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Perwakilan Perhimpunan INTI Sumut, 

YIHLP, tim Urkes Polresta Deli Serdang dan 
Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam 

berfoto bersama.

Polresta Deli Serdang dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan 
Tionghoa Deli Serdang Gelar Vaksinasi Massal Covid-19
MEDAN (IM) - Di ten-

gah pandemi Covid-19 mere-
bak, Polresta Deli Serdang dan 
Lembaga Sosial Kemasyara-
katan Tionghoa Deli Serdang, 
Sabtu (18/9) lalu menggelar 

vaksinasi massal Covid-19. 
Vaksinasi berlangsung 

di Sekolah Dharma Bhakti 
Bagan Siapi-api. Dalam keg-
iatan tersebut sebanyak 1.958 
orang mendapatkan vaksin 

dosis pertama.
Panitia penyelenggara me-

nyatakan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada para 
sponsor, yaitu YIHLP (Yayas-
an Istana Harta Lima Penjuru), 
LPBT (Lembaga Pelestarian 
Budaya Tionghoa), Yayasan 
Sosial Dharma Bakti, Pergu-
ruan Dharma Bakti Lubuk 
Pakam, Perhimpunan INTI 
(Indonesia Tionghoa), PUB 

Vihara Budi Abadi Lubuk 
Pakam. 

Lalu Kodim 0204 Deli 
Serdang, Institut Kesehatan 
Medistra Lubuk Pakam, Tim 
Urkes Polresta Deli Serdang, 
Tim Medis Lembaga Per-
masyarakatan Lubuk Pakam, 
Rumah Sakit Josua Lubuk 
Pakam dan seluruh perangkat 
Desa Bakaran Batu serta berb-
agai pihak lainnya. ● idn/din

PONTIANAK (IM) - 
Gubernur Kalimantan Barat 
H. Sutarmidji, SH,M.Hum yang 
juga Ketua Tim Satgas Co-
vid-19 Provinsi Kalbar didam-
pingi Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Kalimantan Barat dr. 
Harisson, M.Kes dan Kepala 
Dinas Kota Pontianak dr. Sidig 
Handanu Widoyono, M.Kes, 

dan kota di Kalimantan Barat 
dapat diturunkan ke PPKM 
Level I. Namun tingkat vaksi-
nasi di Kalimantan Barat masih 
rendah, hanya 27%. Jika sudah 
mencapai 70%, maka herd 
immunity bisa terbentuk. Pres-
iden menginstruksikan agar 
vaksinasi di semua kabupaten 
dan kota di Kalimantan Barat 

Kamis (7/10) lalu meninjau 
pelaksanaan vaksinasi massal 
yang diinisiasi oleh YBS (Yayas-
an Bhakti Suci Pontianak) bagi 
warga berusia di atas 12 tahun.

Kunjungan Gubernur H. 
Sutarmidji, disambut hangat 
oleh Ketua Umum YBS Su-
santo Muliawan Lim, Ketua 
Dewan Pengawas Luo Jun Hui, 

Chen Kun Dong dan Wakil 
Ketua YBS Yang Heng Guan, 
Luo Jun Wei, Sekjen Shen 
Feng, Sekretaris Zhou Cai 
Liang dan pengurus lainnya.

Gubernur H. Sutarmidji, 
dalam pidatonya menyatakan 
terima kasih kepada YBS yang 
telah memvaksinasi warga 
masyarakat Kalimantan Barat 

yang berusia di atas 12 tahun. 
“Terima kasih kepada YBS 

yang telah menyelenggarakan 
kegiatan vaksinasi. Sehingga 
seluruh warga Kalimantan 
Barat dan warga luar pulau 
Kalimantan semuanya dapat 
divaksinasi Covid-19,” ujarnya. 

Gubernur H. Sutarmidji me-
nambahkan warga Kalimantan 

Barat yang berasal dari daerah 
manapun dapat divaksinasi. 
Tidak ada batasan bagi mereka 
yang ingin divaksinasi Covid-19. 

“Saya harap setelah divak-
sinasi maka Kalimantan Barat 
akan aman. Saat ini, Kaliman-
tan Barat sedang berada pada 
zona PPKM level II. Dan 
diharapkan semua kabupaten 

harus mencapai 70% pada 30 
Oktober mendatang,” ujarnya. 

Ketua Umum YBS Sus-
anto Muliawan Lim berterima 
kasih kepada Gubernur Kal-
bar karena telah meluangkan 
waktu untuk meninjau kegiatan 
vaksinasi massal yang diseleng-
garakan YBS. Dia berharap 
warga Kalimantan Barat dapat 
memanfaatkan kesempatan 
vaksinasi yang diadakan oleh 
YBS untuk divaksinasi. 

Susanto Muliawan Lim 
menambahkan ini adalah ke-
giatan vaksinasi massal ketiga 
yang diadakan YBS. Pertama 
kali diadakan bulan Maret 
2021, kedua pada  Mei 2021 
lalu dan sekarang yang ketiga 
pada bulan Oktober. 

“Sekarang vaksin kami 
tidak dibatasi vaksin. Tidak 
peduli berapa banyak orang 
yang ingin divaksinasi, maka 
pemerintah akan mendukung-
nya. Jumlah vaksin di Kaliman-
tan Barat kini sudah cukup 
tersedia,” katanya lagi.

“Pada awal kegiatan vak-
sinasi massal, kami berencana 
memvaksinasi 200 hingga 250 
orang. Minggu depan, kami 
akan memberikan layanan 
vaksinasi kepada masyarakat 
mulai dari Senin hingga Kamis 
atau Jumat. Setiap hari Minggu, 
kami juga akan memberikan 
layanan vaksinasi kepada ma-
syarakat. Namun diharapkan 
kami setiap hari dapat melayani 
300 orang yang berpartisi-
pasi dalam kegiatan vaksinasi, 
“ pungkasnya. ● idn/din
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Gubernur H. Sutarmidji, didampingi Susanto Muliawan Lim, Luo Jun Wei 
berfoto bersama seluruh pengurus YBS.

Susanto Muliawan Lim dan Luo Jun Wei memberikan penjelasan kepada 
Gubernur H. Sutarmidji, mengenai vaksinasi massal Covid-19.

Susanto Muliawan Lim berfoto bersama para pengurus YBS yang ikut 
serta dalam kegiatan vaksinasi Covid-19.

Gubernur H. Sutarmidji, didampingi Susanto Muliawan Lim, Luo Jun Wei 
berfoto bersama seluruh pengurus YBS dan warga yang ikut vaksinasi. 

Perwakilan Perhimpunan INTI Sumut dan tokoh lainnya 
berfoto bersama.

Perwakilan YIHLP dan tokoh lainnya berfoto bersama. Perwakilan Perhimpunan INTI Sumut, YIHLP dan tim 
medis berfoto bersama. 


Para siswa junior 
mengikuti kegiatan 
promosi mahasiswa 
asing. 


Materi kegiatan 

promosi Huaqiao 
University.

Kegiatan Promosi Mahasiswa Asing Huaqiao University di Indonesia Berlangsung Sukses

Mereka  men j e l a skan 
kondisi mendasar dan kebi-
jakan perekrutan mahasiswa 
Huaqiao University kepada 
450 siswa dan orangtua siswa. 

Mereka juga berbagi pen-
galaman mereka di Huaqiao 
University. 

Karena sedang berada 
dalam masa pandemi Co-
vid-19, kegiatan berbagi pen-
galaman tersebut berlangsung 
secara online. 

Selain itu juga digunakan 
Whatsapp Group, Instastory 
dan program sosial media lain-
nya untuk mempromosikan 

kegiatan terkait. Juga melalui 
platform ZOOM untuk meng-
gelar kegiatan promosi on-
line dan berbagi pengalaman 
dengan para junior, guru dan 
orangtua siswa.

Kegiatan utama promosi 
perekrutan siswa terdiri dari 
lima bagian, dua orang ma-
hasiswa Huaqiao University 
bertanggung jawab untuk 
menjelaskan profil  seko-
lah, sistem beasiswa dan 
kebijakan pendaftaran secara 
rinci. 

Juga dilakukan sesi tanya 
jawab dan menonton video 

JAKARTA (IM) - Selama 
liburan musim panas 2021, 4 
mahasiswa Huaqiao Univer-
sity asal Indonesia (Wen Ming 
Lan, Wang Mei Yun, Xie Cai 
En, Tang Mei Xuan) dan dua 
mahasiswa asal Tiongkok (Xie 
Wenyan dan Wei Mi) memben-
tuk Kelompok Magang Indo-
nesia “Qiaoyuan Qingnong, 
Ludao Yangfan”. 

Anggota kelompok ma-
gang tersebut melakukan keg-
iatan promosi pulang kampung 
liburan musim panas.

Mulai 1 September hingga 
30 September 2021, kelompok 
magang tersebut mengunjungi 
10 sekolah menengah atas 
untuk melakukan kegiatan 
promosi. 

Sekolah tersebut tersebar 
di enam provinsi yaitu DKI 
Jakarta, provinsi Riau, Papua, 
Kalimantan Barat, Sumatera 
Barat dan Kepri. 

Dan berlangsung di dela-
pan kota yakni Jakarta Utara, 
Pekanbaru, Padang, Dumai, 
Tanjung Pinang, Bengkalis, 
Mimika dan Mempawah.

cerita kampus yang dibagikan 
para mahasiswa asal Tiongkok 
sebagai kegiatan penutup. 

Kegiatan ini mendekatkan 
para siswa junior dengan uni-
versitas idaman  mereka. 

Selain i tu juga mem-
perdalam pemahaman mereka 
tentang kehidupan universitas 
agar mereka lebih jelas dengan 
targetnya sendiri.

 Jug a  l eb ih  merang-
sang semangat belajar para 
junior. ● idn/din

Materi kegiatan promosi Huaqiao University. Para siswa junior mengikuti kegiatan promosi 
mahasiswa asing. 
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Kuliah perdana mahasiswa baru STP Trisakti.

Sekolah Kristen IPEKA Balikpapan Gelar Balikpapan IPEKA Cup 2021
dan 12 provinsi di Indonesia 
yang menjadi peserta pada 
perlombaan virtual ini. Vir-
tual Opening Ceremony BIC 
2021 dilaksanakan pada 18 
September 2021 yang dibuka 
oleh Kepala Dinas Pendidi-
kan dan Kebudayaan Kota 
Balikpapan, Muhaimin, M.T. 

“Kami menyambut gem-
bira dan mengucapkan se-

BIC 2021 merupakan 
ajang perlombaan digital 
yang mempertandingkan 
cabang-cabang seni untuk 
murid SD hingga SMA atau 
berusia 9 hingga 18 tahun. 

Terakhir diadakan pada 
2013 dan bersifat lokal atau 
onsite, kali ini BIC hadir 
kembali dengan format dar-
ing yang pesertanya men-

jangkau seluruh jaringan 
sekolah IPEKA serta seko-
lah lainnya se-Indonesia. 
BIC 2021 menjadi kegiatan 
kompetisi seni yang dis-
elenggarakan pertama secara 
nasional oleh Sekolah Kris-
ten IPEKA Balikpapan.

“BIC ada lah sebuah 
wadah yang dibuat untuk 
memfasilitasi para murid 

mengembangkan potensi 
yang dimiliki. Tidak hanya 
terbatas di bidang akademis, 
namun BIC mendorong para 
murid mengembangkan po-
tensi dalam hal seni”, kata 
Koordinator Lokasi Sekolah 
Kristen IPEKA Balikpapan 
Alfi an Samudra.

Selain perlombaan, BIC 
2021 juga menjadi ajang 

diperkenalkannya SMAK 
IPEKA Balikpapan yang 
mulai beroperasi pada tahun 
2021. 

Total terdapat enam ca-
bang perlombaan di BIC 
2021, diantaranya Storytell-
ing, Solo Vocal, Poster De-
sign, Podcast, Photography, 
dan Band dengan 218 murid 
dari 44 sekolah di 15 kota 

BALIKPAPAN (IM) 
- Sekolah Kristen IPEKA 
Ba l i kpapan  meng g e l a r 
“Balikpapan IPEKA Cup 
(BIC) 2021” bertajuk ‘Rise 
Up’ yang memiliki arti bang-
kit.

Kegiatan dilaksanakan 
secara daring, mulai 18 Sep-
tember 2021 hingga 2 Okto-
ber 2021. 

lamat atas dilaksanakannya 
BIC 2021 ini. Kami melihat 
kegiatan ini sangat menarik 
dan lomba-lomba selaras 
dengan kegiatan kami yaitu 
Festival Lomba Seni murid 
Nasional (FLS2N).”, ujar 
Muhaimin saat membuka 
BIC 2021.

Tema ‘Rise Up’ pada 
pelaksanaan BIC 2021 juga 
bermakna agar anak atau 
murid dapat mengekspresi-
kan dirinya sesuai potensi 
yang dimiliki .  Meskipun 
dalam situasi pandemi, anak-
anak harus selalu berse-
mangat. 

“Sekolah Kristen IPE-
KA Balikpapan melalui BIC 
2021 ingin mendorong para 
murid di seluruh Indonesia 
agar memiliki semangat un-
tuk bangkit dalam berkreati-
vitas dan mengembangkan 
potensi yang dimiliki di 
situasi terbatas atau sulit 
sekalipun,” harap Ketua Pa-
nitia BIC 2021 Basten San-
jaya. ● bam

STP Trisakti Selenggarakan Kuliah Perdana Mahasiswa Baru 
JAKARTA (IM) - STP 

(Sekolah Tinggi Pariwisata) 
Trisakti menyelenggarakan 
Kuliah Perdana Mahasiswa 
Baru TA 2021/2022, Sabtu 
(9/10) secara virtual dan dii-
kuti oleh 477 peserta. 

Kuliah Perdana di sampai-
kan oleh Prof. Dr. Agus Setyo 
Budi, M.Sc Kepala LLDIKTI 
Wilayah III  dengan topik Ke-
giatan Merdeka Belajar Kam-
pus Merdeka, Dr. Sarfi lianty 
Anggiani,MM., MBA  HRM, 
Service Management and Busi-

ness Entrepreneurship Expert 
dengan topik Kiat Melay-
ani dengan Hati,  Dr. Bimo 
Prakoso, PSC., MPA., M.Sc, 
Ketua Umum Badan Pengurus 
Yayasan Trisakti  dengan topik 
Kebhinekaan Berbangsa dan 
Bernegara. 

Dalam kegiatan tersebut 
juga disampaikan testimo-
ni proses perkuliahan oleh 
Ferdinandus Ari Purnomo, 
Orang tua Benedictus Arbinata 
Purnomo Mahasiswa Program 
Pengelolaan Perhotelan Inter-

nasional 3 Negara. 
Acara diakhiri dengan sesi 

bincang-bincang dengan Bayu 
Hari Saktiawan Kuasa Usaha 
Ad Interim/Minister  Coun-
sellor KBRI Madrid, dan Mr. 
Alfonso Carrasco dari Catur 
Viajes & Expediciones (Tours 
and Expeditions). 

Dalam kesempatan terse-
but, Ketua STP Trisakti Fetty 
Asmaniati, SE,MM menyam-
paikan bahwa sebagaimana 

program Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka, STP Tri-
sakti telah menerima 11 Ma-
hasiswa dari 6 kampus lain, 
dan STP Trisakti juga akan 
mengirimkan 13 mahasiswa 
ke Perguruan Tinggi lain di 
Jakarta maupun daerah lain, 
sehingga diharapkan dengan 
pertukaran mahasiswa terse-
but, akan dapat membuka 
wawasan mahasiswa, ungkap-
nya. ● kris

Pertunjukan Busana Batik “Gantari” di Candi Prambanan Meriahkan Hari Batik Nasional
YOGYAKARTA (IM) 

- Kemeriahan Hari Batik Na-
sional tidak sebatas berhenti di 
2 Oktober. 

Lakon Indonesia, wadah 
bagi pelaku UMKM, berkolab-
orasi dengan JF3 (Jakarta 
Fashion & Food Festival (JF3) 
dan Kemenparekraf  RI men-
yuguhkan pertunjukan busana 
batik bertajuk ‘Gantari: The 
Final Journey to Java’.

Pertunjukan busana ber-
langsung Sabtu (9/10) malam 
lalu di kompleks Candi Pram-
banan. 

Per tunjukan in i  Live 

Stream dari Candi Prambanan 
yang disaksikan melalui Insta-
gram: @jfff_info https://bit.
ly/igjf3, @lakon_indonesia 
https://bit.ly/iglakonindo, 
@lakonstore https://bit.ly/
iglakonstore,@pesonaid_trav-
el, https://bit.ly/igpesonaid, 
@mkglapiazza https://bit.
ly/2YnAQ6A, @sms_serpong 
https://bit.ly/igsmsserpong, 
@summareconmal.bekasi 
https://bit.ly/igsmbekasi, @
samastabali https://bit.ly/
igsamasta. 

Selain itu melalui channel 
YouTube: JF3 https://you-

tube.com/user/JFFFSentra, 
Lakon Indonesia https://
bit.ly/ytlakon, dan Kemen-
parekraf  https://bit.ly/ytke-
menparekraf.

Dalam pertunjukan yang 
berlangsung apik tersebut 
disajikan presentasi koleksi 
lebih dari 100 pakaian siap 
pakai hasil karya desainer Irsan 
menggunakan kain tradisional 
hasil karya tangan pengrajin 
di Jawa. 

Seperti diberitakan se-
belumnya, Founder Lakon 
Indonesia Thresia Mareta, 
mengatakan Gantari ini peng-

hormatan untuk kaum perem-
puan. 

“Kita menyadari bahwa 
perempuan adalah kunci 
pewarisan nilai luhur per-
adaban manusia. Ketrampilan 
batik turun dari nenek, ke 
cucu, lalu ke cucu lagi. Eng-
gak cuma ketrampilan saja, 
tapi juga etika sebagai manusia 
diajarkan oleh ibu. Ini hal yang 
menginspirasi kami di koleksi 
kali ini,” ujar Pendiri LAKON 
Indonesia Thresia Mareta, 
dalam press conference virtual, 
Selasa (5/10) lalu. 

Melalui pagelaran kali ini, 

LAKON Indonesia juga ingin 
memberikan penghormatan 
bagi kaum perempuan yang 
memiliki peran penting dalam 
pewarisan nilai budaya dan 
etika. 

Serta para seniman tradis-
ional yang telah setia mengab-
dikan diri bagi dunia seni yang 
dicintainya.

LAKON Indonesia ti-
dak hanya mempresentasikan 
pakaian atau kain tradisional, 
tetapi juga mempresentasikan 
budaya dan tradisi Indonesia 
yang memiliki nilai yang sangat 
tinggi dan dalam.

BANYUWANGI (IM) 
- Setelah Kabupaten Madiun 
menjadi sentra porang, kini 
petani Banyuwangi dan Ngan-
juk turut mengembangkannya. 
Petani di Kabupaten Banyu-
wangi mulai mengembang-
kan tanaman porang, karena 
tingginya permintaan pasar.

Budidaya umbi porang mu-
lai dilakukan petani di Desa Su-
korejo, Kecamatan Bangorejo, 
Banyuwangi. Siyam Tohari salah 
satu petani mulai menanam 
Porang di lahan seluas 1 hektar. 

Siyam Tohari mengaku ter-
tarik mengambangkan porang 
karena peluang dan permin-
taan Porang. “Apalagi umbi 
porang tidak sulit menanam 
dan merawatnya,” jelas Siyam 
Tohari.

Wakil Bupati Banyuwangi 
Sugirah menghadiri penana-
man perdana porang di Desa 
Sukorejo mengatakan potensi 
pasar porang sangat luas, Senin 
(4/10)  lalu. 

“Saya senang petani Banyu-
wangi sudah bisa menangkap 
potensi ini untuk mengerek 
kesejahteraannya. Nanti Dinas 
Pertanian dan Pangan akan 
ikut mengawal program ini,” 
kata Wabup Sugirah.

Siyam Tohari dan 11 petani 
porang menjalin kemitraan 
dengan PT Zhafi ra Jaya Bumi 
(ZJB). General Manager PT. 
Zhafi ra Jaya Bumi, Rizky Ma-
hardika, menjelaskan pihaknya 
akan mendampingi para mitra 
petani mulai proses pembibi-
tan, hingga pemasarannya. 

pasar. Bahkan saat ini saja kami 
sudah mengantongi pre-order 
(PO) 200 ton chips porang,” 
jelas Rizky Mahardika.

Sementara di Kabuputen 
Nganjuk, BNI 46 menyalurkan 
Kredit Usaha Rakyat pada Po-
rang Mulya Nganjuk Indonesia 
untuk optimalisasi budidaya 
porang. 

Plt. Bupati Marhaen Dju-
madi mengatakan bersama-
sama dengan petani porang 
membranding Nganjuk seb-
agai Kota Porang.

Pemilik Porang Mulya 

pasar Bahkan saat ini saja kami

Petani Banyuwangi dan Nganjuk Mulai Kembangkan PorangPetani Banyuwangi dan Nganjuk Mulai Kembangkan Porang

Wabup Banyuwangi menanam porang perdana di Desa Sukorejo. Foto bersama setelah tanam Porang di Banyuwangi.

Bersama petani Porang Nganjuk. Plt. Bupati Nganjuk siap jadikan Nganjuk Kota 
Porang.

Prosesi pembukaan. Para peserta yang mengikuti via aplikasi zoom.

Disertai dengan harapan 
bahwa segala eksplorasi dan 
eksekusi di presentasi ini dapat 
membawa karya Indonesia 
untuk bisa lebih dihargai oleh 
dunia Internasional, sehingga 
dapat membuka peluang yang 
lebih besar untuk kemajuan 
ekonomi masyarakat luas. 

Gelaran ini juga melibat-
kan maestro tari Didik Nini 
Thowok. Didik mempersem-
bahkan tarian yang terinspirasi 
dari sosok Dewa Siwa, dewa 
yang dipuja di Candi Pram-
banan. ● krisPertunjukan busana batik bertajuk ‘Gantari: The Final Journey to Java’.

Pendiri LAKON Indonesia Thresia Mareta. 

dalam bentuk chips atau tepung. 
Kami sudah punya pasar tetap 
di Cina, Eropa, dan Amerika 
sehingga petani tidak perlu risau 
karena produknya akan terserap 

Sedangkan permodalan untuk 
petani porang mendapat ban-
tuan dari PT. Bank Rakyat In-
donesia (BRI) Cabang Muncar.

Rizky Mahardika menjelas-

kan di dusun Desa Sukorejo, 
rencananya 11 hektar ditanami 
porang, 1 hektar pembibi-
tan, 1 hektar disiapkan untuk 
pendirian pabrik sebelum 

musim panen 2022, untuk 
mengolah porang produksi 
petani.

“Selain menjual umbi po-
rang, kita juga bisa menjual 

Nganjuk, Doni Mahendra, ber-
harap program KUR (Kredit 
Usaha Rakyat) menjadi solusi 
para petani yang tidak mempu-
nyai modal. ● vivi


