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Pelatihan Guru Lokal PBM Universitas Maranatha Bandung Berlangsung Sukses
Pelatihan ini diikuti 125 

orang guru bahasa Tionghoa dari 
Universitas Kristen Maranatha 
Bandung, Universitas Bunda 
Mulia, Pahoa College, Global 
University, Bina Bangsa School, 
Sekolah Penabur, Sekolah Trimu-
lia, Sekolah Bintang Mulia dan 
sekolah lainnya.

PBM Universitas Maranatha 
mengundang pakar dan profesor 
dengan landasan teoritis yang 
mendalam serta pengalaman 
mengajar yang kaya untuk men-
jadi pembicara. 

Topik pelatihan meliputi 
teori penguasaan dua bahasa dan 

BANDUNG (IM) - PBM 
Universitas Kristen Maranatha 
Bandung Sabtu (25/9) lalu me-
nyelenggarakan pelatihan guru 
lokal online ketiga. 

Supervisor Bahasa Tion-
ghoa Departemen Pengawas 
Akademik Bina Bangsa School 
Wu Lijuan memberikan materi 
“Teknologi Pengajaran Modern 
dan Pengajaran Bahasa Man-
darin Kelas  Jauh” kepada 110 
guru local bahasa Mandarin 
berpartisipasi dalam pelatihan 
tersebut.

Sebelum pelatihan, PBM 
Universitas Kristen Maranatha 

memberikan kuesioner kepada 
guru lokal tentang masalah yang 
dihadapi guru dalam teknologi 
pendidikan. 

Berdasarkan hasil kuesioner 
dan kondisi aktuil pengajaran 
bahasa Mandarin di Indonesia, 
Guru Wu Lijuan menyampai-
kan materi tentang dua aspek 
“teknologi pengajaran modern” 
dan “pengajaran bahasa Manda-
rin kelas jauh”.

Pelatihan guru lokal di PBM 
Universitas Maranatha men-
gadopsi bentuk kuliah khusus 
dan berlangsung selama tiga 
minggu. 

pengajaran bahasa Mandarin, 
manajemen kelas pengajaran 
online, teknologi pengajaran 
modern dan pengajaran bahasa 
Mandarin kelas jauh. 

Diharapkan dapat mem-
bangun sebuah platform untuk 
peningkatan  pembelajaran serta 
komunikasi interaktif  bagi guru 
bahasa Tionghoa Indonesia. 

Sekaligus meningkatkan level 
pengajaran bahasa Mandarin, 
mengkonsolidasikan keterampi-
lan dasar mengajar serta lebih 
mendorong pengembangan usa-
ha pendidikan bahasa Tionghoa 
Indonesia. ● idn/din

Perhimpunan MITSU dan Kodam I/Bukit Barisan Perhimpunan MITSU dan Kodam I/Bukit Barisan 
Adakan Serbuan Vaksinasi 10.000 Dosis Adakan Serbuan Vaksinasi 10.000 Dosis 

Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin SIP, MM berfoto bersama semua pihak seusai 
meninjau pelaksanaan kegiatan Serbuan Vaksinasi.

Xu Yu Quan menyambut hangat kedatangan 
Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjen TNI  Hassanudin 
SIP, MM dan rombongan.

KI-KA: Su Da Wei, Song Da Sheng, Su Da Ren, Pangdam 
I/ Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin SIP, MM, Xu Yu 
Quan, Dai Jia Long dan Weng Rong Guang.

Xu Yu Quan (tengah), Weng Rong Guang, Dai Jia Long, 
Su Da Ren berbincang dengan Pangdam I/ Bukit Barisan 
Mayjen TNI Hassanudin SIP, MM.

Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin SIP, 
MM meninjau ruang input system.

Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjen TNI  Hassanudin 
SIP, MM menyapa langsung salah seorang siswa 
yang divaksinasi. 

Rotary Club Medan Deli Gandeng Pemprov Sumut Gelar Vaksinasi untuk Anak Yatim 
MEDAN (IM) - Rotary Club 

Medan Deli bergandeng tangan 
dengan PKK (Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga) Provinsi 
Sumatera Utara, Jumat (1/10) lalu 
menyelenggarakan vaksinasi gratis 
pertama di gedung Pendidikan 
SLB-B Karya Murni Jalan H.M. 
Joni 66 A, Medan. Vaksinasi di-
berikan kepada 175 orang.

Pada kesempatan tersebut 
sebanyak 80 anak penyandang 
disabilitas  dari Panti Asuhan 
Anugrah Sungai Air Hidup kota 
Pancur Batu divaksin.

Zuster Oktavia Samosir dalam 
sambutannya mengucap syukur 
kepada Tuhan atas pemberiannya. 
Istri Gubernur Provinsi Sumatera 
Utara Ibu Nawal Lubis dan rekan-
rekan dari Rotary Club Medan 
Deli hadir di lokasi kegiatan untuk 

menyelenggarakan vaksinasi gratis 
untuk anak yatim dan staf  terkait. 
Sehingga anak-anak tersebut dapat 
menjalani kehidupan yang tenang 
dan bahagia. Terima kasih atas 
kebaikan semua pihak. 

Istri Gubernur Provinsi Su-
matera Utara Nawal Lubis dalam 
pidatonya menyampaikan vaksinasi 
ini diharapkan semua pihak bekerja 
sama juga jangan takut divaksin. 
Karena setelah divaksin, akan 
dapat membentuk daya imunitas. 
Tanpa vaksinasi, tidak akan ada 
daya imunitas. 

Dan diharapkan semua pihak 
berpartisipasi aktif  dalam kegiatan 
ini. Sehingga wabah Covid-19 
dapat segera menghilang dan kita 
dapat kembali hidup normal. Se-
hingga negara aman dan rakyatnya 
tentram. ● idn/din

Istri Gubernur Provinsi Sumut Nawal Lubis beramah tamah 
dengan anak-anak panti.

Istri Gubernur Provinsi Sumut Nawal Lubis berfoto bersama 
sejumlah tokoh di depan ambulan Rotary Club Medan Deli.

Salah seorang anak sedang divaksin. Seusai vaksinasi semua yang hadir berfoto bersama.

Mo Zhuang Liang dan Zhao Kun Chang mendampingi Istri 
Gubernur Provinsi Sumut Nawal Lubis meninjau vaksinasi.

MAPANBUMI Provinsi Sumatera 
Utara, IKNI DPD Sumut, Yayasan 
Marga Lim Medan, Yayasan Sad 
Putera Persada Medan, Yayasan 
Marga Dai Sumut , Perpetin Sumut 
dan ormas lainnya.

Kegiatan tersebut diikuti pela-
jar dan mahasiswa dari 13 Sekolah 
dan 2 Universitas/Sekolah Tinggi. 
Yaitu STBA PIA, STIE Eka Pra-
setya, Yayasan Perguruan Sultan 
Iskandar Muda, Sekolah Husni 
Thamrin, Sekolah Budi Utomo, 
Yayasan Bodhicitta, Sekolah WR 
Supratman 1, Sekolah WR Supra-
tman 2, Sekolah Kalam Kudus, 
Sekolah Nasional Plus Cinta Bu-
daya, Sekolah Integritas Bangsa, 
Sekolah Yos Sudarso, Sekolah 
Medan Mulia, Sekolah Hang Kes-
turi dan Sekolah Maitreyawira.

Panglima Komando Daerah 
Militer I Bukit Barisan Mayjen TNI 
Hassanudin SIP, MM yang didam-
pingi sejumlah petinggi TNI Senin 

(4/10) pagi lalu meninjau langsung 
pelaksanaan hari keempat program 
Serbuan Vaksinasi Kodam I/BB 
di STBA PIA Jalan Komodor Yos 
Sudarso No. 17 LK. 17 Glugur 
Kota Medan. Sekaligus menyapa 
sejumlah siswa yang divaksinasi.

Hadir dalam kegiatan tersebut 
Ketua Pelaksana Perhimpunan 
MITSU Xu Yu Quan, Ketua 
Pemuda MITSU Su da Ren, Ketua 
KOMPAK Weng Rong Guang, 
perwakilan Perkumpulan Warga 
Hu Bei Sumut Song Da Sheng, 
Ketua PSMTI Medan Zhang 
Sheng Rong, Ketua Dewan Pen-
gawas Lions Club Medan 307 A2 
Dai Jia Long, Liang Li Jia, Zhou 
Yuan Yi, Wang Ming Shui, Dai 
De Wei dan tokoh lainnya. Mereka 
menyambut hangat kedatangan 
Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjen 
TNI Hassanudin SIP, MM dan 
rombongan.

Pangdam I/ Bukit Barisan 

BUKIT BARISAN (IM) - 
Dalam rangka Hari Ulang Tahun 
ke-76 TNI, Perhimpunan MITSU 
bersama dengan Kodam I/ Bukit 
Barisan serta berbagai komunitas 
Tionghoa dan belasan sekolah 
selama 5 hari mulai 30 September 
hingga 5 Oktober 2021 menggelar 
Serbuan Vaksinasi untuk 10.000 
dosis bagi pelajar, mahasiswa dan 
masyarakat. 

Kegiatan tersebut berlangsung 
di Gedung MITSU (Masyarakat 
Indonesia Tionghoa Sumatera 
Utara) Kampus Sekolah Tinggi 
Bahasa Asing Persahabatan Inter-
nasional Asia (STBA PIA).

Ormas yang ikut serta dalam 
kegiatan vaksinasi ini antara lain 
KOMPAK, Yayasan Sosial Lautan 
Mulia, Yayasan Sosial Marga Go 
Medan, Yayasan Tio Ciu Sumut, 
PSMTI Sumut, Perkumpulan 
Hakka Indonesia Sumut, Per-
kumpulan Warga Hu Bei Sumut, 

igus persiapan pembelajaran tatap 
muka di Sumatera Utara khususnya 
di kota Medan. 

Diharapkan setelah divaksinasi 
maka dapat segera mempercepat 
terbentuknya herd imunnity di 
kalangan pelajar, siswa dan civi-
tas akademika serta masyarakat 
umum sehingga kita terbebas dari 
Covid-19. 

Saat ini, meskipun jumlah 
kasus infeksi Covid-19 di negara 
kita lambat laun menurun, namun 
wabah Covid-19 masih belum 
benar-benar berakhir. 

“Kita semua harus terus men-
taati protocol kesehatan dengan 
ketat dan tidak boleh bersantai,” 
ujar Mayjen TNI Hassanudin SIP. 

yang bersahabat dengan Perhim-
punan MITSU. 

“Sehingga kami memiliki 
kesempatan untuk membantu 
pemerintah mempercepat pelak-
sanaan program vaksinasi rakyat 
Indonesia. Guna mempercepat 
pemutusan rantai infeksi virus 
Covid-19. Sehingga kita semua 
kembali melakukan aktivitas secara 
normal. Agar para siswa dapat 
kembali ke bersekolah. Juga agar 
masyarakat di seluruh negeri In-
donesia dapat hidup dengan aman 
dan bahagia serta dijauhkan dari 
ancaman virus,” ujarnya. 

Selain itu, dia juga ingin me-
nyatakan terima kasih atas du-
kungan penuh dan bantuan yang 

Terkhir, atas nama semua 
rekan Perhimpunan MITSU dia 
mengucapkan selamat HUT ke-76 
TNI. Semoga TNI terus berkem-
bang besar dari hari ke hari, se-
makin perkasa serta Indonesia 
makmur dan sejahtera! 

Sejak pelaksanaan kegiatan 
Serbuan Vaksinasi pertama yang 
berlangsung pertengahan Agustus 
lalu hingga saat ini, Perhimpunan 
MITSU yang dipimpin Xu Yu 
Quan bersama dengan Kelompok 
Pemuda MITSU telah sukses me-
nyelenggarakan kegiatan ini seban-
yak tiga kali. Dan telah melakukan 
vaksinasi sebanyak 15.000 dosis.

Dalam kegiatan Serbuan Vak-
sinasi ketiga ini berlangsung den-

diberikan berbagai komunitas 
Tionghoa dan sejumlah sekolah. 
Juga menyatakan terima kasih atas 
peran aktif  dan semangat yang 
diberikan Kelompok Pemuda 
MITSU dalam keseluruhan keg-
iatan ini.

Mayjen TNI Hassanudin SIP, 
MM saat diwawancarai wartawan 
Metro TV menyatakan tujuan 
utama penyelenggaraan kegiatan 
Serbuan Vaksinasi yakni guna 
membantu pemerintah menekan 
laju penyebaran Covid-19. Sekal-

Sedangkan Ketua Pelaksana 
Perhimpunan MITSU Xu Yu 
Quan pertama-tama mengucapkan 
Selamat HUT TNI ke 76. Dia juga 
menyatakan terima kasih kepada 
Kodam I/Bukit Barisan yang telah 
memelihara hubungan kerjasama 

gan lancar. 
Dan pelaksanaan dengan 

menerapkan protocol kesehatan 
yang ketat. 

Kegiatan Serbuan Vaksinasi  
10.000 dosis ini berakhir pada 
Selasa (5/10) sore. ● idn/din

Para guru peserta pelatihan guru lokal online ketiga yang diselenggarakan PBM 
Universitas Kristen Maranatha.
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Icati Jakarta dan National Taiwan University Alumni Association Lepas Siswa yang Lanjutkan Studi ke Taiwan
JAKARTA (IM) - Sejak 

merebaknya pandemi Covid-19, 
kebiasaan hidup manusia men-
galami perubahan besar. Selain 
lalu lintas tidak normal, rencana 
perjalanan dan acara hiburan yang 
semuanya amat dibatasi, namun 
yang paling tersiksa yakni siswa 
yang pergi belajar ke luar negeri. 

Ada yang pulang berlibur ke 
Indonesia, namun ketika liburan 
usai dan harus kembali melanjut-
kan studi malah harus terpaksa 
menjalani pembelajaran online 
karena kedua wilayah masih mere-
bak pandemi Covid-19. 

Namun, bagi mata kuliah yang 
membutuhkan studi lapangan 
terpaksa harus ditunda. Dan hal ini  
memberikan tekanan tak berbatas 
kepada siswa dan orang tua siswa.

Maka berbagai cabang Icati 
(Ikatan Citra Alumni Indonesia) 
merekomendasikan kepada para 
siswa yang studi di Taiwan untuk 

ta Taiwanese Alumni Association 
dan National Taiwan University 
Alumni Association of  Indonesia 
akan berangkat dalam tiga gelom-
bang.  Mereka semua akan melaku-
kan perjalanan tanggal 14 Oktober 
2021 dan merasakan kehidupan 
baru yang mandiri  di Taiwan.

Setelah melalui perjuangan kali 

tidak mengendur semangatnya 
karena pandemic Covid-19. 

Oleh sebab itu, para siswa yang 
telah dievaluasi dan direkomenda-
sikan untuk melanjutkan studi ke 
Taiwan dan telah menunjukkan 
prestasi yang baik di berbagai 
sekolah di Taiwan. Sehingga para 
mahasiswa yang direkomendasikan 

ICATI ini menjadi target peneri-
maan di berbagai universitas di 
Taiwan. 

Jumlah siswa Indonesia yang 
melanjutkan studi di universitas 
Taiwan pada gelombang ini ada 
ratusan orang. Dibawah kondisi 
keterbatasan waktu dan penguru-
san yang penuh tekanan para siswa 

harus memperoleh visa masuk 
Taiwan.  Dan setelah sampai di Tai-
wan, mereka juga harus menjalani 
isolasi selama 14 hari. Beruntung, 
seluruh biaya karantina ditanggung 
pemerintah Taiwan.

Tiket pesawat adalah hal lain-
nya yang harus diperjuangkan. Un-
tuk membeli tiket pesawat, maka 

anda harus memiliki konfi rmasi 
lokasi isolasi selama 14 hari. Maka 
baru anda dapat melakukan pen-
erbangan. Namun, saat ini untuk 
sementara tidak ada penerbangan 
langsung dari Indonesia ke Taipei. 
Harus  transit di Kuala Lumpur. 

Kali ini ratusan mahasiswa 
yang direkomendasikan oleh Jakar-

ini, baik para siswa, orang tua siswa 
serta para pengurus Icati Taiwan 
telah melakukan yang terbaik un-
tuk masa depan para siswa. Dan 
mereka dapat melakukan perjala-
nan sebelum sekolah dimulai. 

Kami berharap semua siswa 
dapat menjaga esensi pencegahan 
epidemic. Memperhatikan kese-
hatan mereka, menyelesaikan studi 
dengan lancar demi memberikan 
kontribusi penting bagi keluarga, 
masyarakat dan negara Indonesia. 

Tokoh yang hadir pada upa-
cara pelepasan para siswa yaitu 
Ketua ICATI Jakarta Lin Zheng 
Jun, Ketua Dewan Pengawas 
Weng Qi Hong, Penasehat Li 
Shu Hui, Wakil Ketua Fan Yong 
Sheng dan Wakil Ketua Chen 
Han Zhong. Selain itu hadir pula 
Ketua National Taiwan University 
Alumni Association Kuang Yao 
Zhang dan Wakil Ketua Hong Qiu 
Rui. ● idn/din

Wali Kota Batam Muhammad Rudi Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Vihara Duta Maitreya
BATAM (IM) - Wali Kota 

Batam Muhammad Rudi, Sab-
tu (2/10) lalu meninjau lang-
sung pelaksanaan vaksinasi di 
Vihara Duta Maitreya Batam. 

Pihaknya ingin memasti-
kan program vaksinasi untuk 
masyarakat terus berjalan den-
gan baik.

Wali Kota Muhammad 
Rudi menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada semua 

“Waktu awal-awal tidak ada 
yang mau, saat itu vaksin As-
traZeneca. Tapi kita bersyukur 
dengan pengalaman setiap hari 
saat ini sudah berjalan dengan 
baik,” kata Eddy Hussy.

S e b a g a i  i n f o r m a s i , 
perkembangan realisasi data 
penerima vaksinasi Covid-19 
di Kota Batam. 

Tercatat ,  pada Jumat 
(1/10) lalu, sebanyak 741.795 

pihak yang turut membantu 
Pemko Batam dalam men-
jalankan vaksinasi Covid-19. 
Tanpa ada dukungan masyara-
kat dan stakeholder yang ada 
tentu akan sulit mensukseskan 
program vaksinasi.

“Kita hidup pasti tidak 
akan bisa sendiri. Karena itu 
kita semua perlu saling mem-
bantu dan kerjasama,” kata 
Wali Kota Muhammad Rud. 

Seper t i  halnya dalam 
pelaksanaan vaksinasi di Kota 
Batam, pemerintah menye-
diakan vaksinnya dan dalam 
distribusi kepada masyarakat 
banyak dibantu Forkompinda 
dan juga organisasi kemasyara-
katan lainnya.

Salah satunya PSMTI (Pa-
guyuban Sosial Marga Tion-
ghoa Indonesia) yang sejak 
awal membantu Pemko Batam 

melakukan vaksinasi. Karena 
itu Pemko Batam memberi-
kan apresiasi yang tinggi atas 
komitmen PSMTI.

“Pemko Batam tidak akan 
bisa sendiri. Karena itu dalam 
vaksinasi ini kita dibantu 
PSMTI,” imbuhnya. 

Ketua PSMTI Kepri Eddy 
Hussy mengatakan pihaknya 
sangat bersyukur karena diberi-
kan kepercayaan Pemko Batam 

dalam menggelar vaksinasi un-
tuk masyarakat. Dan semakin 
hari pelaksanaannya berjalan 
semakin baik.

Awalnya diakui memang 
tidak mudah karena minat 
masyarakat disaat awal vak-
sinasi masih sangat rendah. 
Namun dengan kerjasama 
dan dukungan semua pihak, 
maka penyelenggaraan vaksin 
berjalan dengan baik.

orang telah mendapatkan vak-
sin Covid-19 dosis pertama 
atau setara dengan 81,76 pers-
en dari usia sasaran vaksinasi 
sebanyak 907.317 orang dari 
jumlah penduduk Kota Batam. 

Sementara penerima vak-
sin Covid-19 dosis kedua 
512.118 orang atau setara 
dengan 56,44 persen yang telah 
mendapatkan vaksinasi leng-
kap. ● idn/din

Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat - Indonesia Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat - Indonesia 
Gelar Musyawarah Dewan PendiriGelar Musyawarah Dewan Pendiri

JAKARTA (IM) - Pen-
gurus PTK (Perhimpunan 
Tionghoa Kalimantan Barat) 
Indonesia, Sabtu (2/10) lalu 
menggelar Musyawarah De-
wan Pendiri, di Grand Ball-
room-Sun International Res-
taurant,  Season City, Jakarta 
Barat. 

Musyawarah  dilangsung-
kan dengan protokol Kes-
ehatan yang ketat. 

Ada pun musyawarah di-
masudkan untuk memperta-
jam visi dan misi organisasi, 
juga merancang sejumlah pro-
gram, termasuk menerima 
usulan agar Perhimpunan 
bertambah eksis dan lebih 
bermanfaat bagi masyara-
kat terutama di Kalimantan 
Barat.

Sete lah menyanyikan 
lagu kebangsaan Indonesia 
Raya, Ketua Umum PTK 
Indonesia Tjhai Leonardy 
membuka musyawarah, dan 
langsung menyerahkan agenda 
musyawarah kepada pimpi-
nan Sidang Vinsens Effendy,  
untuk memimpin jalannya 
sidang sesuai agenda yang 

Darmadi DuriantoVinsen Eff endi LieTjhai Leonardy

Suasana musyarawah yang berlangsung hangat.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi berbincang dengan pengurus PSMTI 
Batam meninjau vaksinasi di Vihara Duta Maitreya.

Suasana pelepasan para siswa yang studi ke Taiwan.

Pimpinan Icati Jakarta melepas para siswa di bandara 
Soekarno Hatta.

KI-KA: Lin Zheng Jun, Kuang Yao Zhang, tiga siswa penerima 
beasiswa, Weng Qi Hong, Hong Qiu Rui dan Wang Xiang Zhong.

Para peserta musyawarah beroto bersama.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi berfoto bersama pengurus PSMTI Batam dan tokoh lainnya. 

Peserta musyawarah berfoto bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto.

ditetapkan. 
Agenda sidang yaitu pem-

bacaan tata terib, laporan 
kerja kepengurusan selama 
1,5 tahun, laporan kegiatan 
pan i t i a  penang gu lang an 
Covid-19, laporan kondisi 
keuangan dan kas, penyam-
paian hasil kesepakatan antar 
pimpinan seluruh organisiasi 
di dalam afiliasi PTK Indo-
nesia, untuk Legalitas PTK 
Indonesia.

Anggota DPR RI Komisi 
VI dari Fraksi PDIP yang 
juga Dewan Pengarah PTK 

Indonesia Darmadi Durianto 
menyampaikan pesan yang 
sangat lugas, dimana PTK 
Indonesia harus lebih proaktif, 
mempertajam visi dan misi 
Perhimpunan. 

“Mau di mana, ke mana 
pehimpunan, apa saja yang 
sudah dan akan dikerjakan 
selanjutnya. Bagaimana men-
jalankan roda perhimpunan 
lebih eksis dan bagaimana 
menghimpun dana untuk se-
tiap kegiatan. Ini perlu lebih 
dipertegas lagi agar PTK In-
donesia semakin maju” kata 

Darmadi Durianto.
Sementara itu Budianto 

Sugianto, selaku ketua bidang 
sosial juga mengusulkan be-
berapa hal menyangkut le-
galitas dan tantangan kedepan 
yang akan semakin sulit seusai 
pandemi. 

Demikian juga Dewan 
Penasehat Yordanus dan de-
wan Pengarah Hasan Karman  
serta Dewan Kehormatan 
dr. Sukmono Indra berharap 
PTK Indonesia lebih fokus 
membangun dan membantu 
masyarakat di Kalimantan 

Barat.
Sebelumnya Ketua Umum 

PTK Indonesia Tjhai Leonardi 

menyampaikan laporan kinerja 
dan keuangan bersama benda-
hara dan selaku ketua Panitia 

Covid-19. 
Dimana atas laporannya 

diterima secara bulat.  Se-
dangkan dalam usulan Le-
galitas yang disampaikan Fu-
dianto Lay, dibentuk panitia 
ad hoc diisi sebanyak 9 orang 
tokoh yang menguasai bi-
dang bidangnya dan memi-
liki waktu untuk melobi dan 
berdialog.

Hingga saat ini PTK Indo-
nesia mengafi liasi sebanyak 53 
perkumpulan dan paguyuban 
serta perhimpunan yang terus 
akan semakin bertambah di-
masa yang akan datang, kare-
nanya legalitas PTK Indonesia 
menjadi skala prioritas. ● bam


