan mati di Indonesia,” 
ungkapnya. 

Candra  menje laskan , 
bahwa saat ini kepenguru-
san Perhimpunan INTI telah 
terbentuk di 16 Provinsi dan 
84 Kabupaten/Kota seluruh 
Indonesia. “Kami selalu bek-
erjasama dengan pihak lain, 
untuk ikut menyelesaikan ber-
bagai macam persoalan sosial 
kebangsaan. Karena kita harus 
hadir, apabila ada saudara kita 
yang membutuhkan bantuan,” 
pungkasnya.  anto tse

Warga masyarakat berbaris mengambil makanan gratis. Warga penerima paket beras.

tanggal 17 Agustus diperingati 
HUT Kemerdekaan RI di Indo-
nesia. Rakyat dan TNI berbagai 
daerah semuanya menyelengga-
rakan upacara peringatan HUT 
Kemerdekaan RI. 

Tahun ini karena wabah 
Covid-19 semakin massif  dari 
hari ke hari maka pemerintah 
pemerintah terpaksa menerap-
kan PPKM secara ketat guna 
mencegah penyebaran wabah. 
Karena itu, kegiatan peringatan 
HUT Kemerdekaan RI tahun 
ini diubah menjadi kegiatan 
amal. 

Pada hari itu Perkumpulan 
Eng Chun Kong Sho Medan 
bersama PSMTI melakukan aksi 
sosial di pintu gerbang secre-
tariat Yongchun yang berada di 

Peringati HUT ke-76 Kemerdekaan RI, Perkumpulan Eng Chun Kong Sho Medan Bersama PSMTI Adakan Baksos

lan Eng Chun Kong Sho Medan 
bersama PSMTI (Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa Indone-

sia) menyelenggarakan baksos 
dengan membagikan 1.000 
karung beras kepada warga ter-

dampak PPKM. Setiap karung 
beras berisikan 5 kg beras.

Menurut Ketua Perkumpu-

lan Eng Chun Kong Sho Medan 
Chen You Chao dan Wakil 
Ketua Pan Chang Nian, setiap 

MEDAN (IM) - Memper-
ingati HUT ke-76 Kemerdekaan 
RI pada 17 Agustus, Perkumpu-

perbatasan antara Jalan Tapanuli 
dan Jalan Prapat. 

Dalam kesempatan terse-
but dibagikan 1.000 karung 
beras kepada warga terdampak 
PPKM. 

Selain itu bantuan beras juga 
di kawasan pinggiran kota antara 
lain Titi Kuning, Banderawu, 
Km 5 Binjai, Tebing Tinggi dan 
Bagan Siapi-api. 

Sebanyak 200 bungkus ma-
kanan gratis setiap hari Rabu 
dan Kamis sejak pukul 10 pagi 
hingga 12 siang dibagikan ke-
pada warga kota kurang mampu 
di  Aula Perkumpulan Eng Chun 
Kong Sho Medan. 

Selain itu Perkumpulan Eng 
Chun Kong Sho Medan juga 
memberikan servis gratis ke-
pada becak yang rusak. Hingga 
kini jumlah becak yang sudah 
diperbaiki sebanyak 50 unit 
becak. Sehingga para penarik 
becak tersebut dapat kembali 
turun ke jalan untuk mencari 
nafkah.  idn/din



Wakil Ketua Per-
kumpulan Eng Chun 
Kong Sho Medan 
Pan Chang Nian 
(ketiga dari kanan) 
beserta pengurus 
dan anggota PSMTI 
berfoto bersama di 
depan secretariat 
Perkumpulan Eng 
Chun Kong Sho 
Medan.



Ketua Perkumpulan 
Eng Chun Kong Sho 

Medan Chen You 
Chao memberikan 

200 paket beras ke-
pada warga kota.

Perkumpulan Eng Chun Kong Perkumpulan Eng Chun Kong 
Sho Medan dan PSMTI beker-Sho Medan dan PSMTI beker-
jasama membagikan paket jasama membagikan paket 
beras.beras.

SURABAYA (IM) — 
OJK KR4 (Otoritas Jasa 
Keuangan Kantor Regional 4) 
dan IJK (Industri Jasa Keuan-
gan) di Jawa Timur, meny-
iapkan 184 ribu dosis vaksin 
Covid-19 untuk masyarakat. 

Rencananya, ratusan ribu 
dosis vaksin itu akan diberikan 
pada September mendatang.

2021, di Grand City Conven-
tion & Exhibition Surabaya.

Menurut Bambang, kegia-
tan ini merupakan sumbangsih 
dari Insan Sektor Jasa Keuan-
gan untuk masyarakat Jawa 
Timur.

“Pada Juli dan Agustus ini, 
OJK dan IJK Jawa Timur telah 
memberikan vaksinasi dosis 1 
dan 2, pada 30 ribu peserta. 
Kolaborasi berkesinambun-
gan antara OJK dengan IJK 
merupakan komitmen kami, 
untuk mendorong tercapainya 
ketahanan masyarakat” ujar 
Bambang, Sabtu (28/8). 

Dia berterima kasih pada 

Hal ini disampaikan Kepa-
la OJK KR4 Bambang Mukti 
Riyadi, disela kegiatan vaksi-
nasi Covid-19 dosis 2 pada 
30 ribu peserta. Yang digelar 
selama 3 hari, 26-28 Agustus 

semua pihak yang telah ber-
partisipasi dan mengawal 
pelaksanaan kegiatan ini. Di-
antaranya Bank Indonesia, 
Bank Jatim, BNI serta IJK, 
yang tergabung dalam Forum 
Komunikasi Lembaga Jasa 
Keuangan Daerah Jawa Timur 
(FK-LJKD Jatim).

“Sedikitnya, ada 70 IJK 
yang membantu dan siap mere-
alisasikan kegiatan vaksinasi 
ini,” ungkapnya. 

Sementara itu, Dirut Bank 
Jatim Busrul Iman selaku ketua 
pelaksana kegiatan vaksin, 
berharap vaksinasi ini dapat 
meminimalisir dan mencegah 
penyebaran Covid-19 di Jawa 
Timur.

“Namun,  harapannya 
masyarakat tetap secara ketat 
menerapkan protokol keseha-
tan. Meski sudah disuntik vak-
sin,” pungkasnya.  anto tse

Industri Jasa Keuangan Gelontorkan 184 Ribu Dosis Vaksin untuk Masyarakat Jawa Timur



Kepala OJK KR4 
Bambang Mukti 
Riyadi (kiri), Dirut 
Bank Jatim Busrul 
Iman (kedua dari 
kiri) dan pimpinan 
IJK saat meninjau 
pelaksanaan vak-
sinasi dosis 2 Sura-
baya.

 Rombongan 
pimpinan IJK Jatim 

meninjau tempat pe-
nyimpanan vaksin.


Foto bersama para 
pimpinan IJK di 
Jatim.

Ribuan peserta vaksin antri secara tertib dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mendapatkan suntikan vaksin dosis 2.


