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ABA Internasional Bandung Selenggarakan Wisuda Angkatan ke-15
bimbingan dosen tutor.

Ketua Dewan Yayasan 
Citra Cemara Liao Xiu Qiu 
mengapresiasi dan mengucap-
kan selamat kepada para wisu-
dawan karena dalam kondisi 

BANDUNG (IM) - Pros-
esi wisuda angkatan ke-15 
ABA Internasional Bandung 
berlangsung Sabtu (4/9) lalu 
di sekretariat Yayasan Citra Ce-
mara Bandung Jalan Soekarno-

di antaranya telah bekerja di 
luar daerah atau karena ala-
san pribadi lainnya mengikuti 
upacara wisuda via Zoom. 

Lalu tiga orang lainnya 
telah melanjutkan studi dalam 

Saya berharap agar para wisu-
dawan kelak tidak akan pernah 
melupakan janji wisudawannya 
kapanpun dan di manapun. 
Juga tetap belajar dan berkon-
tribusi pada masyarakat den-

mangat semacam ini sesuai 
untuk para wisudawan guna 
melanjutkan studi mereka. 
Melakukan pekerjaan dengan 
baik di bidang masing-masing 
atau berwirausaha dan berkon-

wisudawan Lai Li Xun serta 
perwakilan penerima beasiswa 
Huang Peng Chun menyatakan 
terima kasih atas bimbingan 
yang diberikan para dosen 
kepada mereka. 

Serta telah menjamin per-
ilaku baik mereka di masa 
depan. ● idn/din

Gelar Baksos, PSMTI Jabar Bagikan Paket Sembako  ke Warga Terdampak Pandemi Covid-19
SUMEDANG (IM) - 

Pengurus PSMTI (Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa Indo-
nesia) Jawa Barat, Kamis (9/9) 
lalu mengadakan bakti sosial. 

Ketua PSMTI Jabar Su-
wanda Holly memimpin Sek-
retaris Lita Dahlia dan pen-
gurus Benny, Ferry, Yansen 
dan Paulus mengunjungi 
Desa Mekar Bakti Kecamatan 
Pamulihan. 

Bersama Camat setempat 
Drs H. Herry Hardjadinata, 
Kepala Desa Juju, Danramil 
1004 Tanjungsari Kabupaten 
Sumedang Kapten Inf. Agus 
Hermawan, Kapolsek Pamuli-
han Iptu Ahmad Sahidin SH 
dan tokoh lainnya datang ke 
lokasi kegiatan. 

Kemudian setelah ber-

silaturahmi, secara simbolis 
mereka menyerahkan 200 
paket sembako berisikan beras, 
masker dan vitamin. 

Selanjutnya anggota Polri 
dan TNI mendistribusikannya 
langsung ke penerima manfaat 
untuk sedikit meringankan 
beban warga yang menderita 
akibat pandemic Covid-19. 

Lita Dahlia menyampai-
kan pidato atas nama Ketua 
PSMTI Jabar Suwanda Holly. 

Dia mengatakan bakti so-
sial kali ini adalah aksi nyata 
PSMTI Jabar kepada warga 
terdampak pandemi Covid-19 
sebagai bentuk kepedulian dan 
bantuan. 

Namun semoga bantuan 
ini dapat memberikan man-
faat dan kehangatan kepada 

mereka. 
“Marilah  kita bersama-

sama berdoa memohon rah-
mat Tuhan agar wabah ini 
segera berakhir dan kita semua 
bisa sehat dan damai selalu,” 

ujarnya. 
Camat Drs H. Her r y 

Hardjadinata dalam pidato-
nya menyatakan terima kasih 
banyak atas bantuan PSMTI 
Jawa Barat. 

Dan ini bukan yang per-
tama kalinya, sehingga kami 
semua merasa terharu dan 
bersyukur. Selama pande-
mi Covid-19,  banyak warga 
masyarakat yang hidupnya 

dalam kesulitan. 
Dan bantuan berbagai 

pihak adalah yang mereka 
butuhkan. 

Karena bermanfaat dan 
menghibur mereka baik secara 
fi sik maupun moril.  

Atas nama penerima man-

faat, saya ingin menyatakan 
terima kasih yang tulus kepada 
Anda sekalian. 

Semoga Tuhan mel i -
patkan gandakan berkahn-
ya serta melimpahkan kes-
ehatan dan kedamaian kepada 
Anda. ● idn/din

SEMARANG (IM)  - 
Dalam rangka perayaan King 
Hoo Ping, Kelenteng Tay Kak 
Sie Semarang Senin (6/9) lalu 
mengadakan kegiatan amal, 
berbagi sesama serta puja 
Ulambana.

 Tahun ini adalah tahun 
kedua sejak merebaknya pan-
demi Covid-19. 

Semua pihak sedih men-
yaksikan banyaknya warga 
yang hidup dalam kesulitan. 

Karena itu kita semua 
bahu membahu  membantu 
mereka.

Ketua Umum Yayasan 
Kelenteng Tay Kak Sie Tan-
to Hermawan menyatakan 
pihaknya sudah menggalang 
17 ton beras yang akan dibagi-
kan terutama untuk lansia,  
masyarakat umum dan anak 
yatim. 

“Karena problem pandemi 
Covid-19, metode pendis-
tribusian yang kami lakukan 
yaitu menyerahkannya kepada 
masing-masing kepala desa. 
Sedangkan untuk para warga 
lansia kami kirimkan langsung 
ke rumah mereka. Semoga 

paket cinta kasih yang seka-
darnya ini dapat membantu,” 
ujarnya. 

Wali Kota Semarang Hen-
drar Prihadi yang meninjau di 
lokasi kegiatan menyatakan se-
bagai Walikota dirinya merasa 
sangat terhormat. 

Karena di masa pandemi 
Covid-19, Kelenteng Tay Kak 
Sie masih peduli dengan kesu-
litan warga masyarakat. 

Dia berharap semangat 
ini dapat berkembang besar 
sekaligus menyentuh hati lebih 
banyak kalangan. 

Untuk melakukan berbagai 
kebaikan dan membantu warga 
masyarakat  yang mengalami 
kesulitan. 

Setelah membagikan paket 
sembako tersebut, Kelenteng 
Tay Kak Sie mengadakan puja 
Ulambana.  

Dilanjutkan dengan pe-
milihan Lochu baru. 

Membantu semua orang 
melakukan pembakaran uang 
kertas dan berbagai macam 
sesaji untuk para leluhur dan 
anggota keluarga yang telah 
meninggal. ● idn/din

Walikota Hendrar Prihadi bersama para  pengurus 
Kelenteng Tay Kak Sie.

Pengurus Klenteng Tay Kak Sie melakukan sembahyang.KI-KA : Zhong Zhao Xian, Li Wen Bin dan Tanto 
Hermawan. 

SEMARANG (IM) K U Y k i k ih k U k l k k b b i

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi Hadiri Baksos Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi Hadiri Baksos 
di Kelenteng Tay Kak Siedi Kelenteng Tay Kak Sie

Walikota Hendrar Prihadi membagikan paket cinta kasih kepada para lansia.

Lita DahliaCamat H. Herry 
 Hardjadinata. 

Lita Dahlia secara simbolis menyerahkan paket sembako 
ke perwakilan penduduk desa.

Kapolsek Pamulihan Iptu Ahmad Sahidin SH secara 
simbolis menyerahkan paket sembako ke perwakilan 
penduduk desa. 

Benny secara simbolis menyerahkan paket sembako ke 
perwakilan penduduk desa.

Seluruh tokoh yang hadir berfoto bersama.

Para wisudawan berfoto bersama. Pimpinan Yayasan Citra Cemara dan ABA Internasional 
 berfoto bersama para wisudawan.

Ketua Liao Xiu Qiu (kanan) menyampaikan  pidato.

Lin Jia Hao dan Pan Pei Shi memimpin  pembacaan 
Janji Wisudawan.

program “3+1”  kerjasama 
ABA Internasional Band-
ung dengan Hebei Normal 
University  (kelas online, se-
hingga tidak perlu pergi ke 
Tiongkok). 

Beberapa orang lainnya 
sudah bekerja di bidangnya 
masing-masing atau berwirau-
saha. 

Prosesi wisuda dilaksana-
kan panitia wisuda yang diben-
tuk Himpunan Mahasiswa 
ABA Internasional di bawah 

sulit wabah pandemi Covid-19 
masih tetap keukeh mengikuti 
kelas online. 

Sehingga mampu menye-
lesaikan studi mereka dengan 
lancar. 

Khususnya 6 orang wisu-
dawan di antaranya yang lang-
sung bekerja setelah lulus 
demi berkontribusi kepada 
masyarakat. 

“Semua ini menggambar-
kan pentingnya dan manfaat 
menguasai bahasa Tionghoa. 

gan tulus,” ujarnya. 
Dekan ABA Internasional 

Bandung Zeng Xiu Na dalam 
sambutannya menyatakan pan-
demi Covid-19 yang massif  
tidak sampai dapat mempen-
garuhi para dosen dan maha-
siswa ABA Internasional. 

“Pandemi telah men-
dorong kita untuk menin-
gkatkan ketangguhan kita. 
Seluruh dosen dan mahasiswa 
terus melanjutkan kegiatan 
akademik secara online. Se-

lebih banyak saran dan sum-
bangsih kepada almamaternya.

Asisten ABA Internasional 
Guru Tang Jin Huan dalam pi-
datonya pada upacara tersebut 
membacakan surat keputusan 
dekan tentang jumlah wisu-
dawan, daftar nama wisudawan 
dan prestasi akademik mereka. 
Diantaranya yakni wisudawan 
dengan prestasi akademik 
dan lulusan terbaik yakni Ye 
Shu Hui. 

Dia bersama perwakilan 

Hatta Bandung.
Tokoh yang hadir antara 

lain Ketua Dewan Pembina 
Yayasan Citra Cemara Li Han 
Fang, Ketua Dewan Pengurus 
Liao Xiu Qiu, pimpinan ABA 
Internasional Zeng Xiu Na, He 
Er De dan Tang Jin Huan. Juga 
hadir para wisudawan, panitia 
wisuda dan staf  kampus ABA 
Internasional.

Wisudawan angkatan 
2020/2021 ini berjumlah 22 
orang. Dimana enam orang 

tribusi pada masyarakat,” ujar 
Zeng Xiu Na. 

Dia menambahkan dihara-
pkan seluruh wisudawan tidak 
melupakan pembinaan dari 
almamaternya. 

Selamanya menjadi ang-
gota alumni almamaternya. 

Sekaligus memberikan 
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Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie 
menandatangani prasasti peresmian Lab 
PCR Klinik Bersama Kota Singkawang. 

BANDUNG (IM)  - 
Memperingati HUT ke-76 PMI 
(Palang Merah Indonesia) dan 
HUT Kota Bandung ke-211, 
Tim MTP (Masyarakat Tionghoa 
Peduli) Bandung dan PMI,  Rabu 
(8/9) lalu menyelenggarakan 
bakti sosial donor darah pertama 
di sekretariat Yayasan Harmonis 
Bandung Jalan Sudirman No 620 
Bandung.  Donor darah pertama 
di 2021 ini mengusung tema “Se-
tetes Darahmu Menyelamatkan 
Nyawa Orang Lain”.

Pukul 09.30 pagi, pengu-
rus Yayasan Harmonis Band-
ung Wang Yong, Chen Zhen 
Bi, Chen Wen Xiong, Ketua 
Bidang Pemuda dan anggota 
DPRD Bandung Uung, Ketua 
Panitia Penyelenggara Acara 
Juliana. Juga hadir Ketua Koor-
dinator tim MTP Bandung Dr 
DjoniToat SH, MM, perwakilan 
PSMTI Jabar Rao Shu Sheng, 
Chandra L, Lin Guo Guang, 
Ketua Yayasan Min Nan Band-

Dia mengatakan selain 
memperingati HUT PMI ke 
76, juga bertepatan dengan 
menipisnya suplai plasma PMI 
Bandung. Maka kegiatan yang 
diselenggarakan MTP ini laksana 
hujan di musim kemarau.  Na-
mun semoga dapat meringankan 
kebutuhan PMI Bandung. Juga 
menyelamatkan nyawa mereka 
yang amat membutuhkan darah. 

 Dalam kegiatan tersebut 
juga dibagikan masker kepada 
para pendonor dan pedagang 
kecil di pasar sayur Andir. Agar 
para pedagang mengerti dan mau 
mengenakan masker untuk men-
dukung gerakan anti pandemi 
pemerintah. Sekaligus memutus 
mata rantai penyebaran virus 
sehingga mengurangi resiko 
terinfeksi Covid-19. 

Dalam donor kali ini ada se-
banyak 266 orang yang mendaf-
tarkan diri untuk mendonorkan 
darah. 

Namun yang datang hanya 
239 orang. Namun banyak yang 
tidak memenuhi syarat disebab-
kan tekanan darah yang terlalu 
tinggi atau terlalu rendah. 

Baru saja meminum obat 
atau baru saja divaksin, masalah 

ung Yang Han Ping, Huang Wen 
Han, perwakilan Lembaga Indo-
nesia-China Rully, Camat Andir 
Budi Rachmat T dan rombongan 
semua datang ke lokasi kegiatan 
untuk memberikan dukungan. 

Selain itu perwakilan dari 

kelompok pemuda berbagai 
komunitas Tionghoa yang men-
jadi relawan untuk membantu di 
lokasi kegiatan. Masyarakat yang 
datang untuk mendonorkan da-
rah semuanya mentaati protokol 
kesehatan. Mengenakan masker 

dan menjaga jarak sosial. Sebe-
lum mendonorkan darah, dilaku-
kan serangkaian tes termasuk 
tes SWAB Antigen, pengukuran 
tekanan darah dan lainnya. Dan 
hanya mereka yang memenuhi 
syarat yang dapat mendonorkan 

darahnya. 
Wakil Ketua Yayasan Har-

monis Bandung Chen Zhen Bi 
dalam sambutannya menyatakan 
terima kasih atas kedatangan Ca-
mat Andir. Sekaligus menjelas-
kan kegiatan donor darah kali ini. 

berat badan dan lainnya. Dan 
hanya 176 orang yang memenuhi 
syarat dan hanya diperoleh 176 
kantung darah. 

Kegiatan donor darah ini 
juga membuat pemuda berbagai 
komunitas Tionghoa bergabung 
dalam kepanitiaan serta berparti-
sipasi dalam berbagai tugas. 

Agar para generasi muda 
dapat berlatih sehingga kelak 
mereka dapat menjadi generasi 
penerus komunitas Tionghoa 
yang matang dan mampu mel-
akukan kegiatan sosial dengan 
baik.

Camat Andir Budi Rachmat 
T mengapresiasi dan menyatakan 
terima kasih kepada MTP Band-
ung atas kegiatan donor darah 
yang berlangsung di Sudirman 
Grand Ballroom. 

Dalam pidatonya dia menya-
takan di masa wabah ini, kegia-
tan sosial yang dilakukan tim 
MTP  Bandung untuk merayakan 
HUT PMI ke-76 dan HUT 
Kota Bandung ke 211 sungguh 
amat bermakna.  “Sungguh cara 
membina generasi penerus yang 
patut dipuji. Semoga anda seka-
lian meraih sukses,” ujar Camat 
Andir. ● idn/din

Peringati HUT ke-76 PMI dan HUT ke-211 Kota Bandung, Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung Gelar Donor Darah Pertama di 2021

MALANG (IM) - Uni-
versitas Ma Chung Malang 
menggelar wisuda ke XI pro-
gram S1 secara virtual di kanal 
YouTube, Sabtu (12/9). 

Patrisius Istiarto Djiwan-
dono selaku Wakil Rektor 
Bidang Akademik melaporkan 
jumlah lulusan sebanyak 245 
wisudawan. 

Dengan rincian Fakultas 
Bahasa dan Seni meluluskan 
21 sarjana, Fakultas Sains dan 
Teknologi meluluskan 134 
sarjana, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis jumlah lulusan 90 orang. 

Dalam acara tersebut juga 
disebutkan prestasi terbaik 
yang diraih para wisudawan.

Secara umum hampir 83% 

rea Selatan. 
Demikian pula mahasiswa 

luar negeri belajar di Ma Chung 
yakni 3 mahasiswa asal Korsel 
belajar Bahasa Indonesia dan 1 
mahasiswa Timor Leste belajar 
Bahasa Mandarin.

Rektor Universitas Ma 
Chung Murpin Josua Sembir-
ing mengucapkan selamat 
kepada semua wisudawan 
angkatan 11.  

Prosesi wisuda digelar 
secara virtual memasuki tahun 
kedua, demikian pula dengan 
perkuliahan juga dilaksanakan 
secara online, karena pandemi.

Rektor meminta para 
wisudawan tetap semangat 
walau momen wisuda digelar 

ha tangguh, berinovasi dan 
mengikuti perkembangan ja-
man dalam berbisnis. 

Rektor mengucapkan teri-
makasih kepada pembina, pen-
gawas dan pengurus Yayasan 
Harapan Bangsa Sejahtera 
serta  bimbingan tim 9 se-
hingga Universitas Ma Chung 
terus berdiri tegak. 

Tahun ini Universitas Ma 
Chung merasakan duka men-
dalam atas kepergian ketiga 
pendirinya yakni Bambang 
Gunawan pendiri Karoseri 
Morodadi Prima, Arif  Har-
sono pendiri Samator Group, 
Sugeng Hendarto Ketua Pem-
bina sekaligus Pendiri Utama 
Universitas Ma Chung juga 

pendiri PT Jangkar Pacifik, 
PT Panca Pilar Tangguh dan 
perusahaan lainnya, jelas Rek-
tor Murpin.

Keluarga besar Ma Chung 
pun memberikan penghor-
matan dan apresiasi kepada 
Alm. Sugeng Hendarto yang 
telah berkontribusi terhadap 
pendidikan di Indonesia den-
gan mengubah nama gedung 
utama menjadi Bakti Persada 
Sugeng Hendarto Building.

Demikian pula yang dis-
ampaikan Ketua Yayasan 
Harapan Bangsa Sejahtera, Tee 
Teguh Kinarto, juga memberi-
kan penghargaan setingginya 
kepada Alm. Sugeng Hendarto 
selaku pembina akademik Uni-

membesarkan Universitas Ma 
Chung,” tuturnya.

Walau kehilangan sosok 
panutan, yayasan tetap men-
dukung dan memberi arahan 

versitas Ma Chung. 
“Beliau memberikan tel-

adan kepada kita,  mengajarkan 
makna berkomitmen, memeg-
ang teguh janji dan totalitas 

Universitas Ma Chung tetap 
berkarya mendidik pemuda 
Indonesia semakin tangguh 
dan berkontribusi terhadap 
kemajuan bangsa. ● vivi

Wisuda Universitas Ma Chung Malang 2021, Kenang Pendiri yang Berkontribusi terhadap Pendidikan Tanah Air

SINGKAWANG (IM) - 
Wali Kota Singkawang Tjhai 
Chui Mie Kamis (9/9) lalu 
meresmikan Laboratorium 
PCR di Klinik Bersama di Ke-
lurahan Sungai Garam Hilir, 
Kecamatan Singkawang Utara, 
Kota Singkawang, Kalimantan 
Barat.

Wali Kota Tjhai Chui Mie 
menyatakan kehadiran LAB 
PCR baru di Klinik Bersama 
Kota Singkawang ini selain 
membantu meningkatkan pe-
layanan kesehatan kepada 

masyarakat. 
Selain itu dapat mening-

katkan upaya pencegahan pe-
nyebaran Covid-19 di wilayah 
Kota Singkawang dengan 
mempercepat proses test-
ing, tracking dan tracing di 
masyarakat.

“Dengan adanya tamba-
han laboratorium PCR di 
Singkawang ini, tentu hasil 
pemeriksaan sampel jadi lebih 
cepat diketahui,” ujar Tjhai 
Chui Mie.

 Wali Kota Tjhai Chui Mie 

mengatakan pada masa awal 
pandemi sebelumnya, Pemer-
intah Singkawang sempat men-
galami kendala pada proses 
pemeriksaan sampel swab.

Banyaknya jumlah sampel 
swab yang harus diperiksa 
di laboratorium PCR milik 
RSUD Abdul Aziz Sing-
kawang menyebabkan kapa-
sitasnya penuh. Sehingga  se-
jumlah sampel swab kemudian 
dikirim ke Laboratorium PCR 
di Rumah Sakit Universitas 
Tanjungpura (Untan) Ponti-
anak untuk diperiksa.

Sedangkan Laboratorium 
PCR di RS Untan kala itu 
juga mengalami penumpukan. 
Karena sampel swab yang di-

tangani oleh RS Untan berasal 
dari seluruh Kabupaten dan 
Kota se-Kalimantan Barat.

“Hal ini yang menjadi ken-
dala kita pada masa awal pan-
demi dahulu. Dimana masa 
tunggu untuk hasil pemerik-
saan cukup panjang,” kata 
Tjhai Chui Mie.

Oleh sebab itu, Wali Kota 
Tjhai Chui Mie menyambut 
baik hadirnya Laboratorium 
PCR baru di Kota Singkawang 
ini. Sehingga menjadi tamba-
han kekuatan bagi Pemerin-
tah Kota Singkawang untuk 
melakukan testing, tracking 
dan tracing dalam upaya pen-
anganan Covid-19 di Kota 
Singkawang. ● idn/din

SINGKAWANG (IM) k k d l i l h RS U b l

Wali Kota Tjhai Chui Mie Resmikan Laboratorium Wali Kota Tjhai Chui Mie Resmikan Laboratorium 
PCR di Klinik Bersama SingkawangPCR di Klinik Bersama Singkawang

Ketua Yayasan Harapan 
Bangsa Sejahtera Tee 
Teguh Kinarto.

Chen Zhen BiCamat Budi Rachmat T.

Wakil Rektor Bidang 
Akademik.

Rektor Universitas Ma 
Chung Murpin Josua 
Sembiring.

Suasana wisuda ke 11 Universitas Ma Chung.

Mengenang pendiri utama Ma Chung Alm. Sugeng Hendarto.
lulusan Ma Chung mendapat 
pekerjaan setelah lulus. 

Mereka bekerja di instansi 
pemerintah, organisasi non 
profit, perusahaan swasta, 
wirausaha dan lainnya. Rata 
rata, 5 bulan sebelum lulus, 
mereka telah melamar kerja. 
Universitas Ma Chung mem-
beri peluang bea siswa ke luar 
negeri kepada para mahasiswa. 

Tahun 2020/2021 ma-
hasiswa Ma Chung ada yang 
menempuh pendidikan di 
Mesir, Taiwan, USA, dan Ko-

virtual. 1600 lebih lulusan Ma 
Chung yang sudah berkiprah 
di dalam maupun luar negeri 
sesuai fi losofi  Ma Chung yakni 
minum air ingat sumbernya. 

Dari mana keberhasilan 
bisa membalas budi baik ke-
pada keluarga, almamater dan 
bangsa. Para lulusan dihara-
pkan berkontribusi kepada 
kemajuan bangsa, tutur Rektor 
Ma Chung.

Rektor meminta para lu-
lusan meneladani para pendiri 
Ma Chung sebagai pengusa-

Chen Wen Xiong, Uung dan anggota tim pemuda MTP Bandung berfoto bersama seusai donor darah.

Chen Zhen Bi, Chen Wen Xiong, Juliana, Yang Han Ping, Huang Wen Han 
berfoto bersama dengan Camat Budi Rachmat T dan staf. 

Juliana menyerahkan cenderamata kepada 
Benny Sadeli yang telah mendonorkan darahnya 
sebanyak 124 kali.


