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ITS Pertahankan Juara Umum Kontes Robot Indonesia Empat Kali Berturut-turut
Tak lupa, Ashari juga me-

nyampaikan terima kasih kepada 
Kemendikbudristek, khususnya 
Puspresnas dan panitia pelaksa-
na yang telah menyelenggarakan 
ajang KRI ini. 

“Sehingga mahasiswa 
dari seluruh Indonesia, dapat 

perlombaan. Yakni Divisi KRAI 
(Kontes Robot ABU Indonesia), 
KRSTI (Kontes Robot Seni Tari 
Indonesia), KRSBI (Kontes 
Robot Sepak Bola Indonesia) 
Beroda dan Humanoid, serta 
KRTMI (Kontes Robot Tematik 
Indonesia).  

Menurut Rektor ITS Prof  
Dr Ir Mochamad Ashari MEng, 
ini adalah prestasi yang sangat 
membanggakan untuk ITS. 

“Saya ucapkan banyak teri-
ma kasih pada seluruh anggota 
tim yang terlibat. Mengingat, 
melalui kerja keras dan prestasi 

yang didapat, sekali lagi ITS 
dengan kokoh, dapat dinobat-
kan sebagai Juara Umum KRI 
tingkat nasional,” ujarnya, Senin 
(18/10). 

Dia menambahkan, prestasi 
ini seolah sudah menjadi tradisi 
dari tim robotika ITS.

 “Ini membuktikan bahwa 
ITS merupakan perguruan 
tinggi terbaik di bidang robo-
tika, yang membawa pengaruh 
besar di skala nasional, bahkan 
menuju internasional. Luar biasa 
sekali anak-anak ITS,” ucapnya 
bangga. 

SURABAYA (IM) - Sema-
kin mengokohkan kehebatan-
nya dalam bidang robotika, ITS 
(Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember) kembali menyabet 
predikat Juara Umum di ajang 
Kontes Robot Indonesia (KRI) 
2021 yang digelar di Universitas 
Gadjah Mada (UGM), 29 Sep-
tember - 16 Oktober 2021.

ITS telah menjadi juara 
umum KRI setiap tahunnya, se-
jak 2018. Tahun ini, ITS maraih 
10 predikat kemenangan yang 
diraih Tim RIOT, Tim IRIS, 
Tim ICHIRO, Tim Vi-Ros, dan 
Tim Rival ITS. 

KRI 2021 digelar oleh Pusat 
Prestasi Nasional (Puspresnas) 
Kementerian Pendidikan, Ke-
budayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) ini. 

Tahun ini, tim robotika 
ITS berlaga dalam lima divisi 

mengembangkan potensinya 
dalam bidang robotika,” tam-
bahnya. 

Dia pun optimis, untuk 
dapat mempertahankan gelar 
juara umum pada KRI tahun 
2022 mendatang. Menurut-
nya, ITS sangat mungkin un-
tuk melanjutkan predikat Juara 
Umum. mengingat regenerasi 
yang ada, memiliki sumber daya 
mahasiswa dengan potensi yang 
sangat besar.

Ashari berharap, potensi 
tersebut akan terus dikembang-
kan. Khususnya dalam hal ro-
botika, termasuk programming, 
strategi, dan mekanik. “Semoga 
dengan pembinaan oleh dosen 
pembimbing dan support dari 
ITS, akan membawa kemenan-
gan dalam kompetisi KRI tahun 
depan dan seterusnya,” pung-
kasnya. ● anto tse

Sekda Kota Bandung dan Perwakilan Masyarakat 
Kunjungi Museum Kebudayaan Tionghoa

BANDUNG (IM) - Be-
berapa hari yang lalu, Ketua YDSP 
(Yayasan Dana Sosial Priangan) 
Bandung sekaligus Ketua MTP 
(Masyarakat Tionghoa Peduli) 
Bandung Herman Widjadja, Koor-

banyak warga etnis Tionghoa yang 
cinta tanah air dan berkontribusi 
di berbagai bidang untuk negara. 

Selain itu juga mengharumkan 
nama Indonesia. Berbagai foto se-
jarah yang ditampilkan di sini syarat 

Tionghoa mengunjungi Museum 
Kebudayaan Tionghoa dan Rumah 
Abu Seratus Marga yang bernaung 
di bawah YDSP. 

Herman Widjadja, Li Zhen 
Shan, Haji Li Guo Ding, Yu Yi Qi, 

hui jejak prestasi warga Tionghoa 
dalam sejarah Indonesia. Dan 
mengunjungi Museum Kebuday-
aan Tionghoa adalah pilihan yang 
paling tepat.

Camat Bandung Kidul pada 

seperti lapangan basket 3 on 3, 
arena skateboard serta sarana 
lainnya untuk memperindah 
TCM Gayung Bersambut.

“Berbagai fasil itas ini 

dapat melengkapi TCM Ga-
yung Bersambut untuk me-
wadahi aktivitas masyarakat 
Kota Singkawang mewujud-
kan komunitas-komunitas 

yang positif  di Kota Sing-
kawang,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan itu, 
Wali Kota Tjhai Chui Mie juga 
secara simbolis melakukan 

SINGKAWANG (IM) 
- Dalam rangka HUT Pem-
kot Singkawang ke-10, Wali 
Kota Tjhai Chui Mie, Min-
ggu (17/10) lalu meresmikan 
pemugaran TCM (Taman 
Cahaya Madani) Gayung Ber-
sambut, di Jalan Firdaus Ke-
lurahan Pasiran, Kecamatan 
Singkawang Barat. 

Prosesi peresmian ini 
merupakan salah satu rang-
kaian kegiatan peringatan 
HUT Pemkot Singkawang 
ke-20 tahun 2021.

“Peresmian pemugaran 
Taman Cahaya Madani Ga-
yung Bersambut Kota Sing-
kawang dengan program CSR 
dari Astra International ini 
dapat dinikmati oleh masyara-
kat Kota Singkawang. Baik 
dalam fungsi ekologis taman 

penanaman pohon. Antara lain 
17 pohon Tabebuya dengan 
warna yang berbeda-beda, 10 
pohon ketapang varigata dan 
21 pohon ketapang kencana 
di TCM Gayung Bersambut 
Singkawang.  

“Maka j ika  d iar t ikan 
melambangkan tanggal 17 
Oktober 2021 yang bertepa-
tan dengan peringatan hari 
jadi pembentukan Pemkot 
Singkawang ke-20,” katanya 
lagi.

Untuk merayakan  hal 
tersebut dilakukan pelepasan 
ikan komet di kolam taman 
serta penyerahan bantuan 
bola basket, skate board ma-
sing-masing 20 buah yang 
melambangkan usia Kota Sing-
kawang.  

Selanjutnya, peringatan 

maupun fungsi sosialnya,” kata 
Wali Kota Tjhai Chui Mie.

Menurutnya, fungsi ta-
man kota akan diwujudkan-
nya dengan membangun 
lebih banyak lagi taman kota 
lainnya. 

Wali Kota Tjhai Chui Mie 
juga menyatakan terima kasih 
kepada semua pihak yang turut 
serta mendukung pembangu-
nan TCM Gayung Bersambut. 
Sehingga segera bisa terwujud 
di Kota Singkawang.  

“Terutama PT Astra In-
ternational melalui FIF Group 
cabang Kota Singkawang yang 
telah memberikan dukungan 
besar melalui dana Corporate 
Social Responsibility (CSR),” 
ujarnya. 

Melalui dana tersebut, ber-
bagai fasilitas telah dibangun 

HUT Pemkot Singkawang 
dilanjutkan dengan acara 
syukuran yang dihadiri Wali 
Kota Singkawang dua peri-
ode Awang Ishak, Guber-
nur Kalbar yang diwakili Plh. 
Sekda Provinsi Kalbar Samuel, 
Bupati Sambas Satono, Bu-
pati Bengkayang S Darwis, 
dan Wakil Bupati Mempawah 
Muhammad Pagi.  Hadir pula 
Forkopimda, Tokoh Adat, 
Tokoh Masyarakat, Tokoh 
Agama dan Tokoh Pemuda 
Singkawang.  

Selain melakukan pemo-
tongan tumpeng, Wali Kota 
Tjhai Chui Mie juga mem-
berikan piagam penghargaan 
kepada masyarakat yang sudah 
menyumbangkan lahannya un-
tuk akses jalan menuju Bandara 
Singkawang. ● idn/din

Perwakilan komunitas Tionghoa berfoto bersama dengan Sekda Ema 
Sumarna.

Herman Widjadja memberikan penjelasan 
 tentang catur gajah kepada Komunitas 
 Perempuan Tangguh Bandung.

Herman Widjadja menyerahkan cenderamata 
kepada kepala rombongan Pusdik Pengmilum.

SINGKAWANG (IM) h A t l if i i l ” k t HUT P k t Si k

Rayakan HUT ke-20 Pemkot Singkawang, Walikota Tjhai Rayakan HUT ke-20 Pemkot Singkawang, Walikota Tjhai 
Chui Mie Resmikan TCM Gayung Bersambut SingkawangChui Mie Resmikan TCM Gayung Bersambut Singkawang

Pengurus YDSP berfoto bersama rombongan Pusdik Pengmilum.

Camat Bandung 
Kidul.

Dr Djoni Toat, 
SH, MM.

Herman 
 Widjadja. 

Sekda Ema 
 Sumarna.

Camat Bandung Kidul dan anggota TP-PKK berfoto bersama.

Berfoto bersama setelah mengunjungi Rumah Abu Seratus Marga.

Haji Li Guo Ding memberikan penjelasan kepada siswa Pusdik Pengmilum.

Jajaran pimpinan ITS bersama para dewan juri. Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari (kiri)  menerima 
penghargaan Juara Umum KRI 2021 dari Rektor UGM Prof 
Ir Panut Mulyono.

Wali Kota Tjhai Chui Mie meresmikan TCM Gayung Bersambut.

memberikan penjelasan mengenai 
sejumlah foto kepada mereka. Mer-
eka semua amat menaruh perhatian. 

Selain itu juga sangat tertarik 
pada catur gajah sekaligus menga-
jukan sejumlah pertanyaan. Her-
man Widjadja menjawabnya secara 
terperinci. Saat ini semakin banyak 
anggota dari berbagai instansi 
pemerintah, pusat pendidikan 
serta kelompok masyarakat yang 
mengunjungi Museum Kebuday-

budaya dan sejarah, atlet yang 
mengharumkan nama Indonesia 
dan lainnya. Sungguh benar-benar 
membuka wawasan kami. 

Pada hari yang sama pukul 
13.30 siang, tiga orang perwakilan 
dari Komunitas Perempuan Tang-
guh Bandung datang mengunjungi 
Museum Kebudayaan Tionghoa. 
Didampingi Herman Widjadja dan 
pengurus lainnya, mereka meninjau 
museum serta Herman Widjadja 

aan Tionghoa. 
Ini adalah suatu hal yang baik, 

karena semakin banyak orang 
yang datang berkunjung maka 
akan semakin banyak memahami 
banyak hal yang berhubungan 
dengan orang Tionghoa. Maka 
akan lebih banyak orang yang me-
mandang warga Tionghoa dengan 
perspektif  yang berbeda. Seperti 
kata pepatah “Tak kenal maka tak 
sayang.” ● idn/din

dinator Dr Djoni Toat, SH, MM, 
anggota komunitas Tionghoa Yu 
Yi Qi, Chen Zhen Bi, Chen Wen 
Xiong, Feng Qun Xiong, Lin 
Wen Xing, Yang Han Ping, Sun 
Chong Yao, Fan Jun Fa bersama-
sama menerima kunjungan Sekda 
Kota Bandung Ema Sumarna di 
Museum Kebudayaan Tionghoa.

Seusai kunjungan, Sekda Ema 
Sumarna menyatakan dirinya amat 
takjub dan terkejut. Ternyata begitu 

dengan ilmu pengetahuan juga 
bernilai sejarah tinggi. Sekaligus 
dapat menginspirasi masyarakat. 
Sehingga berbagai etnis di Indo-
nesia dapat bersatu padu serta 
memberikan sumbangsih dalam 
pembangunan ekonomi negara.

Pada 13 Oktober, 15 orang 
siswa dan pengajar dari Pusat Pen-
didikan Militer dan Umum (Pusdik 
Pengmilum) Kodiklat Angkatan 
Darat Bandung yang belajar bahasa 

Xue Shun Long, Wu Wen Fan, Lin 
De Huan, Fan Jun Fa dan tokoh lain-
nya menyambut hangat kedatangan 
rombongan dan berinteraksi dengan 
hangat. Kunjungan ini merupakan 
kegiatan rutin Pusdik Pengmilum 
setiap tahunnya. Mereka juga 
memahami karena mereka mem-
pelajari bahasa Tionghoa maka 
mereka harus mengerti sejumlah 
budaya Tionghoa. 

Mereka juga harus mengeta-

Kamis (14/10) lalu memimpin 
rombongan yang terdiri dari 25 
orang anggota TP-PKK men-
gunjungi Museum Kebudayaan 
Tionghoa. Dalam pidatonya Camat 
Bandung Kidul menyatakan terima 
kasih atas sambutannya. 

Dia merasa amat senang dapat 
mengunjungi Museum Kebuday-
aan Tionghoa. Kami baru tahu 
bahwa banyak hal terkait sep-
erti nama sayur, kue, adat istiadat, 
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Jakarta Taipei School Buka Pembelajaran Tatap Muka Gelombang Pertama dengan Prokes 

JAKARTA (IM) - Sejak 
merebaknya wabah Covid-19, 
pemerintah mengumumkan 
seluruh sekolah menghentikan 
pembelajaran tatap muka. 

Dan setelah lewat 547  
hari, pada pertengahan Agus-
tus lalu pemerintah secara ber-
tahap berhasil mengendalikan 
pandemic Covid-19. Sehingga, 
jumlah orang yang terinfeksi 
Covid-19 menurun hingga tiga 
digit setiap harinya.

Oleh sebab  itu, Dinas 
Pendidikan DKI Jakarta juga 

ombang pertama disesuaikan 
dengan jumlah siswa. 

Siswa kelas 10 gelom-
bang pertama Senin (11/10) 
pagi lalu berjumlah 9 orang. 
Setelah pengukuran suhu 
tubuh, membersihkan kedua 
tangan dengan cairan disin-
fektan, para siswa memasuki 
ruang kelas. 

Meskipun hanya 4 jam 
pelajaran, namun ini sudah 
merupakan sebuah langkah 
maju yang berhasil.

Sore itu, Pengawas Bidang 

menginformasikan kepada 
berbagai sekolah dari semua 
jenjang pendidikan untuk 
menga jukan pembukaan 
sekolah bersyarat agar siswa 
dapat mengikuti Pembelaja-
ran Tatap Muka di sekolah 
tersebut. 

Awal September lalu, Ja-
karta Taipei School menga-
jukan permohonan dan baru 
pada Jumat (24/9) malam lalu 
disetujui. Dengan persyaratan 
mengizinkan sekolah untuk 
membuka setengah siswa 

Sekolah Menengah Atas dan 
Taman Kanak-kanak mengi-
kuti pembelajaran di sekolah. 

Sementara permohonan 
untuk Sekolah Menengah Per-
tama dan Sekolah Dasar masih 
dalam peninjauan. 

Berdasarkan peraturan Di-
nas Pendidikan DKI Jakarta, 
sekolah harus menjalani ber-
bagai studi, mengisi berbagai 
angket dan tes, juga berbagai 
kuesioner serta melakukan 
peninjauan berbagai fasilitas 
sekolah dari waktu ke waktu. 

Terakhir termasuk inspeksi 
sekolah, pemeriksaan dan ber-
bagai hal lainnya.

Hingga akhirnya Jakarta 
Taipei School membuka Pem-
belajaran Tatap Muka gelom-
bang pertama siswa SMA dan 
TK 11 Oktober lalu. 

Apabila orang tua masih 
ragu dengan konidis lingkun-
gan sekolah atau faktor pribadi 
siswa, maka sesuai dengan per-
aturan pemerintah, pihak seko-
lah dapat mengizinkan para 
siswa belajar daring di rumah 

dan melakukan pembelajaran 
campuran (blended learning) 
online dan offl ine. Agar orang 
tua tidak terlalu khawatir. 

Setelah sekolah dibuka, 
maka diatur Pembelajaran 
Tatap Muka berlangsung setiap 
Senin, Rabu, dan Jumat. 

Sedangkan setiap Selasa 
dan Kamis adalah waktu un-
tuk disinfeksi gedung sekolah 
(sesuai peraturan Dinas Pen-
didikan). 

Karena itu, pembagian 
Pembelajaran Tatap Muka gel-

Pendidikan Kecamatan Kelapa 
Gading Jakarta Sriyono datang 
meninjau ke sekolah. Dan 
langsung meninjau pembelaja-
ran TK Jakarta Taipei School. 

Kemudian dengan didam-
pingi Kepsek Zhang Jinfu 
dan Asisten Khusus Henny, 
Sriyono memeriksa berbagai 
langkah pencegahan epidemi 
di sekolah. Juga meninjau 
kondisi dua kelas yang melaku-
kan PTM serta memberikan 
afi rmasi  penuh kepada seko-
lah. ● idn/din

Luncurkan Single Terbaru, Melisa Hart Idol Tampil di Quest Hotel Darmo Surabaya
dan perform menyanyikan 
lagu terbaru sekaligus sebagai 
bentuk peluncuran single ter-
barunya kepada para pengge-
mar. Hal tersebut kami laku-
kan sebagai bentuk apresiasi 
kepada para musisi tanah air 
khususnya Melisa yang juga 
berasal dari Surabaya. Kami 
memberikan apresiasi dengan 
menyediakan tempat bagi para 
musisi menampilan karya ter-
baik nya tak hanya kepada para 

SURABAYA (IM) - Se-
bagai hotel yang selalu beru-
saha untuk mendukung karya 
musisi tanah air, Quest Hotel 
Darmo Surabaya berkolab-
orasi bersama Jeje Radio, Hits 
Record, dan Star Media Nu-
santara memberikan sugu-
han kepada para penggemar 
musik berupa peluncuran 
single terbaru dari finalis 4 
besar Indonesian Idol Special 
Season Melisa Hartanto atau 
yang lebih dikenal dengan 
Melisa Hart.  

Peluncuran single terbaru 
tersebut dikemas secara men-
arik dan meriah, tentunya den-
gan penerapan social distanc-
ing. Single terbaru Melisa Hart 
berjudul “Tak Lagi Rindu”. 
Lagu dan lirik yang sangat 
menyentuh ini dibuat oleh 
Indah Anastasya dan Aldy 
Fachrobby, dan untuk  nada 
dibuat oleh Tintin. 

Kolaborasi para musisi 
hebat menjadikan lagu ini san-
gat mewakili perasaan siapa-
pun yang dikecewakan karena 

perasaannya yang tulus disia 
- siakan. 

Melalui Tak Lagi Rindu, 
Melisa berharap para wanita 
atau siapapun yang sedang 
bergulat dengan permasala-
han cintanya dapat melalui ini 
semua dengan baik, berlapang 
dada dan benar benar matang 
dalam mengambil keputusan, 
sehingga tidak ada penyesa-
lan nantinya dan melisa juga 
berharap bahwa lagu ini akan 
disukai oleh masyakarat dan 
mylisa pada khususnya yang 

selalu mensupport Melisa. 
Pada kesempatan tersebut, 

di area ruang meeting Semeru 
Quest Hotel Darmo Surabaya, 
Melisa Hart menyanyikan dua 
buah lagu spesial untuk para 
penggemar yang hadir di ru-
ang meeting. Lagu pertama 
cover dari Kaleb J - Only Me, 
dan lagu terbaru nya dengan 
judul Tak Lagi Rindu. Selain 
menyapa para penggemar nya 
dengan beberapa kata sambu-
tan dan bercerita mengenai 
single tersebut, Melisa juga 

makan dan berfoto bersama 
para penggemar yang datang 
dari wilayah Surabaya dan seki-
tarnya dengan jumlah sekitar 
15 orang.

 “Ini kali kedua Quest Ho-
tel Darmo Surabaya berkolab-
orasi dengan Jeje Radio, Hits 
Record dan Star Media Nus-
antara dalam peluncuran single 
terbaru dari fi nalis Indonesian 
Idol, sebelumnya pada Maret 
2021 ada peluncuran single 
dari Awdella Idol, dan saat ini 
ada Melisa Hart yang datang 

penggemar nya saja tetapi juga 
kepada seluruh penikmat mu-
sic,” jelas Melly Aruni selaku 
Marketing Communication 
Quest Hotel Darmo Surabaya 

“Karya perdana aku ini aku 
persembahkan khusus untuk 
mylisa yang selalu mensupport 
aku dan terimakasih banyak 
sudah setia menunggu single 
pertama aku,” ujar Melisa Hart, 
Finalis 4 besar Indonesian Idol 
Special Season. ● ist

JAKARTA (IM) - Ket-
ua Umum Matakin (Majelis 
Tinggi Agama Khonghucu 
Indonesia) Xs Budi S Tanuwi-
bowo bersama Menteri PPPA 
(Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak) I 
Gusti Ayu Bintang Darmawati 
menandatangani  MoU (nota 
kesepahaman) Peningkatan 
Sinergitas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak Berbasis Agama Khon-
ghucu. 

Prosesi penandatanganan 
dilangsungkan Senin (18/10) 
lalu di Litang Makin (Majelis 
Agama Khonghucu Indonesia) 
Segar -Cilodong, Depok, ber-
samaan dengan pelaksanaan 
vaksinasi Covid 19 dosis ke-2 
bagi remaja yang diprakarsai 
oleh tim Satgas Covid- 19 
Matakin – Perkhin atas ker-
jasama dengan Kemen PPPA 
dan didukung oleh Pusdokkes 
Mabes Polri. 

Ketua Umum Matakin Xs 
Budi S Tanuwibowo dalam 
sambutannya, mengungkap-
kan bahwa Indonesia terting-

gal dari beberapa negara lain 
terkait pemberdayaan perem-
puan dan perlindungan anak, 
sehingga mengejar keterting-
galan menjadi hal prioritas. 

Menurutnya sebuah negara 
tidak bisa berkinerja maksimal 
jika perempuan yang jum-
lahnya separuh penduduk 
dunia tidak/kurang berdaya se-
hingga negara dan masyarakat 
harus bisa membuka peluang 
berkarya dan berkontribusi 
untuk setiap warganya, apa-
pun etnis, agama maupun 
gendernya. 

Budi juga menyebut pent-
ingnya regenerasi dalam meng-
hadapi tantangan berat ke 
depan. 

“Perempuan jumlahnya 
separuh jumlah penduduk du-
nia. Bila tidak atau kurang ber-
daya, sebuah negara tidak bisa 
berkinerja maksimal. Ibarat bu-
rung terbang dengan satu sayap. 
Maka negara dan masyarakat 
harus bisa membuka peluang 
untuk setiap warganya, apapun 
etnis, agama maupun gendernya. 
Indonesia sudah tertinggal jauh 

untuk pemberdayaan perem-
puan dan perlindungan anak 
berbasis agama khonghucu,” 
ujar Bintang Darmawati.

Sebelum penandatangan 
Nota Kesepahaman, Men-
teri PPPA didampingi Ketua 
Umum Matakin dan Ketua 
Perkhin menyempatkan me-
ninjau pelaksanaan vaksinasi 
Covid-19 yang berada tepat di 
sebelah Litang MAKIN Segar. 

Turut hadir pula pada 
acara tersebut Ws. Budi Suni-
arto (Ketua Harian Matakin), 

dalam hal perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan, 
maka upaya mengejar keter-
lambatan adalah prioritas kita 
bersama,” kata Budi. 

“Meski kaum dewasanya 
tangguh dan perkasa, pada 
saatnya akan kembali pulang 
kepada Yang Maha Kuasa 
atau mulai kurang semangat. 
Sementara tantangan akan 
semakin berat untuk dihadapi,” 
imbuhnya. 

Pada kesempatan tersebut 
Menteri PPPA I Gusti Ayu 

Bintang Darmawati menying-
gung pentingnya peran tokoh 
agama dalam pembangunan 
pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak dan Mata-
kin yang mewakili Khonghucu 
telah menunjukkan komitmen 
tersebut. 

“Tokoh agama memiliki 
peran penting dalam pemban-
gunan pemberdayaan perem-
puan dan perlindungan anak, 
mengingat penerimaan tokoh 
agama di masyarakat jauh 
lebih mudah dan memung-

kinkan. Hari ini, kami sampai-
kan apresiasi kepada Pimpinan 
dan Pengurus Majelis Tinggi 
Agama Khonghucu Indonesia 
yang mewakili umat Khong-
hucu karena telah menunjuk-
kan komitmen yang besar pada 
pembangunan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan 
anak. Komitmen nyata ini 
diwujudkan dalam Penan-
datanganan nota kesepahaman 
sebagai perikatan dan gamba-
ran besar kerja bersama antara 
Kemen PPPA dan Matakin 

Ws. Wawan Wiratma dan Ws. 
Sunarta Hidayat (Anggota 
Dewan Rohaniwan Matakin), 
Sekretaris KemenPPPA, Pe-
jabat Tinggi KemenPPPA, 
Kepala Pusat Kedokteran dan 
Kesehatan Polri, Kabid Pelay-
anan Kesehatan Pusdokkes 
Polri, Sekda Kota Depok, 
Kadis Perlindungan Anak 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Keluarga Kota Depok, Ketua 
Makin Segar Cilodong dan 
Ketua Yayasan/Kepala SMP 
Segar. ● kris

Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati (kiri) dan  Ketua 
Umum Matakin Xs Budi S Tanuwibowo  memperlihatkan 
nota kesepahaman yang telah ditandatangani. 

Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Ketum 
Matakin Xs Budi S Tanuwibowo menijau pelaksanaan 
vaksinasi. 

Ketua Perkhin Suryani mendampingi Menteri PPPA I Gusti 
Ayu Bintang Darmawati meninjau pelaksanaan vaksinasi. 

Melisa Hart saat menyanyikan single ‘Tak Lagi Rindu’

Gruvi (Guntur Evi) Host Jeje Radio saat wawancara Melisa 
Hart. 

David E. Susanto (GM Quest Hotel Darmo Surabaya), Melisa 
Hart, Melly Aruni (Marcomm Quest Hotel Darmo Surabaya).

Matakin dan Kemen PPPA Tandatangani MoU Sinergitas Pemberdayaan Matakin dan Kemen PPPA Tandatangani MoU Sinergitas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Berbasis Agama Khonghucu Perempuan dan Perlindungan Anak Berbasis Agama Khonghucu 

Pembelajaran kelas G10. Asisten Henny mendampingi Pengawas Bidang 
Pendidikan Kecamatan Kelapa Gading Jakarta 
Sriyono meninjau  sekolah.

Kepsek Zhang Jinfu berfoto bersama Pengawas 
Bidang Pendidikan Kec Kelapa Gading Jakarta 
Sriyono.

Suasana pelaksanaan vaksinasi Covid-19. 


