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Rayakan HUT PSMTI ke-23, PSMTI Kota Medan Gelar Berbagai Kegiatan Amal
MEDAN (IM) - Dalam 

rangka perayaan HUT ke-23 
PSMTI (Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia), 
pengurus PSMTI Kota Medan 
menggelar berbagai kegiatan 
amal. Ketua PSMTI Kota 
Medan Johan Tjongiran SH, 
Senin (27/9) lalu mengatakan 
salah satu kegiatan sosial yang 
digelar adalah pemberian sem-
bako ke panti asuhan. 

Sekurangnya ada empat 
panti asuhan yang dikunjun-
gi yakni Panti Asuhan Meta 
Padma Jalan Cilincing, Panti 
Asuhan Seindah Mentari Su-
mut Indonesia Jalan Helvetia, 
Panti Asuhan Kasih Amal 
Bersama Jalan Helvetia dan 
Panti Asuhan Cahaya Natanael 
Indonesia Jalan Bilal Ujung.

Bantuan untuk masing-
masing panti asuhan terdiri 
dari 10 karung beras, 10 dus 

mie instan, telur 4 papan, 6 
liter minyak goreng, 8 kg gula 
pasir, pasta gigi, sabun mandi 
dan susu kental.

“Tidak hanya itu, dibantu 
PSMTI dari 18 kecamatan dan 
2 kelurahan, kami juga mem-
bagikan sembako secara door 
to door ke warga prasejahtera, 
pengemudi becak, ojek online, 
pedagang asongan, penyapu 
jalan dan penjaja koran di 
jalanan,” kata Johan Tjongiran.

Dalam kesempatan terse-
but Johan Tjongiran  didam-
pingi Sekertaris Sumut Kun-
jung.SH, OKK Sumut Her-
manto, Sekretaris Samudera, 
Bendahara Liani, OKK Rudy 
Yap dan Bobby Lim.

Johan menambahkan se-
lain itu pihaknya juga mem-
bagikan 1.000 nasi bungkus di 
beberapa persimpangan jalan. 

Selain itu juga bekerja sama 

dengan Pemprov Sumut dan 
PSMTI Sumut menggelar ke-
giatan donor darah di Skyview 
Apartemen. Serta bekerjasama 
RS Hermina dan PSMTI Su-
mut menggelar kegiatan vak-
sinasi Covid-19 di STBA-PIA.

“Kita juga membantu Per-
saudaraan Islam Tionghoa 
Indonesia (PITI) Sumut dalam 
menyalurkan 20 kursi roda 
kepada warga kurang mampu,” 
paparnya.

Johan menambahkan 
dalam rangkaian yang sama, 
pihaknya juga menerbitkan be-
berapa rekomendasi beasiswa 
kepada mahasiswa yang kuliah 
ke Taiwan dan Tiongkok. 

Pihaknya juga membantu 
Anggota DPR RI Komisi X 
dr Sofyan Tan dalam menyal-
urkan PIP (Program Indonesia 
Pintar) dan KIP (Kartu Indo-
nesia Pintar).

“K ami  mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh 
donatur dan dermawan. Teru-
tama kepada Ketua PSMTI 
Sumatera Utara Bapak Ton-
gariodjo Angkasa yang sudah 
memberikan dukungan dan 
bantuan,” ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, 
Johan Tjongiran menjelaskan 
saat ini PSMTI sudah ada di 
31 provinsi di Indonesia. Di-
harapkan dapat terus maju dan 
berkembang karena PSMTI 
merupakan perpanjangan tan-
gan dalam menciptakan ke-
bersamaan orang Tionghoa di 
Indonesia.

“PSMTI diharapkan terus 
bersinergi dengan seluruh 
komponen bangsa dan ma-
syarakat dalam mewujudkan 
negara yang aman, adil, mak-
mur dan sejahtera,” katanya 
lagi. ● idn/din

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkot Sukabumi Bersama PSMTI Lakukan Penyemprotan Eco Enzyme di Pedestrian Dago
dak ada bahan kimianya. Jadi 
semua bahannya dari buah-
buahan. Dan hal ini bagus 
dan terbukti, serta sudah digu-
nakan di beberapa kota lainnya 

untuk menetralisir udara,” 
imbuhnya.

Kegiatan penyemprotan 
disinfektan ini tidak akan diru-
tinkan. Karena ada beberapa 

tahapan untuk mengolah Eco 
Enzyme. Dan juga melihat 
situasi terlebih dahulu.

“Proses pembuatan Eco 
Enzyme ini membutuhkan 

SUKABUMI (IM) - Guna 
mencegah penularan Covid-19 
di Kota Sukabumi,  Pemer-
intah Kota Sukabumi Kamis 
(30/9) lalu bekerjasama dengan 
pengurus PSMTI (Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa Indo-
nesia) Sukabumi melakukan 
penyemprotan disinfektan (Eco 
Enzyme) di Kawasan Pedestrian 
Dago Sukabumi. 

Pelaksanaan penyempro-
tan tersebut melalui BPBD 
(Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah). 

“Sesuai arahan dari Wa-
likota Sukabumi, kita kembali 
melakukan penyemprotan dis-
infektan ramah lingkungan 
yakni Eco Enzyme menjelang 
pelaksanaan Pembelajaran Tat-
ap Muka (PTM). Kita melaku-
kannya di kawasan Dago,” ujar 

waktu yang cukup lama. Ham-
pir tiga bulan dalam pengolah-
annya,” jelasnya lagi.

Wal i  Kota  Sukabumi 
Achmad Fahmi mengatakan, 
kegiatan penyemprotan dis-
infektan ini dilakukan untuk 
memastikan keamanan pelak-
sanaan PTM di SMPN 1 yang 
sudah berjalan.

Jadi selain penyemprotan 
disinfektan ini, SMPN 1 Kota 
Sukabumi ini juga sedang melak-
sanakan kegiatan vaksinasi,” kata 
Wali Kota Achmad Fahmi.

Untuk memastikan tidak 
terciptanya klaster baru, Ach-
mad Fahmi juga mengimbau 
tiap sekolah mempersiapkan 
secara matang penerapan pro-
tokol kesehatan.

Selain itu, sekolah juga di-
minta intensif  melakukan sos-

Ketua PSMTI Kota Sukabumi 
Tan Wijaya

Ketua PSMTI Tan Wijaya 
menambahkan melalui petugas 
BPBD, penyemprotan disin-
fektan ini menyasar seluruh ka-
wasan Dago. Karena kawasan 
tersebut merupakan pusat 
pemerintahan dan pendidikan.

“Jadi kegiatan ini yaitu 
untuk memastikan tidak ada 
penyebaran Covid-19 sekal-
igus untuk memastikan tidak 
terciptanya klaster baru,” ka-
tanya lagi.

Tan Wijaya menambahkan 
Eco Enzyme ini sendiri ter-
buat dari buah-buahan. Dan 
sudah terbukti bahwa Eco 
Enzyme ini bisa menetralisir 
udara. Tambah lagi pandemi 
Covid-19 ini belum berakhir.

“Jadi Eco Enzyme ini ti-

ialisasi kepada orang tua siswa 
terkait aturan-aturan yang harus 
ditaati pada pelaksanaan PTM.

“Saya bersyukur kita dapat 
dukungan dari PSMTI Suka-
bumi untuk melaksanakan 
penyemprotan disinfektan Eco 
Enzyme di pusat kota Suka-
bumi. Khususnya di kawasan 
dago,” ujarnya.

Wali Kota Achmad Fahmi 
berharap udara di kawasan 
Dago ini jadi lebih baik dan se-
hat. Karena penyemprotan dis-
infektan ini menggunakan Eco 
Enzyme. “Nah kita harapkan. 
Usai dilakukan penyemprotan 
disinfektan di kawasan Dago 
ini bisa dirasakan masyarakat 
yang sedang berkunjung ke 
tempat ini. Sekaligus juga 
untuk menyambut PTM,” 
tandasnya. ● idn/din

Wali Kota Sukabumi Tinjau Makam Kapitan Tionghoa Sim Keng Koen

Dapuran Kipahare kemudian 
bergerak agar situs bersejarah 
itu tidak dibongkar akibat dam-
pak pembangunan TPS3R.

Pengurus PSMTI (Pa-

“Kami mendapatkan in-
formasi adanya makam yang 
bernilai sejarah atau bangunan 
heritage di Jalan Kapitan. Dan 
akan mengkaji lebih lanjut ter-

kait nilai sejarah makam ini,” 
ungkap Wali Kota Sukabumi 
Achmad Fahmi.

“Keberadaan makam ber-
sejarah itu kembali terkuak 

setelah Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) Kota Sukabumi 
hendak membangun Tempat 
Pengolahan Sampah Reuse, 
Reduce dan Recycle (TPS3R),” 

ujarnya.
Makam seluas 200 meter 

persegi kondisinya kini sudah 
rusak. Para pengiat sejarah 
yang tergabung dalam Yayasan 

SUKABUMI (IM) - Wali 
Kota Sukabumi Achmad 
Fahmi dan jajaran serta para 
Muspika, Rabu (29/9) lalu 
meninjau lokasi pemakaman 
Kapiten Sim Keng Koen. 

Keberadaan makam Be-
landa baru terungkap setelah 
selama ratusan tahun ini. 

Makam bersejarah yang 
berusia 155 tahun tersebut 
ditemukan saat melaksanakan 
pengerjaan proyek TPS3R 
(Tempat Pengolahan Sampah 
Reuse Reduce dan Recycle) di 
Sukabumi. 

Lokasi tersebut berada di 
Jalan Kampung Kapitan Rt 
03 Rw 04 Kelurahan Cikundul 
Kecamatan Lembursitu Kota 
Sukabumi. Di tempat itu juga 
disemayamkan istri Kapiten 
Sim Keng Koen, Fransisca 
Louisa Zecha yang meninggal 
pada tahun 1939.

guyuban Sosial Marga Tiong-
hoa Indonesia) Kota Sukabumi 
beberapa waktu lalu turut me-
nyambangi lokasi tersebut. 

Ketua PSMTI Kota Suka-
bumi Tan Wijaya mengatakan 
sampai saat ini pihaknya ten-
gah berupaya mencari ke-
beradaan keluarga atau ahli 
waris Kapitan Sim Keng Koen.

“Kita coba mencari jalan 
agar makam bersejarah bisa 
dilestarikan. Kita cari dan men-
ghubungi pihak keluarganya. 
Karena ketika mau memugar 
makam di lingkungan Tiong-
hoa ini ada aturannya. Kemu-
dian kami akan ikut membantu 
membenahi dan mendorong 
agar lokasi ini bisa dijadikan 
Cagar Budaya. Karena bangsa 
yang besar adalah bangsa yang 
menghargai jasa leluhur dan 
pahlawannya,” kata Tan Wi-
jaya. ● idn/din

BANDUNG (IM) - Be-
berapa hari lalu, bertepatan den-
gan peringatan HUT PMI dan 
dalam rangka pemberantasan 
virus Covid-19, Pemprov Jabar, 
Rabu (22/9) lalu mengadakan 
penyemprotan Eco Enzyme.

Tokoh yang hadir dalam ke-
giatan tersebut yakni Leader Ko-
munitas Eco Enzyme Bandung 
Doddy, Ketua Pelaksana Komu-
nitas Eco Enzyme Bandung Sal-
vana Gunawan, Wakil Gubernur 
Jawa Barat H. Uu Ruzhanul 
Ulum, SE serta perwakilan PMI 
Jabar Tjaja Kuswara.

Dalam kegiatan tersebut, 
Ketua Pelaksana Komunitas 
Eco Enzyme Bandung Sal-

vana Gunawan menyampaikan 
laporan kerja kepada Wakil 
Gubernur Jawa Barat H. Uu 
Ruzhanul Ulum, SE.

Pada kesempatan itu Wakil 
Gubernur Jawa Barat H. Uu 
Ruzhanul Ulum, SE menyam-
paikan sambutan. 

Dia menjelaskan bahwa ke-
giatan ini memiliki makna yang 
mendalam terhadap kesehatan 
warga masyarakat Jawa Barat. 

Sedangkan Leader Komu-
nitas Eco Enzyme Bandung 
Doddy menyerahkan Eco 
Enzyme sebagai cendera-
mata kepada Wakil Guber-
nur H. Uu Ruzhanul Ulum, 
SE. ● idn/din

Berantas Virus Covid-19, Pemprov Jabar Adakan Berantas Virus Covid-19, Pemprov Jabar Adakan 
Penyemprotan Eco EnzymePenyemprotan Eco Enzyme

Salvana Gunawan dan Doddy berfoto bersama Wagub H. Uu Ruzhanul Ulum, SE dan 
tokoh lainnya.

Pimpinan dan pengurus PSMTI Kota Medan menyerahkan sembako ke 
Panti Asuhan Cahaya Natanael Indonesia Jalan Bilal Ujung.

Petugas BPBD bersama relawan saat melakukan penyemprotan kawasan 
pedestrian Dago Sukabumi. 

Wagub H. Uu Ruzhanul Ulum, SE menyampaikan pidato.

Papan pengumuman yang dipasang di lokasi 
pemakaman Kapiten Sim Keng Koen. 

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan jajaran meninjau lokasi 
 pemakaman Kapiten Sim Keng Koen. 

PMI Jawa Barat dan Dinas Pemadam Kebakaran Jawa Barat membantu 
pelaksanaan penyemprotan Eco Enzyme.

Salvana Gunawan dan anggota Komunitas Eco 
Enzyme Bandung berfoto bersama Wagub H. 
Uu Ruzhanul Ulum, SE. 
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Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung Bersama Disperin Kota Bandung Adakan Vaksinasi Bagi Para Pedagang
BANDUNG (IM) - Tim 

MTP (Masyarakat Tionghoa 
Peduli) Bandung bersama den-
gan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Bandung, Selasa 
(28/9) lalu menyelenggarakan 
vaksinasi gratis bagi pedagang 
dan masyarakat di sekitar pusat 
perbelanjaan Balubur Town 
Square (Baltos) dan pasar sayur 
tradisional Sederhana. 

Pa ra  pedag ang  yang 
mendaftarkan diri berjum-

telah berdatangan.
Tokoh yang datang menin-

jau ke lokasi vaksinasi antara 
lain Kepala Dinas Perdagan-
gan dan Perindustrian Kota 
Bandung Ir. Hj.Elly Wasliah, 
Direktur Utama PD Pasar 
Bermartabat Kota Bandung 
Herry Hermawan, pakar dari 
Direktorat Sarana Distribusi 
dan Logistik Kementerian 
Perdagangan Irene Yasmin 
serta staf.

gendalikannya. Oleh sebab itu, 
Baltos merupakan satu-satu-
nya tempat di Kota Bandung 
yang telah menerapkan aplikasi 
Peduli Lindungi.

Sedangkan akses keluar 
masuk di pasar tradisional lain-
nya amat banyak. Bahkan ada 
yang lebih dari 15 pintu. Maka 
tergantung dari perencanaan 
kelak yang dilakukan Kemen-
terian Perdagangan. 

Sedangkan Irene Yasmin 

BANDUNG (IM) - 
Dalam rangka memperin-
gati 211 tahun berdirinya Kota 
Bandung, selain dimeriahkan 
dengan perayaan di Balai Kota 
Bandung, juga diselenggarakan 
di sejumlah kantor Kecamatan 
dan Kelurahan. 

Selain pagelaran seni bu-
daya yang menghibur, keg-
iatan yang paling utama yaitu 
penyerahan piagam peng-
hargaan kepada mereka yang 
telah berkontribusi kepada 
kota Bandung di berbagai 
bidang. 

Sebagai bentuk terima 
kasih dan penghormatan kota 
Bandung kepada mereka yang 
telah berjasa kepada kota 
Bandung. 

Sekal igus mendorong 

semuanya dapat seia seka-
ta serta berkoordinasi dan 
bekerjasama dengan pemer-
intah kota Bandung maka 
ada banyak hal yang akan 
bergerak menuju jalan yang 
lebih baik. 

Ketika rekan dan sahabat 
satu persatu menyampaikan 
ucapan selamat dan mengakui 
kontribusi Herman Widjadja 
dengan MTP Bandung, maka 
Herman Widjadja dengan 
rendah hati menyatakan se-
benarnya ini adalah hasil kerja 
keras para pengurus dan rela-
wan MTP Bandung. 

Dia menyatakan terima 
kasih karena telah memperoleh 
piagam penghargaan tersebut. 

Termasuk piagam peng-
hargaan yang diserahkan 

BANDUNG (IM) d t i k

Di Peringatan Hari Jadi ke-211 Kota Bandung, Herman Widjadja Terima Di Peringatan Hari Jadi ke-211 Kota Bandung, Herman Widjadja Terima 
Penghargaan Sebagai Tokoh Kepedulian SosialPenghargaan Sebagai Tokoh Kepedulian Sosial

KI-KA: Xu Ren Wei, anggota DPRD Bandung Dedi, Ketua 
PMI Jawa Barat, pengurus PMI Jawa Barat dan Ketua PMI 
Bandung Ade.

Yu Yi Qi, Lin De Huan berfoto bersama Camat Asmara Hadi, 
Lurah dan Ketua RW.

Dr. Djoni Toat SH,MM berfoto bersama pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Bandung dan staf.

Para pengurus MTP Bandung dan sejumlah relawan berfoto bersama.

nyatakan pelaksanaan vaksinasi 
di Baltos ini untuk mendukung 
kegiatan ekonomi kota Band-
ung agar kembali aktif. MTP 
juga ingin warga kota Bandung 
mentaati protokol kesehatan 
dengan ketat dalam melak-
sanakan kegiatan sehari-hari. 

Para pedagang ini meru-
pakan kelompok yang amat 
penting juga mendukung ke-
hidupan sehari-hari kita. Oleh 
sebab itu kita harus mem-
prioritaskan mereka untuk 

divaksinasi. 
Tanpa mereka, sulit bagi 

kita untuk memperoleh kebu-
tuhan sehari-hari yang diperlu-
kan. Setelah kegiatan vaksinasi 
ini, diharapkan mereka dapat 
membentuk herd immunity. 

Terlebih diharapkan wa-
bah Covid-19 segera berakhir. 
Sehingga operasional pusat 
perbelanjaan dan pasar tradis-
ional dapat kembali normal. 
Sehingga perekonomian dapat 
kembali pulih. ● idn/din

Dr. Djoni Toat SH,MM dan pimpinan Baltos 
 berfoto bersama.

Suasana saat para pedagang sedang divaksin. 

Xu Ren Wei berfoto disamping karangan bunga ucapan 
selamat.

Camat Asmara Hadi mewakili Pemkot Bandung 
 menyerahkan piagam penghargaan kepada Herman 
Widjadja yang diterima oleh Yu Yi Qi.

KI-KA: Camat Asmara Hadi, Yu Yi Qi, Lin De Huan dan 
Kapolres Ade.

Camat Drs Asmara Hadi 
menyampaikan terima kasih 
kepada warga kota Bandung 
yang telah mendukung pemer-
intah kota Bandung. 

Sekal igus mendorong 
warga kota Bandung untuk 
terus menaruh perhatian terha-
dap rencana pemerintah Kota 
Bandung. 

Khususnya dalam meng-
hadapi wabah Covid-19 yang 
belum kunjung berakhir. 

Terlepas dari kondisi pan-
demic Covid-19, asalkan 
masyarakat Kota Bandung 

Warung Muncang, Kecamatan 
Bandung Kulon.

Pada perayaan tersebut, 
Camat Bandung Kulon Drs 
Asmara Hadi mewakili Pemer-
intah Kota Bandung meny-
erahkan piagam penghargaan 
“Tokoh Kepedulian Sosial” 
kepada pimpinan MTP Band-
ung Herman Widjadja sebagai 
bentuk terima kasih dan peng-
hargaan. 

Herman Widjadja tak bisa 
hadir karena berhalangan dan 
Yu Yi Qi mewakilinya mener-
ima piagam tersebut.

warga kota Bandung untuk 
terus mendukung rencana dan 
langkah yang dilakukan pemer-
intah kota Bandung. 

Khususnya dalam kegiatan 
anti-epidemi yang membutuh-
kan dukungan seluruh warga 
kota Bandung. Maka baru 
dapat memutus mata rantai 
virus.

Pengurus MTP (Masyara-
kat Tionghoa Peduli) Bandung 
Yu Yi Qi dan Li De Huan, 
Sabtu (25/9) lalu hadir dalam 
peringatan hari jadi ke-211 
Kota Bandung, di Kelurahan 

Palang Merah Indonesia. Teri-
ma kasih atas kontribusi semua 
pihak. 

Selama periode ini, anda 
semua telah mencurahkan 
waktu, pikiran, tenaga, dan 
keuangan anda untuk kegiatan 
kemanusiaan ini. 

Yang telah bekerja keras 
tanpa mengeluh dan menye-
salinya. 

“Saya hanya menerima pia-
gam penghargaan ini mewakili 
saudara dan saudari sekalian. 
Semoga Tuhan memberkati 
kita,” ujarnya. ● idn/dinPiagam penghargaan yang diberikan kepada Herman Widjadja.Piagam penghargaan yang diberikan kepada Herman Widjadja.

Herry HermawanIrene YasminIr. Hj. Elly Wasliah.Dr. Djoni Toat SH,MM.

lah 1.600 orang. Dan setelah 
melalui berbagai pemeriksaan 
hanya 1090 pedagang yang 
memenuhi syarat untuk di-
vaksinasi.

Pukul 8 pagi, Ketua Koor-
dinator MTP Bandung Dr. 
Djoni Toat SH,MM memimpin 
pengurus Yu Yi Qi, Liang Guo 
Qiang, Wu Wen Fan, dr. Shen 
Guo Xian dan tokoh lainnya 
bersama para relawan tiba di 
lokasi kegiatan. Warga yang 
ingin melakukan vaksinasi juga 

Ir. Hj. Elly Wasliah dalam 
pidatonya menyatakan ker-
jasama semacam ini untuk 
membantu pusat perbelanjaan 
dan pasar sayur tradisional 
kembali beroperasi. Sehingga 
dapat memulihkan bisnis. Juga 
agar para pedagang kota Band-
ung dapat membentuk herd 
immunity. Maka ini menjadi 
hal yang amat penting.

 Karena akses keluar ma-
suk di Baltos amat sedikit 
maka lebih mudah untuk men-

menambahkan jika akses keluar 
masuk di pasar tradisional lain-
nya di kota Bandung bisa dikon-
sentrasikan, maka aplikasi Peduli 
Lindungi juga bisa diterapkan. 
Syaratnya semua pedagang su-
dah 100 persen divaksinasi.” 

Herry Hermawan juga 
menambahkan ada 17.000 
orang pedagang terdaftar di 
Bandung. Namun hanya 5.300 
orang yang telah divaksinasi. 
Ditambah dengan lebih dari 
1.000 orang yang divaksin hari 
ini, maka jumlah pedagang 
yang telah divaksinasi dapat 
meningkat menjadi 40%. 

Apabila vaksinasi menjadi 
kegiatan rutin, maka 80% 
atau 90 % dari pedagang akan 
dapat divaksinasi dalam waktu 
singkat. Kami telah menerima 
bantuan vaksin sebanyak 3.800 
dosis. Dan sisanya akan divak-
sinasi untuk pedagang di Pasar 
Jatayu.

Ketua Koordinator MTP 
Bandung Dr. Djoni Toat 
SH,MM dalam pidatonya me-


