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DENPASAR (IM) - Per-
himpunan INTI (Indonesia 
Tionghoa) Bali menggelar 
vaksinasi massal merangkul 
untuk semua anak bangsa atau 
WNI (warga negara Indonesia) 
maupun WNA (warga negara 
asing) yang tinggal di Bali. 

Upaya itu memberikan 
kesempatan setiap orang un-
tuk mendapatkan vaksinasi 
sehingga lebih cepat terbentuk 
herd immunity. Apalagi Bali se-
bagai daerah tujuan wisatawan 
dunia patut menjadi perconto-
han yang baik memberikan ak-
ses vaksin tanpa diskriminasi.

WNI dari berbagai daerah 
yg tinggal di Denpasar mengi-
kuti vaksinasi, termasuk WNA 
baik dari Korea,  Asutralia, In-
dia, Amerika, Kawasan Eropa, 
Vietnam dan sejumlah negara 
lainnya.

Hal  i tu  menandakan 

yang telah memberikan ke-
sempatan dan kemudahan 
kepada warga Jawa Timur di 
Bali kususnya Denpasar untuk 
mendapatkan vaksin. Sebagai 
warga negara yang baik kami 
wajib mendukung program 
pemerintah.

Vaksinasi ini juga disam-
but baik oleh Nanang Kosim, 
salah satu warga Kediri Jawa 
Timur yang sudah lama men-
cari nafkah di Denpasar.

Dia berharap kondisi sosial 
ekonomi segera kembali seper-
ti semula, jika seluruh masyara-
kat telah menerima vaksin. 

“Setelah program vak-
sinasi ini selesai, ya semoga 
ekonominya cepat pulih dan 
masyarakat semua bisa kembali 
beraktifitas seperti semula,” 
harapnya.

Ketua Vihara Satya Dharma 
Darvin Jimtat juga sangat ber-

Kesehatan dr. Luh Putu Sri 
Armini, Kabag Protokol dan 
Komunikasi Pimpinan I Dewa 
Gede Rai, serta Camat Den-
pasar Selatan I Wayan Budha 
di Vihara Satya Dharma, Den-
pasar. 

Dalam kegiatan tersebut 
INTI Bali didukung INTI Klub 
Bali Sehat (IKBS), Komunitas 
Tionghoa Bagan Siapi-Api & 
pesisir di Bali dan berbagai 
Komunitas, termasuk meng-
gandeng RS. Bhakti Rahayu, 
Klinik Putu Parwatha, PDGI, 
IDI, Korps Menwa Ugraçena 
Bali, Dinkes kota Denpasar, 
beserta Tim Gabungan.   

Tim tersebut berasal dari 
beberapa organisasi kemaha-
siswaan yaitu Menwa Ugraçena 
Yon A-901/Mayurajana Unud, 
Tim Bantuan Medis Janar Dūta 
FK Unud, IMA FK Unud, 
VNT FK Unud, VSFT FK 

terima kasih atas kepercayaan 
yang diberikan INTI dan Pemer-
intah Kota Denpasar sebagai 
tuan rumah penyelenggaraan 
vaksinasi massal Covid-19. 

“Hari ini kami laksanakan 
2.500 dosis vaksinasi ke-1 
astrazeneca dengan disiplin 
protokol kesehatan yang ketat. 
Ini adalah vaksinasi dosis ke-1 
yang ke-4 kalinya dengan to-
tal Dosis 8.000 Vaksin yang 
dilaksanakan di Vihara Satya 
Dharma,” ujarnya. 

“Kami siap mendukung 
kesehatan dan bangkitnya 
pariwisata dan perekonomian 
masyarakat Bali tegasnya di-
dampingi Rustam Chen ketua 
yayasan Satya Dharma, Awalu-
din Ahai Ketua PEXI Bali, An-
dre Liembono Ketua Pakabar 
Bali dan Andoyo Tanujaya 
Kabid Kesehatan INTI Bali,” 
tambah Davin Jimtat. ● ist

Panitia penyelenggara berfoto bersama Wali Kota Denpasar Jaya Negara dan Ketua TP PKK Den-
pasar Sagung Antari Jaya Negara.

Panitia penyelenggara mempersembahkan Kue Bulan kepada Wali Kota 
dan isteri dalam rangka menyambut Festival Kue Bulan.

Semangat Gotong Royong Kemanusiaan, Wali Kota Jaya Negara Semangat Gotong Royong Kemanusiaan, Wali Kota Jaya Negara 
Apresiasi Vaksinasi Massal INTI Bali Rangkul WNI dan WNAApresiasi Vaksinasi Massal INTI Bali Rangkul WNI dan WNA

YMI Salurkan Beasiswa bagi Keluarga Sivitas ITS Terdampak Covid-19

Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari secara simbolis memberikan bantuan 
 beasiswa.

Ketua YMI ITS Ir Triyatno (kiri) dan Ketua Dewan Pembina YMI ITS Prof Dr Ir Triyogi 
Yuwono DEA (kedua dari kiri) menyerahkan bantuan obat-obatan dan peralatan 
medis pada Medical Center ITS.

Ashari MEng, beserta jajaran 
pimpinan ITS lainnya, dan para 
keluarga sivitas akademika ITS 
selaku penerima beasiswa. 

Menurut Triyatno, terdapat 32 
penerima beasiswa yang berasal 
dari jenjang SD (Sekolah Dasar), 
SMP (Sekolah Menengah Per-
tama), SMA (Sekolah Menengah 
Atas) dan Perguruan Tinggi. 

“Beasiswa ini berupa dana 
pendidikan. Dan akan diberikan 
setiap bulannya, selama enam bu-
lan. Semoga ini dapat membantu 
para keluarga sivitas akademika ITS 
yang ditinggalkan, akibat pandemi 
Covid-19 ini,” ujarnya. 

“Ke depannya, YMI ITS siap 
bekerja sama dengan ITS, untuk 

memberikan bantuan bagi sivitas 
akademika ITS maupun masyara-
kat sekitar,” tutur Triyatno. 

Sementara itu, Rektor ITS 
Prof  Ashari mengungkapkan rasa 
syukur dan berterima kasih, atas 
bantuan beasiswa pendidikan ini. 
Menurutnya, beasiswa ITS Peduli 
ini dapat dirasakan, berkat adanya 
Endowment Fund atau Dana Abdi 
ITS, yang sudah dimulai sejak 
tahun 2019 lalu. 

“Semoga kerja sama ITS den-
gan YMI ITS, bisa diperluas lagi. 
Dan terus dapat memberikan 
manfaat kepada keluarga terdam-
pak Covid-19,” ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, 
Tsabita Karlina Hidayati, salah 

SURABAYA (IM) - Pandemi 
Covid-19 yang belum berakhir, 
cukup banyak menelan korban 
jiwa. Termasuk di antaranya adalah 
dosen dan tenaga kependidikan In-
stitut Teknologi Sepuluh Nopem-
ber (ITS) Surabaya. 

Hal ini mendorong YMI 
(Yayasan Manarul Ilmi) ITS dan 
ITS Peduli, untuk membantu 
keluarga Sivitas Akademika ITS 
terdampak Covid-19. Dengan 
menyalurkan bantuan berupa 
beasiswa di Rektorat ITS, Kamis 
(2/9) lalu. Kegiatan tersebut di-
hadiri  Ketua YMI ITS Ir Triyatno, 
Ketua Dewan Pembina YMI ITS 
Prof  Dr Ir Triyogi Yuwono DEA, 
Rektor ITS Prof  Dr Ir Mochamad 

satu penerima beasiswa, memberi-
kan kesan pesannya. Mahasiswi 
Departemen Arsitektur ITS itu, 
kehilangan kedua orang tuanya aki-
bat Covid-19. “Saya mengucapkan 
terima kasih sebesar-besarnya ke-
pada YMI ITS dan ITS, yang telah 
memberikan bantuan kepada kelu-
arga saya. Baik sejak kami berada di 
rumah sakit, hingga saat ini,” ujar 
putri dari almarhum Sholihin ST 
MT, dosen Departemen Teknik 
Kelautan ITS ini. 

Selain beasiswa, YMI ITS juga 
menyalurkan bantuan berupa 6 
(enam) unit Oxygen Concentrator, 
9 (sembilan) tabung oksigen, serta 
100 paket obat-obatan kepada 
Medical Center ITS. ● anto tse

Pengurus dan anggota FKPJ (Forum Komunikasi Paguyuban Jawa Timur) Bali.
Potensi Indonesia begitu 

besar menjadi negara maju 
karena kekayaan alam, letaknya 
strategis, jumlah penduduk dan 
beragam akan budaya, suku, 
agama yang dimiliki.

Sementara itu, Wali Kota 
Jaya Negara memberikan apr-

di Kota Denpasar yang untuk 
keempat kalinya di laksanakan 
di Vihara Satya Dharma Benoa 
oleh INTI Bali dan komuni-
tas yang ada, di Denpasar” 
ujarnya.

Saat ini, pihaknya masih 
melayani vaksinasi disalibitas 

Paguyuban Jawa Timur (FKPJ) 
Bali. 

Sekretaris FKPJ Bali Rudi-
anto menyampaikan apresiasi 
yang tinggi dan terima kasih 
kepada INTI, Vihara Satya 
Dharma dan Pemerintah, Wa-
likota Denpasar Jaya Negara, 

Panitia menyiapkan kursi roda untuk 
 membantu mempermudah peserta  Vaksin.

Suasana jalannya vaksinasi massal yang berlangsung lancar.Tim Gabungan Administrasi Anak - anak Milenial yang  dikoordinir 
oleh Menwa Ugracena Bali dan Gema INTI Bali.

Vihara Satya Dharma sebagai tuan rumah penyelenggaraan 
vaksinasi massal Covid-19.

kepedulian dan semangat gotong 
royong orang Bali kepada kema-
nusiaan.

“Masyarakat Bali yang selalu 
ramah memberlakukan orang lain 
atau tamu yang menjadi daya 
tarik wisata dunia, selain akan 
keindahan budaya kesenian, adat, 
alamnya,” kata Ketua INTI Bali 
Sudiarta Indrajaya di Denpasar, 
Sabtu (4/9).

Demikian disampaikan ketika 
kunjungan Wali Kota Denpasar I 
Gusti Ngurah Jaya Negara didam-
pingi Ketua TP PKK Denpasar 
Sagung Antari Jaya Negara, Kadis 

esiasi acara tersebut yang mendu-
kung vaksinasi Covid-19 di Kota 
Denpasar.

Selama ini, Kota Denpasar 
untuk dosis pertama sudah men-
capai 140 persen, dan vaksinasi 
tahap kedua dengan capaian 94 
persen. 

“Sehingga saat ini Denpasar 
mengejar capaian vaksinasi kedua 
serta saat ini telah menyasar 740 
ribu yang sudah menerima vak-
sin,” ujar Jaya Negara.

 “Kami mengucapkan terima 
kasih atas kerjasama pelaksanaan 
percepatan vaksinasi Covid-19 

dan ibu hamil. Pelaksanaannya 
memang tidak mudah namun 
tetap melakukan secara optimal 
dalam melakukan tugas sebagai 
abdi masyarakat.

Selain itu, tengah mengusa-
hakan optimalisasi 3T,  khususnya 
testing dan tracking untuk menu-
runkan PPKM level IV ke level 
III. Disamping masyarakat tetap 
disiplin melaksanakan protokol 
kesehatan.

Pelaksanaan program vaksi-
nasi yang tertib, cepat, nyaman 
dan penuh suasana persaudaraan 
diapresiasi Forum Komunikasi 

Unud, KOMPAK FK Unud, 
KMPA FK Unud, TBM Baswara 
Prada FK Unwar, Kias FK Un-
war, dan BEM FKG Unmas serta 
Gema INTI dan PEXI Bali.

Sudiarta mengharapkan, mo-
mentum tersebut dapat memupuk 
kebangsaan dan persatuan antar 
anak bangsa dalam menggelor-
akan semangat gotong royong. 

Diyakini, semangat gotong 
royong itu akan menghantarkan 
bangsa Indonesia untuk keluar 
dari pandemi dan menjadi bangsa 
yang besar menuju generasi emas 
2045.

Pengurus YMI ITS, jajaran pimpinan ITS dan para penerima bantuan bea-
siswa berfoto bersama.



 SENIN 6 SEPTEMBER 2021

JAKARTA (IM) - Yayasan 
Tzu Chi Indonesia sejak Senin 
(23/8) lalu menyelenggarakan 
program bertajuk “Tzu Chi Peduli, 
Tzu Chi Berbagi” (Gerakan Mem-
bantu Pedagang Kecil).  

Kegiatan di setiap daerah 
berlangsung selama dua minggu. 
Mulai dari hari Senin hingga Jumat. 

Target penerima bantuan 
yakni warga kurang mampu. Dian-
taranya termasuk pasien Covid-19 
yang sedang menjalani isolasi man-
diri (isoman), petugas kebersihan, 
petugas keamanan dan lainnya.

 Program “Tzu Chi Peduli, 
Tzu Chi Berbagi” (Gerakan Mem-
bantu Pedagang Kecil) tersebut 
dari 23 Agustus hingga 3 Septem-
ber lalu berlangsung di kawasan 
Glodok, Jakarta Barat. 

Lalu 6 hingga 17 September 
mendatang kegiatan ini berlang-
sung di Duri Selatan, Jakarta Barat. 

Yang berbeda dalam kegiatan 
kali ini yaitu nasi kotak hangat ini 
bukanlah yang disiapkan oleh rela-
wan. Melainkan dipesan ke sejum-
lah pedagang kecil yang terdampak 
selama pandemic Covid-19. 

Dengan demikian dapat mem-
bantu warga masyarakat sekaligus 
mendukung pedagang pedagang 
kecil menjalankan usahanya. 

Juga serta mempromosikan 
lezat dan sehatnya makanan veg-
etaris.

Salah seorang relawan Wylen 
Djap menyatakan karena selama 
merebaknya wabah Covid-19, 
maka kita semua tak dapat men-
jalani hidup dengan baik. Khu-
susnya para pedagang kecil yang 
sulit untuk bertahan. 

Oleh sebab itu Yayasan Tzu 
Chi Indonesia berpikir bagaimana 
cara membantu mereka. Diantara-
nya yakni dengan cara memesan 

makanan lalu membagikan nasi 
kotak hangat kepada mereka yang 
membutuhkan. 

Sekaligus mempromosikan 
pola makan vegetaris.

 Di hari pertama, Senin (23/8), 
Kimhwa mendapat berkah dari 
program ini. Ia mendapat pesanan 
seratus porsi makan siang.  

 “Senang sekali saya mendapat 
orderan dari Tzu Chi. Karena sela-
ma pandemi sepi pembeli. Dengan 
bantuan ini saya berterima kasih, 
buat pedagang kecil seperti kami 
jadi ada pemasukan,” Ujar Kimhwa 
dengan rasa gembira. 

Dengan protokol kesehatan 
yang ketat, nasi kotak hangat mulai 
dibagikan para relawan yang mem-
promosikan makanan vegetaris. 
Selain para relawan, staf  Kelurahan 
Glodok, ibu PKK dan tokoh lain-
nya juga ikut membagikan nasi 
kotak hangat.

“Kami berharap para peda-
gang kecil dapat Bertahan dari 
gelombang epidemi ini. Warga 
yang menerima nasi kotak hangat 
juga dapat mengetahui ternyata 
jika Anda hanya mengonsumsi 
sayuran atau makanan nabati, 
Anda bisa tetap sehat,” ucap Wylen 
Djap menjelaskan harapan relawan 
atas kegiatan tersebut.  

Lurah Glodok Dian Rahadian 
berterima kasih dan mendukung 
program Tzu Chi ini yang memang 
sangat membantu warganya. 

“Dengan adanya bantuan ini 
diharapkan dapat mendongkrak 
atau mengangkat bagi pengusaha 
dan pedagang kecil untuk bergerak 
lagi ekonominya,” ujarnya. 

Kasi Kesra Kelurahan Glodok 
Isabella berharap program ini 
bisa terus berlanjut karena sangat 
bermanfaat untuk para pedagang 
kecil dan warga yang menerima 

kan tentang pemberdayaan ekono-
mi. Yang pada saat-saat seperti ini 
memang sedang sulit,” ujarnya.

Warga penerima nasi kotak 
hangat Meliana juga amat ber-

makananan tersebut. 
“Kami sangat senang sekali 

dengan kegiatan-kegiatan sep-
erti ini. Saya memberikan acungan 
jempol karena Tzu Chi memikir-

syukur. 
“Saya merasa amat gembira 

memperoleh nasi kotak hangat ini. 
Dan amat berterima kasih kepada 
Tzu Chi,” pungkasnya. ● idn/din

Pesan dan Bagikan Nasi Kotak Hangat Yayasan Tzu Chi Indonesia Bantu Pedagang Kecil Bertahan Lewati Masa Pandemi Covid-19

SURABAYA (IM) - 
Mayapada Hospital meny-
erahkan bantuan 5.000 paket 
sembako dan 10 unit alat 
bantu pernapasan kepada 
Pemkot Surabaya. 

Penyerahan bantuan 
dilakukan oleh Direktur 
Mayapada Healtcare Group 
Charlie Salim dan diterima 
oleh  Wali Kota Surabaya Eri 
Cahyadi, di halaman Balai 
Kota, Jumat (3/9).  

Charlie Salim menjelas-
kan Mayapada Healtcare 
Group dengan founder-nya 
Tahir berasal dari Surabaya, 
walaupun telah pindah ke 
Jakarta, tapi Surabaya tetap 
di hatinya terdalam. 

“Beliau peduli dan me-
mutuskan harus mendukung 
penuh kepada warga Sura-
baya. Sumbangan sudah 
beberapa kali tapi bentuknya 
berbeda-beda. Kali ini mem-
berikan bantuan paket sem-
bako dan oksigen generator 
portable untuk pasien Cov-
id-19,” jelas Charlie Salim.

Charlie Salim menam-
bahkan p ihaknya  ter us 
membantu Pemkot Sura-
baya. Selain itu, Charlie 
Salim menginformasikan 
bahwa RS Mayapada segera 
dibuka, juga disediakan 1 
lantai khusus untuk me-
nangani pandemi di ruang 
isolasi berkapasitas 60 bad.
dr. Irawati Marga MARS 
QIA selaku Direktur Uta-
ma Rumah Sakit Mayapada 
Hospital Surabaya (MHSB) 
menambahkan bahwa keg-
iatan hari ini dari Mayapada 
Group yang berkontribusi 
kepada masyarakat dalam 
bentuk sumbangan. 

“Semoga sumbangan 
yang  d iber ikan  ber upa 
sembako bermanfaat bagi 
masyarakat terdampak Cov-
id-19,” harap dr. Irawati 
Marga .

Wal i  Kota  Surabaya 
mengapresiasi bantuan yang 
diberikan Mayapada Hos-
pital. 

Bantuan tersebut akan 
disalurkan kepada warga 
yang tidak mendapatkan 

stakeholder di Surabaya. 
“Seperti hari ini yang 

ditunjukkan Mayapada den-
gan pemberian bantuan, 
karena warga Surabaya yang 
terdampak sangat luar biasa. 
Bantuan sembako yang di-
berikan sangat bermanfaat. 
Banyak pedagang yang ber-
jualan hanya 3 jam saja, 
sehing ga membutuhkan 
bantuan sembako. Demikian 
pula bantuan alat oksigen 
portabel sangat membantu 
di Isolasi Terpadu agar dapat 
memberikan pelayanan ter-
baik bagi masyarakat,” ujar 
Eri Cahyadi.

Hadir dalam acara terse-
but dr. Mira Novia Wak-
il Direktur Rumah Sakit 
Mayapada Hospital Surabaya 
(MHSB) dan Tanto Kard-
jono Pemimpin Bank Maya-
pada Internasional Cabang 
Surabaya, Pemuda.

Untuk diketahui Mayapa-
da Hospital Surabaya segera 
beroperasi pada Oktober 
mendatang. Berlokasi di 
Jalan Mayjend. Sungkono 
No.16-20 Surabaya, dengan 
luas bangunan 19 lantai (3 
basement dan 16 lantai). 

Ada pun fokus pengo-
batan ada 4 yakni; Internal 
Medicine, Trauma Centere, 
Stroke Centere dan Ortho-
pedics.

Saat ini Rumah Sakit 
Mayapada Hospital memiliki 
4 jaringan yang berlokasi di 
Tangerang (MHTG), Bogor 
(MHBG), Jakarta Selatan 
(MHIS) dan Kuningan Ja-
karta (MHKN). ● vivi
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Charlie Salim secara simbolis menyerahkan bantuan. Wali Kota Surabaya memberikan penghargaan.

Suasana acara penyerahan bantuan. 

Bantuan yang diberikan.

Lurah Glodok Dian Rahadian (ketiga dari kiri) dan Kasi 
Kesra Kelurahan Glodok Isabella (ketiga dari kanan) 
mendukung program bantuan Yayasan Tzu Chi.

Kimhwa (kiri) bersyukur mendapat pesanan dari Tzu Chi.Relawan Tzu Chi Wylen Djap (kiri) mensosialisasikan 
pentingnya pola makan vegetarian bagi kesehatan 
 kepada warga.

Relawan memberikan makanan vegetaris kepada salah 
satu penarik becak angkutan barang di wilayah RW 04, 
Kelurahan Glodok.

Salah seorang pedagang kecil  Kartini sedang 
 mempersiapkan makanan vegetaris.

Relawan Tzu Chi Wylen Djap sosialisasikan hidup  sehat 
dengan mengonsumsi makanan nabati, di Kantor 
 Kelurahan Glodok, Jakarta Barat.

Berfoto bersama Wali Kota Surabaya.

bantuan dari  Kemensos 
maupun Pemkot Surabaya, 
jelas Eri Cahyadi.

“Surabaya terus bergerak 
dengan bergotong royong, 
sehingga bisa turun menjadi 
zona kuning. Kita berpacu 
dengan waktu agar Surabaya 
menjadi Level 2 atau Zona 
Hijau, sehingga pergerakan 
ekonomi terus berjalan,” 
imbuh Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi 
mengaku membutuhkan 
dukung an dar i  se lur uh 

Membantu pedagang kecil mengatasi kesulitan ekonomi di tengah 
 pandemi Covid-19, Yayasan Tzu Chi Indonesia  menyelenggarakan “Tzu Chi 
Peduli, Tzu Chi Berbagi” (Gerakan Membantu Pedagang Kecil)  pembagian 
Nasi Kotak Hangat.


