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Di Tengah Pandemi Covid-19, Yayasan Vihara Maitri Medan Tri Amal Group Gelar Aksi Cinta Kasih 

panti jompo Yayasan Guna Budi 
Bakti. Menyaksikan cinta kasih 
dan perhatian yang diberikan 
oleh para pemuda kepada para 
lansia tersebut.  Membuatnya 
amat terharu dan bersyukur.

Du Baoguo menyatakan 
bahwa menghormati dan 
mencintai orangtua adalah 
salah satu kebajikan tradisional 
orang Tionghoa. 

Dia berharap melalui aksi 

MEDAN (IM) - Yayasan 
Vihara Maitri Medan Tri Amal 
Group yang dipimpin Bhiksu 
Man Sheng, Bhiksu Xin Shou, 
Bhiksu Jue Lian, Ketua Yayas-
an Su Yu Hua dan Wakil Ketua 
Zhang Rui Hui dan Lu Li Li, 
Rabu (29/9) hingga Minggu 
(3/10) lalu memimpin anggota 
Pemuda Marleen, Lilia, Viriya, 
Felix dan Lindawaty mengun-
jungi Panti Jompo Yayasan 

Guna Budi Bakti, Panti Jompo 
Hisosu dan Panti Asuhan An-
ugerah Kasih Abadi.

Rombongan yang berang-
gotakan 11 orang tersebut 
menghibur para lansia dan 
anak penghuni panti sekaligus 
menyerahkan sembako dan 
lainnya. Untuk memberikan  
kehangatan dan perhatian 
kepada mereka.

Yayasan Vihara Maitri 

Medan Tri Amal Group pada 
Jumat (1/10) lalu, berbekal 
semangat “Peduli dengan Hati, 
Melayani dengan Hati” men-
gunjungi Panti Jompo Yayasan 
Guna Budi Bakti. 

Ketua Yayasan Panti Jom-
po Yayasan Guna Budi Bakti 
Du Baoguo, Wakil Ketua De-
wan Pengurus Lin Zhi An dan 
para lansia penghuni panti me-
nyambut hangat kedatangan 

rombongan Yayasan Vihara 
Maitri Medan Tri Amal Group.

Dalam kunjungan tersebut 
Yayasan Vihara Maitri Medan 
Tri Amal Group membawa 
beras, biskuit, susu kacang ke-
delai, acar, mie, sikat gigi, pasta 
gigi, sabun, detergen, handuk 
dan lainnya. Barang-barang 
tersebut diserahkan ke panti 
werdha tersebut. 

Kemudian mereka berceng-

krama dengan para lansia peng-
huni panti. Serta menganjurkan 
agar mereka berhati-hati. Selama 
masa pandemi yang amat parah 
ini , anda harus menjaga kese-
hatan dan keamanan diri sendiri. 

Ketua Yayasan Panti Jompo 
Yayasan Guna Budi Bakti Du 
Baoguo menyatakan banyak 
terima kasih kepada Yayasan 
Vihara Maitri Medan Tri Amal 
Group yang telah mengunjungi 

cinta kasih yang dilakukan 
Yayasan Vihara Maitri Medan 
Tri Amal Group akan mengin-
spirasi lebih banyak anak muda 
di masyarakat.Sehingga mereka 
dapat lebih memperhatikan ke-
lompok masyarakat rentan ini. 

Merawat orang tua, men-
cintai orang tua sekaligus me-
mahami orang tua. Menghadir-
kan kehangatan keluarga serta 
memberikan cinta kasih ke-
pada para lansia yang kesepian 
di hari tuanya. Karena pandemi 
ini membuat kita untuk lebih 
peduli dan saling membantu 
sekaligus berperan aktif  ber-
sama agar dapat melalui masa 
sulit ini bersama. 

Dalam kegiatan cinta kasih 
Juli hingga September ini, total 
telah dibagikan 1.000 bantuan 
cinta kasih ke panti jompo, 
panti sosial serta individu atau 
keluarga kurang mampu lainnya. 

Yayasan Vihara Maitri 
Medan Tri Amal Group selama 
masa pandemi ini tak pernah 
berhenti melakukan aksi cinta 
kasih. Sehingga kita menyadari 
bahwa meskipun virus itu 
kejam, namun cinta itu tidak 
terbatas. ● idn/din

Gubernur Khofi fah Buka Pasamuan Daerah Walubi JatimGubernur Khofi fah Buka Pasamuan Daerah Walubi Jatim
SURABAYA (IM) - Pas-

amuan Walubi (Perwakilan 
Umat Buddha Indonesia) Dae-
rah Jawa Timur yang dihadiri 
perwakilan 9 majelis umat 
Buddha se-Jatim dibuka oleh 
Gubernur Jatim Khofifah 
Indar Parawansa. 

Acara diselenggarakan, di 
Grand City Convex, Diamond 
Room dan disiarkan juga se-
cara online.

Plt Ketua DPD Walubi Ja-
tim Gito Sugiarto mengatakan 
Pasamuan Walubi Daerah 

sana di antaranya membersih-
kan Taman Makam Pahlawan, 
baksos pembagian sembako dan 
donor darah untuk masyarakat 
Surabaya Raya, medical chek 
up bersubsidi bagi masyarakat 
kurang mampu, kerjasama per-
cepatan vaksinasi di Grand City 
bersama Kodam V Brawijaya, 
OJK (Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), Bais (Badan Intelijen 
Strategis) TNI dengan total 
peserta yang berhasil divaksin 
sebanyak 103.930 orang.

Pada kesempatan itu, Gito 

kan pembangunan bangsa.
Sebanyak 15 Majelis Aga-

ma Buddha yang ada di In-
donesia telah bergabung di 
dalam Walubi, sampai saat ini 
semua terbina dengan rukun 
dan harmonis dibawah kepe-
mimpinan Ketua Umum Siti 
Hartati Murdaya. 

Saat ini DPP dan DPD 
Walubi fokus membantu 
pemerintah, TNI dan Polri 
dalam program percepatan 
vaksinasi di seluruh wilayah 
Indonesia. 

“Kehadiran DPD Wa-
lubi Jawa Timur harus men-
jadi semangat baru bagi umat 
Buddha dalam meningkatkan 
kualitas keimanan dan pemaha-
man dharma agar terus berbuat 
kebajikan dan menanam karma 
baik,” terang Yandi, Perwakilan 
DPP Walubi.

Pembimas (Pembimbing 
Masyarakat) Buddha Kantor 
Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur Satimin,  
mengapresiasi digelarnya Pas-
amuan karena membentuk 

Gubernur Jatim foto bersama para tokoh. Gubernur Jatim dan Indah Kurnia bersama pengurus Walubi Jatim.

Du Baoguo (kedua dari kanan), Lin Zhi An (kesatu dari 
kanan) berfoto bersama Bhiksu Jue Lian dan empat   anggota 
 Pemuda Yayasan Vihara Maitri Medan Tri Amal Group.

Yayasan Vihara Maitri Medan Tri Amal Group menyerahkan bantuan ke Panti Jompo 
Yayasan Guna Budi Bakti.

Gubernur Jatim memukul gong membuka Pasamuan.

Hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Hadirin foto bersama.Erlin Darmayanti, Ir W. Hendriadi bersama Gubernur Jatim dan Indah Kurnia.

Kakanwil Kemenag Bengkulu Apresiasi Umat Buddha Ikut Andil Jaga Kerukunan Umat Beragama
Hindu maupun kamar Buddha. 
Jika diantara kamar ini terjadi 
gesekan-gesekan, semua akan 
rusak. Karenanya kita tidak 
menginginkan adanya gesekan-
gesekan itu,’’ kata Kakanwil Dr 
H Zahdi Taher M.HI.

“Mari kita bersatu, ber-
gotong royong untuk Indo-
nesia rukun dan harmonis,’’ 

lanjutnya.
Karenanya, Kakanwil Ke-

menag Bengkulu meminta 
kepada seluruh umat Buddha 
agar juga mempunyai tang-
gung jawab ikut membangun 
masyarakat rukun damai dan 
sejahtera tersebut. Meskipun 
semua insan manusia memiliki 
perbedaan dan keyakinannya 

masing-masing.  
“Dengan perbedaan inilah 

akan tumbuh silaturahmi, sin-
ergi dan keharmonisan,’’ ujar 
Dr H Zahdi Taher M.HI. 

Namun demikian Kakan-
wil Dr H Zahdi Taher M.HI 
menyampaikan apresiasi dan 
bangga kepada seluruh umat 
Buddha se-Provinsi Beng-

BENGKULU (IM) - Vi-
hara Rukun Maitreya di Jalan 
Hibrida Kota Bengkulu Min-
ggu (10/10) lalu resmi dipugar.

Pemugaran ditandai den-
gan peletakan batu pertama 
pembangunan yang dihadiri 
Kakanwil (Kepala Kantor 
Wilayah) Kementerian Agama 
Provinsi Bengkulu Dr H Zahdi 
Taher M.HI. 

Kakanwil menyatakan se-
mangat persaudaraan dan go-
tong royong akan menjadikan 
seluruh elemen bangsa untuk 
berjalan bersama. Dengan 
semangat gotong royong dan 
kebersamaan itu, Kakanwil 
meyakini Indonesia khusus-
nya di Bengkulu akan rukun, 
harmonis, maju dan sejahtera.

“Kementerian Agama ha-
rus menjadi kementerian yang 
melayani seluruh agama. Bu-
kan hanya kamar Islam saja, 
ada kamar Kristen, kamar 

kulu. Dimana umat Buddha 
telah ikut andil membantu 
pemerintah dalam menjaga Tri 
Kerukunan Umat Beragama 
yakni kerukunan intern umat 
Buddha. 

Begitu juga dengan men-
jaga kerukunan dengan agama 
lain bahkan umat beragama 
dengan pemerintah.

“Kami akan selalu berada 
didepan, mendukung program 
umat Buddha untuk mengapai 
keharmonisan itu,’’ ujarnya. 

Diakhir pidatonya, Kakan-
wil Dr H Zahdi Taher M.HI 
mendukung serta menyampai-
kan apresiasi atas pemugaran 
dan peletakan batu pertama 
pembangunan Vihara Rukun 
Maitrea Kota Bengkulu ini.

“Tentu harapan kami 
setelah selesai dipugar, vihara 
ini dapat digunakan sebagai 
sarana tempat ibadah dan juga 
sarana pendidikan serta untuk 

kegiatan sosial keagamaan lain-
nya,’’ ujar Kakanwil H Zahdi 
Taher.

Hadir dalam acara terse-
but, Wakil Walikota Bengkulu 
H. Dedi Wahyudi S.E, Pembi-
mas Buddha Kanwil Warlan, 
Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah (Forkominda) Kota 

Bengkulu, Ketua Wilayah 
Mapanbumi (Majelis Pandita 
Buddha Maitreya Indonesia), 
pengurus Permabuddhi (Per-
satuan Umat Buddha Indone-
sia) Bengkulu, Ketua PSMTI 
(Persatuan Sosial Marga Tion-
ghoa Indonesia) Bengkulu 
Bebby Hussy. ● idn/din

Kakanwil Kemenag Bengkulu Drs H Zahdi Taher 
M.HI menyampaikan pidato. 

Kakanwil Kemenag Bengkulu Drs H Zahdi Taher M.HI berfoto  bersama 
 sejumlah tokoh Buddha Bengkulu saat peletakan batu pertama 
 pemugaran Vihara Rukun Maitreya

pengurus Walubi Jatim yang 
akan menjadi mitranya. Sati-
min meminta pengurus yang 
akan dilantik agar proaktif  se-
bagai mitra kerja pemerintah. 

Gubernur Jatim Khofi fah 
Indar Parawansa mengatakan 
Pemprov Jatim merasakan 
kontribusi Walubi luar biasa. 
Khofi fah meminta agar men-
jaga harmonis partnership. 

“Saya merasa harmonis 
partnership bisa dibangun den-
gan baik di bumi Majapahit ini. 
Kehadiran Pasamuan Daerah 

Walubi Jatim ini bisa mem-
berikan muatan lebih strategis 
lagi, dimana Walubi memiliki 
jejaring dengan semua elemen 
lain, asosiasi keagamaan yang 
lain dilaksanakan dengan baik,” 
terang Khofi fah yang berharap 
melalui Musda Walubi Jatim kali 
ini, pesan kebaikan keberagaman 
tersampaikan semakin luas.

Hadir dalam acara Pas-
amuan, Erlin Darmayanti, 
Ir. W. Hendriadi dan kelu-
arga besar pemilik Grand City 
Surabaya. ● vivi

Jatim seharusnya digelar tahun 
2020, namun tertunda karena 
pandemi, dan baru terlaksana 
pada Sabtu, 9 Oktober 2021. 

Pasamuan Walubi Dae-
rah Jatim membahas lapo-
ran pertanggung jawaban Plt 
Ketua DPD Walubi Jatim, 
musyawarah pemilihan pen-
gurus Walubi Jatim periode 
2021-2025, dan pelantikan 
pengurus DPD Walubi periode 
2021–2025. 

Ada pun program kerja 
Walubi Jatim yang telah terlak-

Sugiarto mengucapkan terima 
kasih kepada Gubernur Ja-
tim, Indah Kurnia anggota 
DPR Komisi XI, Forkopimda, 
Pembimas Buddha Kanwil Ke-
menag Jatim, perwakilan lintas 
iman, hadirin dan panitia yang 
menyukseskan acara.

Walubi sudah 40 tahun 
berkiprah di Indonesia dalam 
membina kerukunan umat 
agama Buddha dan kehar-
monisan antar umat beragama 
serta menjadi mitra strategis 
pemerintah dalam mewujud-
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PSMTI Rayakan HUT ke-23 Online Bertajuk “Eratkan Persaudaraan, Menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”

JAKARTA (IM) - Tahir 
Foundation, Selasa (12/10), 
mengumumkan hibah senilai 
Rp10 miliar (sekitar USD 
700.000) untuk mendukung re-
spon UNICEF terhadap krisis 
kemanusiaan di Afghanistan. 

Kemitraan Tahir Founda-
tion dengan UNICEF akan 
menghadirkan layanan kes-
ehatan dan gizi yang krusial 
bagi anak-anak dan perempuan 
di komunitas yang belum ter-
jangkau dan terpencil melalui 
tim kesehatan dan gizi keliling. 

Selain itu, anak-anak tanpa 
pendamping dan terpisah 
(darikeluarga) akan memiliki 
ruang yang aman untuk ber-
main dan menerima dukungan 
psikososial di tempat penam-

ninggalkan rumah mereka 
dalam beberapa minggu tera-
khir karena ketidakstabilan 
dan ketakutan, terjadi pening-
katan jumlah anak-anak tanpa 
pendamping dan terpisah sep-
erti yang telah dilaporkan, 
terutama di Kabul dan distrik-
distrik sekitarnya.

Perwak i l an  UNICEF 
Indonesia Debora Comini 
menyambut baik kemitraan 
antara UNICEF dan Tahir 
Foundation. 

“Anak-anak di Afghanistan 
membutuhkan dukungan kita 
sekarang lebih dari kapan pun. 
Pak Tahir telah menunjukkan 
bahwa kedermawanan dan 
kemanusiaan melampaui ja-
rak,” ucap Debora.

stan semakin diperburuk oleh 
ketidakstabilan yang belum 
lama ini terjadi. 

Di tengah konfl ik, keker-
ingan parah, dampak sosial 
ekonomi yang menghancurkan 
dari pandemi COVID-19 dan 
musim dingin yang mendekat 
dengan cepat, lebih dari 10 juta 
anak di seluruh Afghanistan 
sangat membutuhkan bantuan 
kemanusiaan.

Dengan kekeringan yang 
berdampak pada lebih dari 80 
persen wilayah di Afghanistan, 
setidaknya satu juta anak di 
bawah usia lima tahun berisiko 
menderita kekurangan gizi akut 
tahun ini jika tidak diberikan 
pengobatan.

“Di seluruh Afghanistan, 

Group. 
Yayasan ini bertujuan un-

tuk meningkatkan taraf  hidup 
masyarakat Indonesia dengan 
menyediakan akses kelayanan 
kesehatan dan pendidikan 
yang memadai, terutama bagi 
mereka yang menghadapi ham-
batan terbesar untuk kemajuan 
kualitas hidup mereka.

Kegiatan inti Yayasan 
dalam memenuhi misi ini 
meliputi: Kemitraan strategis 
dengan organisasi terkemuka. 
Menjembatani kesenjangan di 
bidang kesehatan, pelibatan 
donor dan promosi budaya 
memberi di Indonesia dan 
mendukung lembaga pendidi-
kan untuk membina Indonesia 
yang terbaik dan tercerdas. 

JAKARTA (IM) T hi i lk h kt ki di b k l h G

Tahir Foundation Donasikan Rp10 Miliar untuk Dukung Tahir Foundation Donasikan Rp10 Miliar untuk Dukung 
Respon Kemanusiaan UNICEF di AfghanistanRespon Kemanusiaan UNICEF di Afghanistan

JAKARTA (IM) - DPP 
PSMTI (Dewan Pengurus 
Pusat Paguyuban Sosial Marga 
Tionghoa Indonesia), Sabtu 
(9/10) lalu menggelar perayaan 
HUT ke-23 secara daring. 

Perayaan kali ini men-
gusung tema “Eratkan Per-
saudaraan, Menuju Indonesia 
Tangguh, Indonesia Tumbuh!” 

Hampir 200 orang dewan 
pengurus pusat PSMTI dan 
pengurus cabang berbagai 
daerah seluruh Indonesia serta 
undangan dalam dan luar neg-
eri serta tokoh politik Indone-
sia hadir dalam acara tersebut.

Ketua Panitia Robert Ed-
win Jusuf  menyampaikan 
laporan kerja persiapan dan 
menyatakan terima kasih atas 
dukungan yang diberikan oleh 
para undangan  dalam dan 
luar negeri. Juga atas kehadi-
rannya dalam acara perayaan 
online ini.

Ketua Umum PSMTI 
David Herman Jaya dalam 
pidatonya menyatakan terima 
kasih atas dukungan dan ke-
hadiran undangan dalam dan 
luar negeri. 

David Herman Jaya mem-
berikan penjelasan singkat 

mengenai pendirian dan proses 
perkembangan PSMTI. 

Dia berharap seluruh war-
ga etnis Tionghoa dapat terus 
mengembangkan semangat 
persatuan dan saling bantu. 

Selain itu juga memberikan 
kontribusi dan berperan aktif  
demi hari esok PSMTI yang 
lebih indah. Dan juga harus 
mengimplementasikan lima 
sila dari Pancasila dan bersama-
sama lebih berperan aktif  bagi 
pembangunan Indonesia yang 
sejahtera dan kuat.  

Menteri Dalam Negeri 
Tito Karnavian, Wakil Ketua 
Umum PITI Pusat Dr. Haji 
Serian Wijatno dan anggota 
Dewan Pertimbangan PSMTI 
Jend (Purn) Tedy Jusuf  dan 
tokoh lainnya menyampaikan 
pidato ucapan selamat.

Dalam pidatonya Mendag-
ri Tito menyatakan etnis Tion-
ghoa adalah anggota keluarga 
etnis Indonesia dan harus se-
cara aktif  berintegrasi ke dalam 
bagian dari keluarga besar 
bangsa Indonesia dan harus 
aktif  berintegrasi dengan ma-
syarakat luas. Etnis Tionghoa 
juga memiliki kewajiban dan 
tanggung jawab yang sama di 

berbagai bidang seperti etnis 
lainnya. 

Diharapkan seluruh dewan 
pengurus dan dewan pengawas 
PSMTI dapat terus melakukan 
berbagai upaya, melanjutkan 
masa lalu serta terus mengem-
bangkan Jiwa Pancasila.  

Demi memberikan kontri-
busi yang lebih besar bagi pem-
bangunan negara dan perkem-
bangan masyarakat Indonesia.

Jend (Purn) Tedy Jusuf  
menjelaskan secara singkat 
kondisi pembangunan TBTI 
– TMII (Taman Budaya Tion-
ghoa Indonesia di Taman Mini 
Indonesia Indah). 

Dia juga mengucapkan 
terima kasih atas perhatian dan 

dukungan masyarakat luas. Di-
harapkan kelak Taman Budaya 
Tionghoa Indonesia dapat 
terus menerima partisipasi 
aktif  dari orang-orang yang 
baik hati serta berusaha untuk 
menyelesaikan tugas perenca-
naan sesegera mungkin.

Wak i l  Ke tua  Umum 
PSMTI sekaligus Ketua Per-
wanti Chen Qing Hui, Sekjen 
Fu De Ying, Ketua The United 
Chinese Clans Association of  
Thailand Huang Hanliang, to-
koh komunitas Tionghoa Sug-
eng Prananto,  Cai Yu Zi, Chen 
She Dong, Huang Yu Xiang, 
Li Chang Zu, Muljawan Jahja 
dan tokoh lainnya hadir dalam 
acara tersebut. ● harry/din

Tokoh komunitas Tionghoa Sugeng Prananto, Cai Yu Zi, 
Huang Yu Xiang dan tokoh lainnya hadir secara online.

Jajaran pimpinan PSMTI hadir dalam perayaan HUT 
ke-23.

KI-KA : Chen Qing Hui, Tedy Jusuf, David Herman Jaya, 
Fu De Ying, Robert Edwin Jusuf dan Li Chang Zu.

Prosesi penandatanganan  dokumen. H.E. Juan Camilo Valencia (Colombian Ambassador 
to Indonesia) dan Dato Sri Prof. Dr. Tahir MBA.

Ms. Debora Comini  memberikan Sertifi kat Peng-
hargaan ke Dato Sri Prof. Dr. Tahir MBA. 

David Herman Jaya mengangkat bakpao panjang umur sebagai tanda perayaan.

Dato Sri Prof. Dr. Tahir MBA (Co-Chair Tahir Foundation) secara simbolis 
menyerahkan sumbangan ke Ms. Debora Comini (UNICEF Indonesia 
Representative).

Suasana pertemuan. 

Robert Edwin JusufDr. H. Serian Wijatno.Tedy JusufDavid Herman JayaTito Karnavian

Tentang UNICEF
UNICEF bekerja di tem-

pat-tempat paling sulit di du-
nia, untuk menjangkau anak-
anak yang paling dirugikan 
di dunia. 

Di lebih dari 190 negara 
dan wilayah, organisasi ini 
bekerja untuk setiap anak, di 
mana saja, setiap hari, untuk 
membangun dunia yang lebih 
baik untuk semua orang.

 
Tentang Tahir Foundation 

Tahir Foundation adalah 
organisasi didanai swasta yang 
didirikan oleh Dato’ Sri Prof. 
Dr. Tahir, Ketua Mayapada 

Dalam setiap pekerjaan-
nya, Tahir Foundation mem-
bawa nilai-nilainya, yaitu ori-
entasi hasil (memfokuskan 
sumber daya kami untuk men-
capainya dengan merancang 
dan mendukung program 
berdasarkan praktik terbaik di 
lapangan), kesetaraan (melay-
ani orang tanpa memandang 
latar belakang etnis atau agama 
mereka) dan memiliki kolab-
orasi (terlibat dalam kemitraan 
strategis dengan organisasi 
publik dan swasta, termasuk 
departemen Kesehatan ma-
syarakat, organisasi masyarakat 
dan lembaga pendidikan dan 
kesehatan). ● jhk

anak-anak mungkin akan 
menghadapi musim dingin 
paling berbahaya bagi mer-
eka dalam beberapa bulan 
mendatang. Rendahnya imu-
nisasi dan tingkat kekurangan 
gizi yang mengkhawatirkan 
membuat nyawa ratusan ribu 
anak terancam,” kata Hervé 
Ludovic de Lys, Perwakilan 
UNICEF di Afghanistan. 

Kemitraan substansial 
UNICEF dengan Tahir Foun-
dation datang pada saat yang 
kritis bagi anak-anak dan ibu 
yang paling rentan di Af-
ghanistan.

Lebih jauh lagi, dengan 
banyaknya keluarga yang me-

pungan aman sementara me-
lalui kemitraan ini. 

Kemitraan tersebut diu-
mumkan di kantor Tahir Foun-
dation di Jakarta.

Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir, 
MBA sebagai Founder dan 
Chairman Tahir Foundation 
menyerahkan donasi terse-
but kepada Debora Comini 
selaku perwakilan UNICEF 
Indonesia. 

Tahir Foundation ingin 
menjadi bagian dari bantuan 
kemanusiaan dengan me-
nolong anak-anak dan perem-
puan di Afghanistan.

Krisis kemanusiaan yang 
berlangsung lama di Afghani-


