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Peringati HUT TNI ke-76, Tim Masyarakat Tionghoa
Peduli Bandung Gelar Baksos
BANDUNG (IM) Mempering ati HUT TNI
ke-76, Sesko TNI (Sekolah
Staf dan Komando Tentara
Nasional Indonesia) bersama
PTI (Perempuan Tangguh
Indonesia), Sabtu (2/10) lalu
menyelenggarakan vaksinasi
1.000 dosis kedua kepada
penyandang disabilitas dan
warga sekitar Sesko TNI, di
Markas Komando Sesko TNI
di Jalan Martanegara, Kota
Bandung.
Pada kesempatan tersebut,
Tim MTP (Masyarakat Tionghoa Peduli) Bandung secara
simbolis menyerahkan 500
paket cinta kasih berisi sembako kepada Dankorsis Sesko
TNI Brigjen TNI (Mar) Nuri

bantuan medis tiga tabung
oksigen yang dibutuhkan oleh
Denkavkud.

ujarnya.
Pendiri PTI Intan Abdams Katoppo menyatakan

kapkan jika pihaknya sudah
beberapa kali bekerja sama
dengan Sesko TNI.

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

Brigjen TNI (Mar) Nuri
Andrianis Djatmika.

Intan Abdams Katoppo.

Dr. Djoni Toat, SH,MM.

“Kelak mungkin kami juga
memiliki kesempatan untuk
bekerja sama dengan PTI.
Sejak awal epidemic hingga kini, MTP Bandung telah
ribuan kali menyelenggarakan
kegiatan bakti sosial. Kegiatan

saat ini difokuskan pada kegiatan vaksinasi dan donor
darah,” ujarnya.
“Saya amat berharap wabah Covid-19 ini dapat segera
berlalu. Sehingga perekonomian Indonesia bisa segera pu-

lih. Juga diharapkan aksi kami
ini dapat menginspirasi lebih
banyak orang sehingga mau
mengulurkan tangan bersama
untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan,”
imbuhnya. ● idn/din

Semua yang hadir berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Dr. Djoni Toat, menyerahkan paket sembako kepada
Indonesia Raya
perwakilan PTI.
Andrianis Djatmika.
Hal ini sebagai bentuk
ucapan selamat hari jadi TNI
sekaligus dukungan terhadap
kegiatan baksos kali ini.
Paket ini akan dibagikan
kepada para penyandang disabilitas dan warga yang menjadi peserta vaksinasi. Pemberian paket sembako tersebut
mencerminkan perhatian yang
hangat.
Pada hari yang sama, perwakilan tim MTP Bandung Wu
Wen Fan dan Lin De Huan
mengunjungi Detasemen Kavaleri Berkuda (Denkavkud) di
Lembang untuk menyerahkan

Brigjen TNI (Mar) Nuri
Andrianis Djatmika mengapresiasi bantuan berbagai pihak
dalam kegiatan vaksinasi kali
ini.
Dia juga menyatakan terima kasih atas dukungan penuh
dan bantuan yang diberikan
PTI dan MTP Bandung.
“Kami memvaksinasi penyandang disabilitas dan masyarakat kali ini karena peduli
mereka melalui tindakan
nyata. Juga untuk membantu
perekonomian pemerintah.
Sehingga dapat segera pulih
kembali juga dapat segera
membentuk herd immunity,”

vaksinasi bagi penyandang
disabilitas adalah untuk melindungi warga kurang mampu
yang rentan terhadap infeksi
Covid-19.
“Kami tidak hanya memperhatikan mereka dalam hal
vaksinasi, tetapi juga membantu mereka memperluas
usaha kecil dan menengah
milik mereka. Diantaranya
enam orang penyandang disabilitas yang membuka usaha
kecil pembuatan telur asin,”
ujar Abdams.
Ketua Koordinator MTP
Bandung Dr. Djoni Toat,
dalam pidatonya mengung-

Perwakilan tiga pihak berinteraksi.

D r . D j o n i To a t , m e w a k i l i p e r u s a h a a n Anggota TNI, Dr. Djoni Toat, SH,MM, Intan
menyerahkan hadiah kepada tokoh disabilitas. Abdams Katoppo dan pengurus PTI berfoto
bersama.

PSMTI Kalbar Gelar Vaksinasi Covid-19 Massal di Siantan
PONTIANAK (IM) Pengurus PSMTI (Paguyuban
Sosial Masyarakat Tionghoa
Indonesia) Kalimantan Barat
bersama dengan Dinas Kesehatan Pontianak, Selasa (5/10)
lalu menggelar vaksinasi massal bagi warga berusia di atas
12 tahun, di Gedung Suara

Bahagia Siantan Kecamatan
Pontianak Utara.
Vaksinasi tersebut untuk
mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi
Covid-19 kepada warga berusia
di atas 12 tahun.
Ketua PSMTI Kalbar Yo
Nguan Cua menyatakan pi-

Ketua PSMTI Kalbar Yo Nguan Cua dan
jajaran berfoto bersama di lokasi vaksinasi
Covid-19.

haknya membantu pemerintah
memberikan kemudahan bagi
warga Kota Pontianak yang
ingin divaksinasi.
“K ami akan melayani
warga Pontianak yang ingin
divaksinasi. Hingga semua
w a r g a Po n t i a n a k t e l a h
melakukan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi kali ini hanya
bagi mereka yang memiliki
Kartu Tanda Penduduk Pontianak,” jelasnya.
Petugas Dinas Kesehatan



Pontianak yang bertugas menyuntikkan vaksin Covid-19
kepada warga Siantan berusia
di atas 12 tahun.
Mereka yang mengikuti
kegiatan vaksinasi adalah khusus mereka pemegang Kartu
Penduduk Kota Pontianak.
Setelah mereka tiba di lokasi kegiatan vaksinasi, maka
mereka menerima layanan
dari tenaga kesehatan di lokasi
kegiatan yang kemudian memvaksinasi mereka. ● idn/din

Gelar Baksos, Rotary Club Medan Deli dan Utama Group Bagikan Paket Sembako ke Warga
MEDAN (IM) - Rotary Club Medan Deli bersama dengan pemilik Utama
Group yang juga mantan
Ketua Rotary Club Medan
Deli drg. Natalina Hutabarat,
M.Kes, Minggu (3/10) lalu
menggelar bakti sosial den-

gan membagikan 600 paket
sem-bako di SPBU, Jalan Setia Budi Ujung No.82.
Pemilik Utama Group
drg. Natalina Hutabarat,
M.Kes saat membagikan
sembako di lokasi kegiatan
menyatakan dirinya sebagai

mantan Ketua Rotary Club
Medan Deli merespon visi
misi Rotary Club “melayani
masyarakat, mensejahterakan
ke-lompok masyarakat, dari
masyarakyat dikembalikan ke
masyarakat.”
Karena saat ini pandemi

Mo Zhuang Liang mendampingi drg. Natalina Hutabarat,
M.Kes membagikan paket sembako.

Covid-19 masih berlangsung,
maka semua pihak harus saling membantu dan mematuhi
proto-col kesehatan pemerintah. Hanya dengan bahu
membahu dan bekerja sama
kita dapat memenangkan
perang dengan pan-demic

Covid-19.
“Dalam kesempatan ini
kami memohon kepada Tuhan semoga pandemi Covid-19 dapat segera dilenyapkan. Sehingga masyarakat dapat kembali hidup
normal,” ujar drg. Natalina

Warga menerima bantuan paket sembako.

Pengurus Rotary Club Medan Deli serta drg. Natalina Hutabarat, M.Kes dan putra
berfoto bersama.

Hutabarat.Ada pun bantuan
yang dibagikan terdiri dari
beras, mie instan, minyak
goreng, gula pasir, kecap, teh,
susu kental manis, biskuit dan
angpao.
Hari itu pukul 14.00 WIB,
di Kelenteng Mogallana Du-

sun VII Sederhana Kecamatan
Tandam Hulu II dibagikan 170
pa-ket sembako.
Paket tersebut berisi beras,
mie instan, minyak goreng,
gula pasir, kecap, teh, susu
kental manis, biskuit, dan air
mineral. ● idn/din

drg. Natalina Hutabarat, M.Kes dan putra secara simbolis
menyerahkan paket sembako kepada warga.

Pengurus Rotary Club Medan Deli berfoto bersama seusai pembagian paket sembako.
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Mayapada Hospital Hadirkan Layanan MCU Berstandar Internasional
JAKARTA (IM) - Mayapada Hospital Jakarta Selatan,
Selasa (5/10) lalu menggelar
syukuran Upgrade Level layanan medical check-up (MCU)
berstandar dan berkualitas
internasional.
Hadir dalam acara tersebut
Hospital Director of Mayapada Hospital Jakarta Selatan dr.
Benny H. Tumbelaka Sp.OT,
MARS, M.Kes, COO of Mayapada Healthcare, Navin Sonthalia dan jajaran pimpinan
Mayapada Hospital.
Pada kesempatan tersebut
juga dilakukan pemotongan
tumpeng.
Layanan Unggulan Medical Check-Up (MCU) berstandar dan berkualitas internasional hadir dengan
wajah dan suasana baru di
Mayapada Hospital Jakarta
Selatan.
Dengan konsep layanan
yang menekankan kenyamanan pasien secara keseluruhan
dari awal kedatangan hingga

kepulangan, pemeriksaan komprehensif oleh dokter-dokter
multispesialis yang ahli di
bidangnya, peralatan medis
yang canggih dan bersertifikasi
internasional serta harga yang
bersaing dan terjangkau tanpa
mengurangi kualitas Internasional.
Layanan MCU ini diyakini
mampu bersaing dengan layanan MCU di luar negeri dari
segi kualitas dan harganya.
Layanan MCU ini mengusung konsep kenyamanan
lebih kepada pasien. Mulai dari
ruang tunggu, pelayanan dan
sistem reservasi MCU. Hingga
alur pelayanan selama screening berlangsung.
Pasien akan dibuat senyaman mungkin oleh tenaga profesional di Mayapada Hospital.
Akses untuk masuk ke dalam
MCU ini juga sangat aman.
Karena terpisah dengan gedung perawatan Covid-19 dan
mudah diakses oleh eskalator
lobby tanpa menggunakan

Group CEO Mayapada Healthcare Jonathan Tahir.
Lift.
Yang tak kalah penting,
Layanan Unggulan MCU ini
juga menawarkan berbagai
pemeriksaan kesehatan yang
dapat disesuaikan dengan
kebutuhan dan masalah kesehatan setiap pasien berdasar-

COO Mayapada Healthcare Navin Sonthalia (kiri)
menyerahkan potongan tumpeng kepada Hospital
Director Mayapada Hospital Jakarta Selatan dr.Benny
H.Tumbelaka SpOT, MKES, MARS.

kan faktor resiko, gaya hidup,
umur serta jenis kelamin.
Ditunjang oleh peralatan
medis yang cang gih dan
bersertifikasi internasional,
layanan MCU ini diharapkan
mampu memberikan hasil
kesehatan pasien secara cepat

dan akurat. Selain itu, layanan
MCU ini juga didukung oleh
dokter-dokter multispesialisasi yang lengkap mulai
dari dokter spesialis hingga
sub-spesialis.
Sehingga jika ditemukan
adanya masalah kesehatan

setelah hasil pemeriksaan,
dapat diarahkan ke dokter
yang ahli di bidangnya.
Layanan unggulan MCU
ini diharapkan akan membawa dampak positif dan
juga dijadikan sebagai salah
satu tujuan Health Tourism
Indonesia yang siap menerima
pasien hingga seluruh Nusantara mulai dari Sabang sampai
Merauke.
Group CEO Mayapada
Healthcare Jonathan Tahir
menyatakan sejak pandemi,
tren kesadaran masyarakat
mengenai kesehatan meningkat drastis dan kami ingin
menyediakan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan
Medical Check Up untuk tindakan preventif.
“Layanan MCU ini sudah
berstandar internasional dengan memberikan hasil yang
cepat dan akurat. Kami yakin
Mayapada Hospital ini dapat
menjawab kebutuhan masyarakat mengenai pemeriksaan

kesehatan MCU yang komprehensif tanpa harus ke luar
negeri,” kata Jonathan Tahir.
Mayapada Healthcare
menjalankan protokol kesehatan ketat di semua unit
Mayapada Hospital seperti
menyiapkan alur terpisah untuk drive thru pemeriksaan
PCR Swab dan Swab Test
Antigen, memisahkan gedung
perawatan untuk pasien suspek
Covid-19, menyediakan ruang
operasi bertekanan negatif
untuk pasien infeksius dan
non-infeksius.
Pada bulan Oktober ini
Mayapada Hospital Surabaya
juga akan dibuka untuk melayani daerah Jawa Timur dan
sekitarnya.
Mayapada Hospital Surabaya juga akan dilengkapi
dengan layanan MCU yang
komprehensif yang berstandar internasional untuk menjangkau masyarakat daerah
timur tanpa harus ke luar
negeri. ● idn/din

Hospital Director Mayapada Hospital Jakarta Selatan dr.Benny H.Tumbelaka berfoto bersama dengan dokter
spesialis dan management Mayapada Hospital Jakarta Selatan.

Bertolak ke Jakarta, Ketua Umum Matakin Singgah di Solo, Ambarawa, Cirebon dan Karawang
JAKARTA (IM) - Setelah
menyelesaikan kunjungannya
di Bali, Rabu (29/9) lalu, Ketua
Umum Matakin (Majelis Tinggi

menekankan pentingnya kaderisasi. Menurutnya keberlangsungan organisasi ada pada seberapa
cepat regenerasi dilakukan yang

dilakukan. Dan regenerasi ini
wajib dilakukan, yang tentu saja
harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDMnya khusus-

nya bagi generasi muda dengan
pendidikan dan pembinaan. Saya
optimis, dengan komitmen para
ketua Makin untuk melakukan

Kunjungan Ketua Umum Matakin Xs Budi S Tanuwibowo di Solo.
Agama Khonghucu Indonesia)
Xs Budi S Tanuwibowo dalam
perjalanannya kembali ke Jakarta, menyempatkan diri untuk
singgah ke Solo dan Ambarawa,
lalu Cirebon dan Karawang
pada Jumat (1/10).
Sesuai dengan agenda kunjungan sebelumnya yakni konsolidasi program kerja, Budi
menyebut konsolidasi dengan
Makin – Makin ini penting
dilakukan untuk memperkuat
organisasi dan memajukan
Matakin. Dalam kunjungankujungannya tersebut pula Budi

diimbangi dengan peningkatan
kualitas SDM maka diperlukan
pendidikan dan pembinaan
disetiap Makin khususnya bagi
generasi muda.
Budi optimis Matakin
kedepan akan lebih baik, karena komitmen para ketua Makin
untuk melakukan kaderisasi
didaerahnya masing-masing.
“Kaderisasi penting dilakukan oleh setiap organisasi termasuk Matakin. Kita menyadari
bahwa keberlangsungan organisasi dalam hal ini Matakin ada
pada seberapa cepat regenerasi

kaderisasi maka Matakin kedepan akan jauh lebih baik,” terang
Budi S Tanuwibowo, dalam
siaran tertulisnya, Kamis (7/10).

Budi mengungkapkan akan
melanjutkan kunjungannya
keberbagai Makin di seluruh Indonesia di masa yang

akan datang dan berharap
sinergitas antara Makin dan
Matakin dapat terjalin dengan
baik. ● kris

Kunjungan Ketua Umum Matakin Xs Budi S Tanuwibowo di Karawang.

Kunjungan Ketua Umum Matakin Xs Budi S Tanuwibowo di Kunjungan Ketua Umum Matakin Xs Budi S Tanuwibowo di
Ambarawa.
Cirebon.

Lions Club Depok Dartam, Lions Club Bogor Jakarta dan BFCI Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19
BOGOR (IM) - Dukung
program Pemerintah dalam
percepatan vaksinasi di masyarakat, Lions Club Depok
Dartam, Lions Club Bogor
Jakarta dan BFCI (Bikers For
Chris Indonesia) bekerja sama
dengan Kecamatan Bogor
Utara berpartisipasi dalam
kegiatan vaksinasi bagi 250

warga, yang digelar di Kelurahan Ciluer, Bogor Utara, Sabtu
(2/10).
Camat Bogor Utara Marse
Hendra Saputra menyambut
baik atas partisipasi Lions Club
Indonesia dan BFCI dalam
kegiatan percepatan vaksinasi
di wilayahnya.
“Kami berusaha semaksi-

mal mungkin untuk membuat
masyarakat sehat karena kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab kami,” ujar Marse
dalam kata sambutannya.
Pada kesempatan yang
sama, Gubernur Distrik Lions Clubs Indonesia Mr. Ruf
Gurbani yang hadir dan membagikan goodie bag ke peserta

yang sudah divaksin, mengaku
senang melihat animo masyarakat untuk divaksin.
Dia berpesan agar tetap
menjaga Prokes (protokol Kesehatan) meski sudah divaksin.
Tak lupa juga dia mengimbau agar masyarakat turut
memberikan informasi bahwa
vaksin tidak berbahaya ser-

ta berharap agar kerja sama
ini dapat bermanfaat bagi
semuanya.
S e m e n t a r a i t u Ke t u a
Umum BFCI Ferdo SE MM
mengundang perwakilan
Yayasan Pengendara Motor
Christian Indonesia Marsekal
Muda TNI AU Pieter LD
Wattimena memberi sam-

butan.
Dalam sambutannya dia
menyatakan sangat menghargai program tersebut.
“Semoga rakyat Indonesia sehat sehingga Indonesia
mampu menanggulangi Covid 19 dan semoga kegiatan
berlangsung terus, agar seluruh masyarakat dapat sehat,”

ujarnya.
Marsekal Muda TNI AU
Pieter LD Wattimena di kesempatan itu juga menyampaikan
terima kasih atas kerja sama
dengan Pemerintah Bogor
Utara, dimana Camat beserta
jajarannya sudah memberikan
fasilitas tempat pelaksanaan
vaksinasi. ● ist

Para perwakilan Lions Club Depok Dartam, Lions Club Bogor Jakarta dan BFCI yang terlibat di kegiatan vaksinasi di Kelurahan Ciluer, Bogor Utara.

