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satu hal yang menyebabkan ban-
yak warga Indonesia menempuh 
pendidikan  di Tiongkok, karena 
biayanya yang murah. 

“Tanpa beasiswa pun, bi-
aya pendidikannya hampir 
sama dengan universitas swasta 
di Indonesia. Yakni sekitar Rp 
30 juta - Rp 50 jutaan pernah 
tahun. Belum lagi, biaya hidup 

di sana juga terhitung murah,” 
ujarnya. 

“Untuk itu, kami dari 
Great Wall  juga siap mem-
bantu mencarikan beasiswa, 
Dan pastinya, jika lulusan 
universitas Tiongkok, maka 
bahasa Mandarin-nya dijamin 
mahir. Sehingga mudah men-
cari kerja, saat kembali ke 
tanah air. Dan karirnya juga 
lebih cemerlang. Karena global 
networking di wilayah Asia ini, 
menjadikan bahasa Mandarin 
sebagai bahasa kedua setelah 
bahasa Inggris,” ungkapnya. 

“Dan poin terpentingnya 
adalah, kualitas pendidikan di 
Tiongkok sangat baik. Saat ini, 
5 besar universitas top di telah 
masuk dalam 50 besar univer-
sitas top dunia. Tentu ini adalah 
pilihan pendidikan yang sangat 
bagus,” pungkasnya. ● anto tse 

Lim Peng Thay Kembali Jadi Ketua Perkumpulan Marga Lim
PONTIANAK (IM) - Pe-

milihan Ketua Umum Perkum-
pulan Marga Lim periode ke-33 
masa bakti 2022-2027 berlangsung 
Minggu (10/10) lalu, di Sekretariat 
Perkumpulan Halim, Pontianak, 
Kalimantan Barat. 

Pemilihan Ketua Umum Per-
kumpulan Marga Lim ini layaknya 
seperti pemilihan kepala daerah 
(Pilkada). Menggunakan kertas 
suara, menampilkan foto para 
calon Ketua Umum Perkumpulan 
Marga Lim.

Pagi itu, para pemilih yang telah 
mendapatkan undangan pemilihan 
mendatangi tempat pemungutan 
suara (TPS) untuk memperoleh 
surat suara. 

Kemudian mereka memasuki 
bilik suara, memilih kandidat dan 

memasukan surat suara yang sudah 
dicoblos kedalam kotak suara.

Ada empat calon Ketua Umun 
Perkumpulan Marga Lim. Sesuai 
urutannya yaitu No 2 Lim Pou 
Kwang, No 4. Lim Hak Sia, No 5 
Lim Peng Thay dan No 9 Lim Peng 
Kwang.

Kegiatan pemilihan Ketua 
Umun Perkumpulan Marga Lim 
tersebut berlangsung dengan meng-
gunakan protokol kesehatan yang 
ketat. Sehingga kegiatan pemilihan 
berlangsung aman dan lancar.

Menurut Ketua Panitia Pe-
milihan Lim Tak Khai ada empat 
kandidat yang ikut serta dalam pe-
milihan Ketua Umun Perkumpulan 
Marga Lim.

“Suara terbanyak menjadi Ketua 
Umum. Sedangkan suara kedua, 

ketiga dan keempat terbanyak men-
jadi Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3 dan 
Ketua 4,” kata Lim Tak Khai.

Karena komposisi jabatan 
Ketua Umum dan para ketua di 
Perkumpulan Marga Lim ada 5 
orang, maka setelah pemilihan se-
lesai, Ketua Umum dan para ketua 
terpilih akan melakukan rapat untuk 
memilih satu orang ketua lagi. Un-
tuk melengkapi komposisi tersebut.

Dalam kegiatan pemilihan Ketua 
Umum Perkumpulan Marga Lim hasil 
perolehan suara sebagai berikut : No-
mor 2 Lim Pou Kwang memperoleh 
81 suara, No 4 Lim Hak Sia 63 suara, 
no 5 Lim Peng Thay 170 suara dan no 
9 Lim Peng Kwang 94 suara.

Dengan perolehan suara terse-
but Lim Peng Thay kembali menjadi 
Ketua Umum Perkumpulan Marga 

Lim periode ke 33 masa bhakti 
2022 – 2027. Berdasarkan perolehan 
suara terbanyak, Lim Peng Kwang 
menempati jabatan sebagai Ketua 
1, Lim Pao Kuang Ketua 2 dan Lim 
Hak Sia Ketua 3.

Untuk pemilihan tahun ini, 
kandidat hanya empat orang. Maka, 
Ketua Umum terpilih bersama para 
ketua lainnya akan menentukan 1 
orang sebagai ketua 4.

Surat Suara yang terpakai se-
banyak 325 surat suara dan 1 suara 
abstain karena tidak memberikan 
hak suaranya untuk memilih. Setelah 
pemilihan, Ketua Umum terpilih 
bersama para ketua akan memben-
tuk tim formatur untuk membentuk 
kepengurusan Perkumpulan Marga 
Lim Periode ke-33 Masa Bhakti 
2022 – 2027. ● idn/din

berikan pelayanan vaksin pada 
sekitar 200-250 orang pertama 
hari. Mobil vaksin keliling ini 
sangat efektif, untuk men-
datangi tempat-tempat yang 

Jatim, kami juga mengunjungi 
Mapolresta Sidoarjo dan Ma-
polrestabes Surabaya untuk 
melihat fasilitas tahanan dan 
vaksinasi tahanan,” ujar Adies 

Kadir. 
Dalam kesempatan itu, 

Adies Kadir juga memimpin 
pelepasan 77 mobil vaksinasi. 
Serta menyalurkan bantuan 

berupa 2.000 paket sembako 
bagi masyarakat terdampak 
Covid-19. 

Di antaranya petugas ke-
bersihan kota Surabaya, tukang 

becak, dan pekerja honorer 
di wilayah surabaya dan seki-
tarnya.

“Mobil vaksin keliling mi-
lik Polda Jatim ini, bisa mem-

SURABAYA (IM) - Se-
jumlah anggota Komisi III 
DPR RI, yang membidangi 
Hukum, Hak Asasi Manusia 
dan Keamanan melakukan 
kunjungan kerja, dalam rangka 
Reses ke Mapolda Jawa Timur, 
Surabaya, Senin (11/10).

Kunjungan rombongan 
yang dipimpin oleh Wakil Ket-
ua Komisi III DPR RI Adies 
Kadir tersebut disambut oleh 
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol 
Nico Afi nta, bersama pejabat 
utama (PJU) Polda Jatim.

Dalam sambutannya , 
Adies Kadir menyebutkan, 
bahwa saat ini anggota Komisi 
III DPR sedang menjalankan 
tugasnya sebagai fungsi penga-
wasan, salah satunya dibidang 
penegakan hukum. 

“Sebelum ke Mapolda 

sulit terjangkau. Dan semoga 
bantuan paket sembako ini bisa 
sedikit meringankan beban 
masyarakat kecil,” kata Adies 
Kadir.

“Saya mewakili Komisi III 
DPR RI, sangat mengapresiasi 
apa yang sudah dilakukan Polri, 
khususnya di jajaran Polda Ja-
tim. Ini luar biasa, In syaa Allah 
Herd Immunity di Jatim bisa 
terbentuk pada akhir tahun 
ini,” imbuhnya. 

“Sesuai data, saat ini seki-
tar 52% warga Jatim sudah 
divaksin. Sedikit lagi menuju 
70%. Ini upaya luar biasa dari 
Polda Jatim, yang tidak kenal 
lelah memberikan vaksinasi 
kepada warga. Serta membantu 
pemerintah dalam penanga-
nan Covid-19 di Jawa Timur,” 
pungkasnya. ● anto tse

Pemilihan Ketua Umum Perkumpulan Marga Lim 
 menggunakan kotak suara.

Penghitungan suara disaksikan empat calon Ketua 
Umum Perkumpulan Marga Lim.

Ketua Panitia Pemilihan Lim Tak Khai bersama anggota 
panitia melaksanakan proses pemungutan suara.

Kunker ke Surabaya, Komisi III DPR RI Bagikan 2.000 Kunker ke Surabaya, Komisi III DPR RI Bagikan 2.000 
Paket Sembako ke Warga Terdampak Covid-19 Paket Sembako ke Warga Terdampak Covid-19 

“Guilin kotanya cukup 
ramai. Jaraknya sekitar 3 jam 
dengan kereta dari Guangzho. 
Guilin adalah kota pariwisata. 
Karena itu kotanya dibuat 
Indah. Di sini terdapat univer-
sitas yang bagus. Salah satunya 
adalah Guangxi Normal Uni-
versity,” ujarnya. 

Sementara itu, Sandy Ibnu 
menjelaskan bahwa proses 
pendidikan di Guilin semuanya 
serba cepat. Jadi siswa asing 
harus menyesuaikan dengan 
kondisi di sana. 

“Namun tidak usah kuatir. 
Karena para guru dan dosen, 
biasanya memberi perlakuan 
khusus dan banyak kemudahan 
pada siswa asing. Ini sebabnya, 
menempuh pendidikan di Gui-
lin menjadi pengalaman yang 
tak terlupakan,” ungkapnya. 

Wakil Ketua Perkump-

SURABAYA (IM) - Guna 
memberikan pemahaman dan 
kemudahan bagi siswa yang 
menempuh pendidikan  di 
Tiongkok, Inspirasi Kebaikan 
(Inke) menggelar Webinar 
bertajuk “Tuntutlah Ilmu Wa-
lau Sampai Negeri Tiongkok 
- Menapak Ilmu di Guilin,” 
secara daring, Minggu (10/10). 

Webinar menghadirkan 
Priyanto Chang dari Inke, ma-
hasiswa lulusan Jurusan Pari-
wisata dan Perhotelan Guangxi 
Normal University Sandy Ibnu 
Djajakusuma, Wakil Ketua 
Perhati Sudjadi  dan konsultan 
pendidikan Tiongkok Great 
Wall Joko Susanto, sebagai 
nara sumber. 

Sebagai pembukaan, Pri-
yanto Chang hanya menjelaskan 
kondisi geografi s dan kehidupan 
bermasyarakat di Guilin. 

ulan Persahabatan Alumni 
Tiongkok Indonesia (Perhati) 
Sudjadi, menjelaskan bahwa 
ia sangat paham hubungan 
pendidikan  antara Indonesia 
dan Tiongkok. 

“Sejak 2003, saya menjadi 
perwakilan Chinese Service 
Center of  Schoolary Exchange 
Kementerian Pendidikan 
Tiongkok bagi Indonesia. Se-
belum tahun 2000’an, jumlah 
siswa Indonesia yang menem-
puh pendidikan di Tiongkok 
masih belum banyak, paling 
hanya ratusan. Dan jumlah ini 
meningkat sekitar 10% - 15% 
per tahunnya. Dan sesuai data 
tahun 2019, sudah sekitar 17 
ribu siswa kita di sana. Bahkan, 
Indonesia masuk 10 besar 
negara yang mengirim siswa 
ke Tiongkok,” ujarnya. 

“Jika dulu, fokusnya adalah 

menempuh pendidikan selama 
1 - 4 tahun untuk jurusan baha-
sa, dan hanya di kota-kota be-
sar. Seiring berjalannya waktu, 
siswa kita mulai mengejar gelar 
S1, S2 dan S3, dan menyebar 
ke berbagai kota,” tambahnya. 

Hal ini, ujar Sudjadi lagi, 
membuat pemerintah Tion-
gkok mulai meningkatkan 

fasilitas dan kualitas pendidi-
kan secara merata. Termasuk 
meningkatkan jumlah pembe-
rian beasiswa pada siswa as-
ing, Bahkan, kini mereka juga 
memberi kesempatan untuk 
magang bagi siswa asing. 

Pada kesempatan yang 
sama, Joko Susanto dari Great 
Wall menyatakan, bahwa salah 

Pemberangkatan 77 mobil vaksinasi keliling. Pembagian 2.000 paket sembako ke warga yang 
membutuhkan. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir 
 didampingi Mapolda Jatim Irjen Pol Nico Afi nta 
saat memberi sambutan.

Empat calon Ketua Umum Perkumpulan Marga Lim 
menyaksikan proses pemungutan suara.

Suasana Kota Guilin

Anggota Komisi III DPR RI dan PJU Polda Jatim berfoto bersama perwakilan warga penerima bantuan. 

Priyanto Chang dari Inke. Sandy Ibnu Djajakusuma (kanan) 
 bersama Berillya Imandika selalu 
 moderatogr dari Inke.

Wakil Ketua Perhati Sudjadi. Konsultan Pendidikan Tiongkok Great 
Wall Joko Susanto
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Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie 
 menyerahkan bantuan cadangan beras 
Pemkot Singkawang kepada Keluarga 
Penerima Manfaat

Patung Perunggu Tokoh Hakka Widjojo Hartawan 
sia untuk menggelar memo-
rial ceremonies sekaligus 
melakukan foto peringatan. 

Suparno merupakan so-
sok yang baik dan ramah. 

Dia menduduki posisi 
pimpinan di sejumlah ko-
munitas antara lain Per-
kumpulan Hakka Jakarta, 
Perkumpulan Marga Yap 
dan Yayasan Hakka Indone-
sia Sejahtera. 

Dia telah memberikan 
banyak kontribusi dan me-
lalukan yang terbaik bagi 
komunitas tersebut.

Waktu berlalu dan tak 
terasa sudah tiga tahun se-
jak kepergiannya. Meski dia 
sudah tiada namun citranya 
abadi. Dan banyak warga 
Hakka yang akan selalu men-
genang dirinya selamanya.

Suparno memegang ban-
yak jabatan dalam komu-
nitas Tionghoa antara lain 
Ketua Perkumpulan Persat-
uan Guangdong Indonesia, 
Ketua Perkumpulan Hakka 
Jakarta, Ketua Perkumpulan 
Marga Yap,  Wakil Ketua 
Umum Yayasan Hakka In-
donesia Sejahtera, Ketua 
Kehormatan Paguyuban 
Meizhou Indonesia, Ketua 
Kehormatan PSMTI, Ketua 
Kehormatan Perhimpunan 
INTI, Ketua Kehormatan 
PERPIT, Ketua Kehor-
matan KIKT, Wakil Ketua 
Dewan Pengurus Ikatan 
Alumni Hua Chung, Ket-
ua Pembina Perkumpulan 
Hakka Bogor, Ketua Pem-
bina Ikatan Alumni Zheng 
Zhong Bogor. ● idn/din

SINGKAWANG (IM) - 
Wali Kota Singkawang Tjhai 
Chui Mie Sabtu (9/10) lalu 
menyerahkan bantuan cadan-
gan beras Pemerintah Kota 
Singkawang kepada Kelu-
arga Penerima Manfaat (KPM) 
yang terdampak wabah Co-
vid-19. Penyerahan bantuan 
dilangsungkan di kantor Wali 

Kota Singkawang. 
Kriteria calon penerima 

cadangan beras tersebut yaitu 
masyarakat Kota Singkawang 
yang tercantum dalam data 
terpadu kesejahteraan social 
(DTKS) namun bukan pener-
ima bantuan PKH, BPNT dan 
BST. Dan kriteria lainya adalah 
masyarakat Kota Singkawang 

non DTKS yang bekerja di 
sektor informal.

“Guru tidak tetap/pegawai 
tidak tetap yang tidak memiliki 
sertifi kasi. Baik yang mengajar 
di sekolah negeri maupun 
swasta serta juru parkir, tu-
kang ojek online, pekerja yang 
terkena PHK, pekerja seni dan 
PSM,” ungkap Wali Kota Tjhai 
Chui Mie.

Sedangkan rincian pener-
ima KPM cadangan beras 
Pemerintah Kota Singkawa-
ng yaitu Singkawang Barat 
sebanyak 1.167 KK, Sing-

kawang Selatan 774 KK, 
Singkawang Tengah 943 KK, 
Singkawang Timur 654 KK 
dan Singkawang Utara 710 
KK dan kuota non kelurahan 
sebanyak 1.750 KK. Sehingga 
total keseluruhan KPM se-
banyak 6.000 KK. Masing-
masing KK menerima seban-
yak 10 Kg beras.

 “Semoga bantuan ini 
bermanfaat dan dapat mer-
ingankan keluarga yang ter-
dampak wabah Covid-19,” 
tandas Wali Kota Tjhai Chui 
Mie. ● idn/din

INGKAWANG (IM) K t Si k DTKS b k j di k S l t 774

Wali Kota Tjhai Chui Mie Serahkan Bantuan Beras ke Wali Kota Tjhai Chui Mie Serahkan Bantuan Beras ke 
Warga Terdampak Covid-19Warga Terdampak Covid-19

Matakin Berikan Penghargaan ke Djiaw Kie Siong, Umat Khonghucu yang Berjasa dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 
Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 
dalam perumusan Naskah 
Proklamasi,” jelas Budi dalam 
siaran pers, Selasa (12/10). 

Dalam piagam yang diberi-

atas jasa para pahlawan dan 
memperkenalkan bahwa ada 
sosok umat Khonghucu yang 
juga ikut memperjuangkan 
kemerdekaan Indonesia. 

“Kami berikan penghar-
gaan kepada Bapak Djiaw 
Kie Siong yang diwakili cucu 
beliau. Kami mengharapkan 
generasi muda tidak melu-

pakan jasa para pahlawan 
yang telah ikut memper-
juangkan kemerdekaan Re-
publik Indonesia sekaligus 
kami ingin memperkenalkan 

bahwa ada sosok Djiaw Kie 
Siong seorang umat atau to-
koh Khonghucu yang telah 
menyediakan rumahnya se-
bagai tempat persinggahan 

JAKARTA (IM) - Mata-
kin (Majelis Tinggi Agama 
Khonghucu Indonesia), Min-
ggu (3/10) lalu memberikan 
penghargaan kepada Djiaw 
Kie Siong yang diwakili oleh 
Janto Djoewari (cucu Djiaw 
Kie Siong ) atas jasanya yang 
telah menyediakan rumah ke-
diamannya di Rengasdengklok 
sebagai tempat persinggahan 
Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 
dalam merumuskan naskah 
Proklamasi. 

Acara yang digelar saat 
peringatan Hari Lahir Nabi 
Kongzi (Zhishengdan) 2572 
di Kelenteng Kebajikan Agung 
(Da De Miao) Universitas Pan-
casila, Jakarta ini, diungkapkan  
oleh Ketua Umum Matakin 
Xs. Budi S. Tanuwibowo untuk 
mengingatkan generasi muda 

kan, Budi menyebut ada sosok 
Zilu yang merupakan salah 
satu murid Nabi Kongzi yang 
sangat pemberani dan cinta 
tanah air.  

“Zilu adalah murid nabi 
Kongzi yang terkenal dengan 
pribadinya yang sangat pem-
berani dan cinta tanah air yang 
dalam hal ini spiritnya sama 
dengan Djiaw Kie Siong,” 
kata Budi. 

Budi berharap genera-
si muda khususnya genera-
si muda Khonghucu dapat 
berkarya dibidangnya masing-
masing dan dapat berkontri-
busi bagi kemajuan Indonesia 
seraya terus mengingat jasa 
para pahlawan, karena bangsa 
yang besar adalah bangsa yang 
menghargai jasa para pahla-
wan. ● kris

Ketua Umum Matakin Xs. Budi S. Tanuwibowo (keempat 
dari kanan) menyerahkan penghargaan ke Janto Djoewari 
(cucu Djiaw Kie Siong).

Ketua Harian Matakin Ws. Budi Suniarto (kelima dari kanan) 
menyerahkan cek ke cucu Djiaw Kie Siong.

Chen Mei Xiu bersama keluarga dan kerabat berfoto bersama di depan patung perunggu Suparno. Chen Xiu Mei bersama anak dan cucu berfoto 
bersama di depan patung perunggu Suparno. 

KI-KA: Muljawan Jahja, Yang Jian Chang, Hendra Yan 
 Chandra, Guo Qi Yun, cucu, Zhou Shu Xing berfoto bersama 
seusai peresmian patung Widjojo Hartawan. 

Guo Qi Yun bersama anak dan cucu berfoto bersama di 
depan patung perunggu Widjojo Hartawan.

PSMTI Lakukan Penyemprotan Eco Enzyme di Empat Kelurahan Kabupaten Garut 
dapat mengumpulkan sam-
pah dapurnya sendiri. Serta 
mengubahnya menjadi enzim 
ramah lingkungan. Mengubah 
sampah menjadi enzim yang 
bermanfaat. Yang kecil men-
jaga kebersihan lingkungan 
sendiri. Sedangkan yang besar 
bekerja sama melindungi bumi. 

Bupati Garut Budi Gu-
nawan dan Kepala Pelaksana 
BPBD (Badan Penanggulan-
gan Bencana Daerah) Garut 
Satria Budi mengapresiasi 
PSMTI Garut yang peduli den-
gan masyarakat yang menderita 
akibat wabah Covid-19 dan 
juga peduli dengan masalah 
pelestarian lingkungan. 

Semuanya memiliki keingi-
nan yang sama. Yakni semoga 
wabah Covid-19 ini dapat 
segera berakhir. 

Sehingga kita semua dapat 
kembali ke kehidupan normal 
dan damai. ● idn/din

GARUT (IM) - Pengurus 
PSMTI (Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia) 
Garut Selasa (5/10) lalu men-
gadakan bakti sosial dengan 
menyemprotkan Eco Enzyme 
di empat kelurahan di Kabu-
paten Garut dan Jalan Raya 
Kota Garut. Hal ini dilakukan 
agar lingkungan dan udara 
menjadi segar dan bersih.

Ketua  PSMTI Gar ut 
Apung mengatakan saat ini 
virus Covid-19 masih mere-
bak. Virus yang tidak bisa 
dilihat manusia mungkin ada 
di sekitar kita. 

Dia mengatakan, Ketua 
PSMTI Jabar pernah berbicara 
tentang enzim ramah lingkun-
gan mirip seperti pembersih 
udara. Dapat menguraikan 
dan menghilangkan mikroor-
ganisme dan jamur berbahaya. 
Memiliki fungsi penghilang 
bau, dapat menghilangkan gas 

Pengurus PSMTI Garut berfoto bersama sejumlah tokoh 
lainnya. 

Satria Budi (kesatu dari kiri), Apung (kedua dari kiri) dan 
Bupati Budi Gunawan (keempat dari kiri) berfoto bersama 
anggota PSMTI.

saja sambil melakukan penyem-
protan, kami juga mengimbau 
masyarakat untuk memperha-
tikan pelestarian lingkungan 
dan memperhatikan kebersihan 
lingkungan,” ujar Apung.

Selain itu juga terlebih 
diharapkan setiap keluarga 

buangan mobil, gas beracun 
dari semprotan rumah tangga 
dan lainnya. Dan pada saat 
yang sama dapat meningkatkan 
kandungan oksigen di udara. 
Dapat membuka pipa saluran 
air toilet atau wastafel yang 
tersumbat. 

Enzim ramah lingkungan 
yang digunakan akhirnya men-
galir ke saluran pembuangan. 
Sehingga dapat memurnikan 
sungai dan lautan. Lapisan 
ozon yang dihasilkan oleh 
enzim dapat mencegah radiasi 
sinar ultraviolet matahari dan 

radiasi kosmik. Juga mengu-
rangi gas buangan dan gas be-
racun di udara sehingga suhu 
bumi tidak terus meningkat.

 “Karena demikian 
bagusnya, saya kira bisa disem-
protkan di kota dan kabupaten 
Garut. Alangkah baiknya dan 

mungkin bisa mengurangi vi-
rus. Oleh karena itu, enzim 
ramah lingkungan dipasok oleh 
PSMTI Jawa Barat dan disem-
protkan di kota dan kabupaten 
Garut. Diharapkan dengan 
cara ini, lingkungan di Garut 
akan segar dan bersih. Tentu 

perunggu tokoh Xu Rui Hua 
secara sederhana, namun 
khidmat.

Widjojo Hartawan me-
miliki banyak bakat seni 
serta keahlian kaligrafi  ke-
las satu; suaranya kuat dan 
amat memukau. Dia seorang 
pengusaha ternama juga 

seniman terkemuka yang 
telah berkontribusi bagi 
perkembangan Perkumpulan 
Hakka Jakarta. 

Widjojo Hartawan men-
jabat banyak posisi dalam 
komunitas Tionghoa an-
tara lain Ketua Kehormatan 
Ikatan Alumni Pah Tsung 

Indonesia, Ketua Ikatan 
Alumni Pah Tsung Jakarta 
Periode 57, Wakil Ketua 
Dewan Pengawas Yayasan 
Hakka Indonesia Sejahtera, 
Ketua Kehormatan Abadi 
Perkumpulan Hakka Jakarta, 
Ketua Kehormatan Ikatan 
Alumni Xinhua Jakar ta, 

Ketua Perkumpulan Marga 
Xu Jakarta, Ketua Kelompok 
Paduan Suara Pah Tsung A 
Jakarta, Penasihat Kelompok 
Paduan Suara Hakka Jakarta, 
Ketua Kehormatan Dewan 
Pengurus Pusat PSMTI, 
Ketua Ikatan Alumni Lao 
Ping Indonesia dan Ketua 

Kehormatan Asosiasi Ka-
ligrafi  Indonesia.

Peringatan Meninggalnya 
Tokoh Hakka Suparno 

Panutan warga Hakka 
sekaligus Tokoh Komunitas 
Tionghoa Terkemuka Supar-
no meninggal dunia dalam 

sebuah kecelakaan mobil di 
Singapura tiga tahun yang 
lalu (4 Oktober 2018). 

Sang istri Chen Mei Xiu 
memimpin keluarga untuk 
bersembahyang di makam-
nya pada Minggu (10/10) 
lalu. Mereka kemudian pergi 
ke Museum Hakka Indone-

JAKARTA (IM) - Wak-
tu berlalu dengan cepatnya. 
Tak terasa empat tahun telah 
berlalu, tokoh komunitas 
Tionghoa Jakarta sekaligus 
panutan warga Hakka Wi-
djojo Hartawan meninggal 
dunia karena sakit pada usia 
80 tahun. 

Pada Minggu (10/10) 
lalu, Ny Widjojo Hartawan, 
Guo Qi Yun memimpin 
lebih dari 30 orang anak 
cucu mengunjungi lantai dua 
Museum Hakka Indonesia 
di Taman Budaya Tiong-
hoa TMII untuk menggelar 
upacara peresmian patung 


