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Konjen Qiu Weiwei Hadiri Penyerahan Sumbangan Masker
dari Kota Chengdu ke Kota Medan Secara Online
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ya Alrahman menyatakan terima
kasih atas bantuan logistik yang
diberikan kota Chengdu. Dia
mengatakan Medan dan Chengdu adalah sister city.
Kedua belah pihak selalu
aktif memelihara hubungan
persahabatan. Interaksi antara pihak pemerintah, institusi
pendidikan dan rakyat terus
berkesinambungan.

Konjen Qiu Weiwei.
MEDAN (IM) - Konjen Tiongkok di Medan Qiu
Weiwei, Kamis (7/10) lalu
menghadiri prosesi penyerahan sumbangan masker dari
Kota Chengdu ke Kota Medan
secara online.
Dalam kesempatan tersebut Konjen Qiu Weiwei beraudiensi dengan perwakilan
Wali Kota Medan yang juga
Sekda Kota Medan Ir. Wiriya
Alrahman,MM.
Konjen Qiu Weiwei dalam

sambutannya mengatakan
Tiongkok dan Indonesia
adalah tetangga yang bersahabat. Sejak merebaknya wabah
Covid-19, kedua negara telah
saling mendukung dan membantu.
Presiden Xi Jinping dan
Presiden Joko Widodo beberapa kali berkomunikasi
mengenai perang bersama
melawan epidemi.
Menurutnya pemerintah
kedua negara adalah yang per-
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Diharapkan
vid-19 segera berakhir. Juga
diharapkan dapat berperan
aktif bersama dengan pihak
Tiongkok.
Sekaligus mempererat
kerja sama di bidang ekonomi
perdagangan dan humaniora.
Demi memberikan kontribusi
bagi hubungan persahabatan
antara Tiongkok dan Indonesia. ● idn/din

Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman.
tama mengirimkan sumbangan
logistik untuk memerangi
pandemi Covid-19.
Kerja sama anti-epidemi
Tiongkok-Indonesia, khususnya kerja sama vaksin telah
menjadi yang terdepan di
dunia. Untuk menjadi contoh
bagi negara-negara berkembang besar untuk bersatu
dalam memerangi epidemi.
Perkembangan hubungan
berkelanjutan Tiongkok-Indonesia telah menghadirkan

manfaat nyata bagi rakyat
kedua negara.
Chengdu dan Medan
adalah sister city. Sejak terjalin
pada tahun 2002, kedua belah
pihak telah menjalin kerja sama
pragmatis, hubungan persahabatan kedua negara terus
diperdalam.
Program “Bersama Atasi
Kesulitan Bersama” mencerminkan persahabatan yang
mendalam antara rakyat kedua
negara.

Kota Chengdu berharap
sumbangan logistik ini dapat
membantu aksi pencegahan
dan pengendalian pandemi
lokal. Dan diharapkan kelak
lebih memperkuat interaksi
dengan kota Medan.
Konjen Tiongkok di Medan bersedia untuk terus memberikan bantuan dan layanan
bagi perkembangan mendalam
hubungan kota yang bersahabat serta kerjasama pragmatis
antara kedua belah pihak.

Sumbangan masker yang diberikan Pemkot
Chengdu kepada Kota Medan.

PSMTI Lampung dan Anggota DPRD Bandar Lampung Bagikan Sembako ke Warga di Kelurahan Bumi Raya

Sekretaris PSMTI Lampung Steven Cheng menyerahkan Sekretaris PSMTI Lampung Steven Pengurus PSMTI Lampung menyerahkan bantuan
bantuan sembako kepada warga yang sakit.
Cheng menyerahkan bantuan sembako kepada warga Kelurahan Bumi Raya.
sembako kepada seorang ibu.

warga kurang mampu dan
terdampak Pandemi Covid 19.
“Terimakasih ke pada
PSMTI, Pemkot dan Ibu
Mungliana atas bantuan sembako yang telah diberikan
kepada masyarakat kami. Mudah mudahan berlanjut hingga
kondisi perekonomian warga
kembali pulih,” ujarnya.
Dalam kegiatan PSMTI
ini Lurah Bumi Raya Herry
Irawan dan Kepala Lingkungan Bumi Raya Umar berkeliling mengikuti pembagian
sembako ini dari awal hingga
selesai.
Turut hadir dan berbagi

LAMPUNG (IM) - Pengurus PSMTI (Paguyuban
Sosial Marga Tionghoa Indonesia) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar
Lampung, Senin (04/10) lalu
kembali memberikan bantuan
paket sembako kepada masyarakat di Kelurahan Bumi
Raya, Kecamatan Bumi Waras,
Kota Bandar Lampung.
Pemberian bantuan sosial di beberapa titik lokasi
ini dihadiri langsung Anggota DPRD Bandar Lampung
Mungliana Susanto.
Menurut Sekretaris PSMTI
Lampung Steven Cheng ini
adalah bantuan berkelanjutan
yang diberikan kepada masyarakat yang saat ini terdampak ekonomi akibat pandemi

kepedulian antara lain Satlak Gakkumwal Detasemen
Polisi Militer (Denpom) II/3
Lampung yang dipimpin Dansatlak Letda CPM Roby Indra
Firdaus. ● idn/din

Covid-19.
“Bantuan ini sebagai rasa
kepedulian PSMTI Lampung
kepada masyarakat kota Bandar Lampung,” kata Steven
Cheng.
Steven Cheng menambahkan PSMTI Lampung akan
selalu siap membantu masyarakat yang terdampak pandemi
Covid-19 ini.
Steven juga mengajak seluruh warga Kota Bandar
Lampung yang masih mampu
untuk bersama bergotong
royong membantu masyarakat
yang terdampak Covid -19
ini.
“Kita tidak mengenal lelah
dan selalu bersemangat turun
ke lapangan untuk membantu
masyarakat yang terdampak

ekonominya karena pandemi
Covid 19 ini,” ujar Steven.
Sementara itu, Anggota
DPRD Bandar Lampung
Mungliana Susanto menyampaikan dirinya bersama PSMTI
akan terus peduli kepada masyarakat dengan memberikan
bantuan paket sembako.
“Kami ikut merasakan
beban berat yang kita hadapi semua. Salah satu bentuk
kepedulian tersebut kami bersama PSMTI menyampaikan
bantuan ini. Kami akan tetap
semangat membantu masyarakat dengan menyalurkan bantuan paket sembako untuk
warga yang terdampak Covid
19 di kota Bandar Lampung,”
tandasnya.
Mungliana juga mengin-

Pengurus PSMTI Lampung menyerahkan bantuan sembako kepada warga Kelurahan Bumi Raya.
gatkan agar warga jangan pernah lengah dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Juga
kepada yang belum vaksin agar
mengikuti vaksinasi.
“Jangan takut untuk di-

vaksin, vaksin itu aman. Dan
untuk yang sudah vaksin harus
tetap patuhi Prokes,” pesannya.
Sementara itu, Lurah Bumi
Raya Herry Irawan SH.MH

menyampaikan terima kasih
kepada PSMTI, Pemkot Bandar Lampung dan anggota
DPRD Bandar Lampung atas
kepedulian dan bantuan paket
sembako yang diterima untuk

Petranesian Sumbang Medali Emas dan Perak Cabor Wushu PON XX Papua
SURABAYA (IM) - Berbahagia Petranesian (keluarga besar UK Petra) dengan
prestasi yang diraih William
Ajinata, alumni Creative
Tourism UK Petra angkatan
2014 dan Nicholaus Karanka
Adinugroho. mahasiswa Business Management 2019.
William dan Nicho panggilan akrab keduanya berhasil
meraih medali emas Wushu
Nomor Taolu Duilian beregu
dalam ajang PON XX Papua
2021.
William juga meraih medali perak Nomor Kombinasi
Nan Quan dan Nan Gun perorangan. Kedua atlet Wushu
ini mengaku bersyukur, karena
mengharumkan nama Jawa
Timur, keluarga dan UK Petra.

William menceritakan persiapan yang dilakukan sejak
PON 2016. Tetapi latihan
intens sejak September 2020.
“Ini memang program dari
KONI Jawa Timur, bersama
atlet Jawa Timur lainnya dan
pelatih. Kami disiapkan rumah

khusus agar lebih fokus latihan
untuk PON XX,” ujar William,
Jumat (8/10) lalu.
Nicho yang belajar Wushu
sejak umur 8 tahun mengaku
sangat senang berpasangan
dengan William apalagi berhasil meraih point 9,51 dari juri

PON XX Papua.
Walau rutin latihan Wushu,
prestasi akademik Nicho terbilang cukup baik. Indeks
Prestasi Komulatif (IPK) yang
diraih Nicho sebesar 3,14 dan
kini memasuki semester lima.
Atas prestasinya dalam ca-

William saat berlaga di PON Papua. William dan Nicho berpasangan raih medali
emas cabang Wushu di PON Papua.

bang Wushu, Nicho mendapatkan poin Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (SKKK)
bakat minat dari UK Petra.
Nicho mengatakan semua
dosen termasuk dosen wali
UK Petra mendukung prestasinya.
“Para dosen mengijinkan
saya mendapatkan tambahan
jam lain, agar saya bisa menuntaskan kuliah dan berlatih
wushu, karena membagi waktu
antara kuliah dan Wushu sangat susah,” ujar Nicho yang ingin melanjutkan S2 ke Jerman.
Sementara itu, William
yang diwisuda pada September 2020 peraih medali perak
kategori Nan Quan (Tinju Selatan) dan Nan Gun (Tongkat
Selatan) dengan point 9,68

William dan Nichgo atlet Wushu Petranesian.
+ 9,32, mengatakan berlatih
saat pandemi banyak sekali
tantangannya.
“Selain susah karena harus mendatangkan pelatih asal

China, juga tantangan mental
yang harus dihadapi setiap
atlet. Tetapi Puji Tuhan, kami
semua bisa mengatasinya,”
pungkas William. ● vivi

Jakarta Taipei School Gelar Rangkaian Kegiatan “Book Character Month”

Kegiatan story telling yang dilakukan siswa G4.
JAKARTA (IM) - Untuk
mendorong siswa agar suka
membaca buku berbahasa
Inggris, Kepala Departemen
Bahasa Internasional Jakarta
Taipei School Chen Yuan dan
Ketua Tim Bahasa Inggris Ms.

Yuliana pada Oktober menyelenggarakan rangkaian “Book
Character Month”.
Kegiatan tersebut terdiri
dari promosi perpustakaan
online bahasa Inggris, pesta
cerita piyama, tebak karakter

Kegiatan “Pajamas Story Day”.
misterius, parade karakter
virtual dan rekomendasi cerita.
Karena selama masa pandemi tidak dapat sering mengunjungi perpustakaan dan
toko buku, maka para siswa
kekurangan kesempatan untuk

membaca.
Tahun ini Jakarta Taipei
School membentuk “Highlights Library”. Agar para siswa
lebih banyak berkesempatan
untuk membaca buku ekstrakurikuler. Sekaligus menginte-

grasikan kegiatan membaca ke
dalam kurikulum pembelajaran
bahasa Inggris. Volume bacaan
sekolah dasar pada bulan pertama sebanyak 37.960 menit.
Untuk mendorong para
siswa menggunakan waktu luangnya untuk membaca karena
hal tersebut dapat menambah
kosakata dan meningkatkan
kemampuan membaca bahasa
Inggris siswa.
Para guru juga menyelenggarakan “English Reading
Challenge” yaitu dimana jika
selama semester ini sebuah
kelompok kecil beranggotakan
tiga orang memiliki volume
baca 8000/10000 menit maka
mereka akan memperoleh
hadiah “School English Read-

ing Challenge Gold/Platinum
Reader Award”.
Para siswa diharapkan
dapat menerima tantangan
sehingga juga dapat meningkatkan kemampuan bahasa
Inggris.
Guru bahasa Inggris dan
siswa Jakarta Taipei School
juga menyelenggarakan “Pajamas Story Day” melalui
platform Cloud. Anak-anak
dapat memakai piyama, makan
popcorn dan snack sambil
mendengarkan cerita yang
menarik dengan santai.
Sekaligus membahas karakter dan perwatakan tokoh
dalam cerita.
Juga ada teka-teki menebak
karakter misterius yang diper-

ankan oleh guru!
Setelah “Pajamas Story
Day” berakhir, para siswa
semakin aktif mengikuti kegiatan ini. Mereka dengan antusias mendaftarkan diri untuk
mengikuti “Character Virtual
Parade” G1-G3 dan “Story
Recommendation Speech”
G4-G6.
Dimana para siswa dengan menggunakan pakaian
yang ada di rumah didandani
menjadi karakter favoritnya.
Dalam kegiatan ini banyak
ditemui karakter cerita kecil
yang lucu-lucu.
Sedangkan para siswa
senior merekomendasikan
cerita bahasa Inggris favorit
mereka. ● idn/din
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Mendagri Tito Karnavian Resmikan Program Ayo Vaksin yang
Digelar Gerakan Pecinta Sosial dan Polda Metro Jaya
JAKARTA (IM) - GPS
(Gerakan Pecinta Sosial) dan
Polda Metro Jaya bersama
gelar vaksinasi di Food Garden
Season City Mall Jakarta.
Program Ayo Vaksin tersebut berlangsung dari Jumat
(8/10) hingga Minggu (10/10)
lalu. Dan menargetkan 2.000
dosis vaksin disuntikkan ke
masyarakat. Dengan target
700 orang divaksinasi setiap
harinya.
Vaksin dosis pertama yang
diberikan yakni adalah Pfizer
dan Astrazeneca. Sedangkan
vaksin dosis kedua yang diberikan yaitu Sinovac.
Pada Jumat (8/10) lalu
hadir Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol.
Drs. Hendro Pandowo.
Selain itu Ketua Umum
GPS (Gerakan Pecinta Sosial)
Irjen Pol (Purn) Hamidin,
Pendiri GPS Bun Bun Gui,
Wakil Ketua Umum Sylvia
Gunarsih Wijaya dan Ketua
Umum Yayasan Rumah Kebangsaan Indonesia Tambora
Phang Mui Jun melakukan

ti
it Sekaligus
S k li
pengguntingan
pita.
menandai kegiatan vaksinasi
resmi dimulai.
Lalu, Satgas Covid-19, staf
medis RS Polri dan anggota
yayasan YRKI hadir sekaligus
membantu menjaga ketertiban.
YRKI (Yayasan Rumah
Kebangsaan Indonesia) yang
didirikan anggota DPR Dar-

di Durianto
D i t juga
j
ktif menmadi
aktif
dukung pelaksanaan kegiatan
vaksinasi.
Mendagri Tito Karnavian
dalam pidatonya menyatakan
pentingnya kesehatan dan
stabilitas. Dia mengatakan
bahwa hanya dengan adanya
kesehatan maka dapat memiliki
daya imunitas yang baik. Dan

h
t bilit yang ddapatt
hanya
stabilitas
menarik investasi asing.
Dia juga secara singkat
menjelaskan pentingnya pengetahuan tentang pandemi Covid-19 dan bagaimana memerangi epidemi serta vaksinasi.
Dia menyampaikan apresiasinya atas kerjasama ini.
Kebijakan rencana vaksinasi

Mendagri Tito Karnavian (keempat dari kiri), Irjen Pol (Purn) Hamidin,
Sylvia Gunarsih Wijaya (kedua dari kiri), Wakapolda Metro Jaya
Brigjen Pol. Drs. Hendro Pandowo, M.Si dan tokoh lainnya melakukan
pengguntingan pita.

Ketua Umum GPS Irjen Pol (Purn) Hamidin berfoto bersama Bun Bun Gui, Wen Wengui,
Sylvia Gunarsih Wijaya dan anggota YRKI.

Mendagri Tito Karnavian. Irjen Pol (Purn) Hamidin.

Brigjen Pol. Hendro
Pandowo.

vaksinasi di daerah lainnya,”
ujar Mendagri.
Ketua Umum GPS Irjen Pol (Purn) Hamidin menyatakan dengan slogan “Ayo
vaksin” maka seluruh masyarakat sekitar diundang untuk
berpartisipasi dalam kegiatan
vaksinasi.
Dia mengatakan setelah
divaksinasi, protokol kesehatan
harus tetap ditaati mengenakan masker, sering mencuci
tangan dan menghindari kerumuman.
Dalam kegiatan tersebut,
untuk menyemangati masyara-

kat agar mau divaksinasi maka
setiap orang yang divaksin
akan diberikan nomor undian
berhadiah.
Dan pemenangnya akan
diumumkan melalui telepon
genggam.
Selain kegiatan vaksinasi,
YRKI juga rutin menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Misalnya, selama periode
puncak pandemi Covid-19,
YRKI juga memberikan bantuan logistik anti-epidemi ke
berbagai kelompok masyarakat di Kalimantan Barat dan
Jakarta. ● jhk/din

pemerintah tidak dapat dilaksanakan sendirian. Tetapi juga
membutuhkan kerjasama dan
partisipasi kelompok masyarakat atau perusahaan swasta.
Diharapkan kegiatan ini
dapat dicontoh oleh kelompok
masyarakat lainnya.
“Kami mendukung rencana nasional pemerintah untuk memvaksinasi hingga 1 juta
dosis vaksin di seluruh Indonesia setiap harinya. Agar dapat
lebih cepat mencapai herd
immunity. Oleh sebab itu dia
turut terlibat dalam membantu
mempromosikan pelaksanaan

Ketua Umum GPS Irjen Pol (Purn) Hamidin berfoto bersama anggota GPS.

Mereka yang menerima vaksinasi Sinovac dosis kedua.

Suasana kegiatan vaksinasi.

Staf RS. Polri memberikan bantuan di lokasi kegiatan
vaksinasi.

Tim Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung Gelar Donor Darah ke-6
BANDUNG (IM) Memperingati HUT ke-76 PMI
(Palang Merah Indonesia), tim
MTP (Masyarakat Tionghoa
Peduli) Bandung dan PMI Bandung Rabu (6/10) lalu menggelar
donor darah keenam.
Kali ini donor darah diselenggarakan oleh anggota MTP
Bandung yaitu PSMTI Jabar di
Paskal 23 Mall Bandung.
Ketua PSMTI Jawa Barat
Suwanda Holy memimpin pengurus Rao Shu Sheng, Lita dan
perwakilan Cici Koko serta
pimpinan MTP Bandung Herman Widjadja, Koordinator
MTP Bandung Dr. Djoni Toat
SH, MM, Lin De Huan, Wu

Wen Fan, Liang Guo Qiang,
Wen Shun Fa dan para relawan
dari kelompok Pemuda MTP
semuanya datang lebih awal ke
lokasi kegiatan.
Hadir pula Wakil Ketua
Yayasan Harmonis Bandung
Chen Wen Xiong dan Chen
Zhen Bi, perwakilan Pemuda
Fuqing Juliana dan perwakilan
Yayasan Harapan Kasih Yang
Qin Yong. Datang meninjau
ke lokasi yaitu Satgas Covid-19
Ujang Suherman dan tiga anggota DPRD Bandung Chen
Kexiong, Iing Chandra dan
Christian. Bahkan Iing Chandra
juga turut serta mendonorkan
darahnya.

Perwakilan komunitas Tionghoa yang mendukung panitia penyelenggara
berfoto bersama.
Ketua Panitia Penyelenggara Chandra L menyatakan
dalam kegiatan donor darah

Rao Shu Sheng menyerahkan seragam PSMTI Jawa Barat
kepada Yani Asmawinata.

kali ini ada sebanyak 400 orang
yang mendaftarkan diri. Setelah
serangkaian tes, hanya 292 orang

pendonor yang memenuhi persyaratan. Sehingga hanya 292
kantong darah yang diperoleh.

Suasana donor darah yang berlangsung lancar.

Relawan Kelompok Pemuda MTP Bandung berfoto bersama.

Bisa dikatakan sejak berlangsungnya donor darah, maka
jumlah kali ini adalah yang terbanyak. Membuat semuanya begitu bersemangat sehingga melupakan rasa lelah mereka. Juga
melupakan berlalunya waktu.
Tak terasa kegiatan donor darah
berakhir hingga pukul 5 sore.
“Semua relawan kami merasa
sangat berarti dan merasa senang
dapat bekerja sama melakukan
kegiatan sosial bersama dalam
keluarga MTP Bandung,” ujar
Chandra L. Ujang Suherman
mengapresiasi aksi sosial yang
dilakukan PSMTI Jawa Barat dan
tim MTP Bandung. Terutama di
masa pandemi Covid-19 ini. Di-

Chandra L
mana orang yang membutuhkan
transfusi darah amat banyak.
Sehing g a bank darah
PMI Bandung kekurangan
pasokan. ● idn/din

Iing Chandra mendonorkan darah.

Anggota DPRD Bandung: Iing Chandra, Christian, Ketua PSMTI Jabar Suwanda Holy, Rao Shu Sheng,
Uung, Yani serta Pengurus dan Pengawas PSMTI Lin Sheng Xing, Juliana dan Ujang Suherman
Jabar berfoto bersama.
(keempat dari kiri), Manajer Paskal 23 Mall Marcelle
berfoto bersama perwakilan Cici Koko.

