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Perwakilan PT Port Engineering CSCEC 
 Indonesia berfoto bersama dengan 
 pimpinan dan anak panti asuhan Pondok 
Yatim dan Dhuafa.

Perkumpulan Hwie Tiauw Ka Surabaya Rayakan Tradisi Festival Dongzhi
SURABAYA (IM) - Per-

kumpulan Hwie Tiauw Ka 
Surabaya menyelenggarakan 
sembahyang ronde, di aula 
kantor HTK, pada Rabu 
(22/12). 

Ketua HTK FS Jayapra-
nata  mengatakan, setiap ta-
hun harus melanjutkan tradisi 

Studi Pendidikan Bahasa Ing-
gris yang mendokumentasi-
kan acara Perkumpulan HTK 
merayakan Festival Dongzhi.

Bernardino mengungkap-
kan rasa kagumnya pertama 
kali menginjakkan kaki di 
gedung HTK. 

“Gedung ini penuh nilai 

leluhur memperingati Festival 
Dongzhi atau perayaan musim 
dingin yang puncaknya tahun 
ini pada 22 Desember 2021. 

Hadir di acara tersebut 
pengurus maupun anggota 
berjumlah sekitar 40 orang 
mengikuti sembahyang ronde. 

“Saya berharap untuk 

generasi berikut meneruskan 
tradisi ini, tidak terputus dari 
kita saja,” ujar Jayapranata di 
sela acara.

Dalam acara tersebut, man-
tra dibacakan oleh Ali Santoso 
pakar geomancy. Setelah acara 
selesai, pengurus membagikan 
nasi kotak untuk dibawa pulang.

Alie Handojo selaku Ket-
ua Kehormatan HTK men-
gatakan walau masa pandemi, 
Perkumpulan Hwie Tiauw Ka 
tetap mengadakan sembahyang 
leluhur Dongzhi atau musim 
dingin. 

“Perkumpulan ini sudah 
berusia 202 tahun, harus 

ada regenerasi. Leluhur yang 
datang kemari dengan harmo-
nis, kita sebagai anak cucunya 
turut membangun bangsa khu-
susnya di Surabaya,” tutur Alie 
Handojo.

Dalam acara itu hadir para 
mahasiswa Universitas Kato-
lik Widya Mandala Program 

seni tinggi, termasuk heritage 
Kota Surabaya, tempatnya 
strategis di Pecinan. Masyara-
kat bisa banyak belajar budaya 
Hakka di Perkumpulan Hwie 
Tiauw Ka Surabaya,” ujar 
Bernardino didampingi dosen 
Hady Winarlim  yang juga pen-
gurus Muda Mudi HTK. ● vivi

Kejurda Wushu se Sumbagsel Berlangsung Sukses

JAKARTA (IM) - PT Port 
Engineering CSCEC Indone-
sia, Selasa (28/12) lalu men-
gunjungi sebuah panti asuhan 
di Jakarta untuk melakukan 
kegiatan amal “Bantuan Cinta 
Kasih” sekaligus memenuhi 
tanggung jawab sosial peru-

sahaan lewat tindakan nyata.
Executive Manager PT 

Port Engineering CSCEC 
Indonesia Pan Feng atas nama 
perusahaan menyumbangkan 
dana sebesar Rp30 juta kepada 
panti asuhan Pondok Yatim 
dan Dhuafa. 

LAMPUNG (IM) - Ke-
jurda Wushu se Sumbagsel, 
yang diselenggarakan Minggu 
(19/12) lalu,  di Aula Ser-
baguna Perkumpulan Hakka 
Lampung  Teluk Betung, ber-
langsung sukses.

Tamu yang hadir antara 
lain Dewan Pembina Pengda 
Wushu Lampung Li Wen Gen, 
pengurus Pengda Wushu Lam-
pung, jajaran pimpinan Pengda 
Wushu se Sumatera, pelatih 
dan pewushu berbagai provin-
si se Sumbagsel. Kejurda ini 
disponsori oleh Pengda Wushu 
Provinsi Sumatera Selatan,  
Jambi, Sumatera Barat, Riau 
dan Lampung. 

kur kemampuan dan saling 
belajar.

Sedangkan Ketua Umum 
Lin Shi Wen menambahkan 
sejalan dengan keinginan PB 
Wushu Indonesia, Pengda 
Wushu Lampung akan beru-
saha sekuat tenaga memajukan 
olahraga wushu di tingkat lo-
kal, regional bahkan nasional. 
Juga berperan aktif  menemu-
kan lebih banyak bakat baru 
olahraga wushu.

Sementara itu Ketua De-
wan Pembina Pengda Wushu 
Lampung Li Wen Gen me-
nyatakan saat ini Pemprov 
Lampung amat mendukung 
penggalian bakat baru olahraga 

 Ketua Umum Peng-
da Wushu Lampung Lin Shi 
Wen dalam sambutannya men-
gatakan olahraga wushu juga 
harus membangun kesehatan 
tubuh rakyat Indonesia. 

Selain itu juga berperan be-
sar dalam menemukan bakat-
bakat baru hingga akhirnya 
dapat mewujudkan masyarakat 
yang sehat. 

Oleh sebab itu, untuk 
merangsang serta mewadahi 
para penghobi dan para tal-
enta cabang olahraga ini. Maka 
perlu dibentuk operator serupa 
yang menyelenggarakan ke-
juaraan invitasi untuk menjadi 
wadah untuk saling mengu-

wushu Lampung. 
Termasuk dengan peny-

elenggaraan Kejurda Wushu 
se Sumbagsel ini.

Kejurda invitasi yang dis-
elenggarakan Pengda Wushu 
Lampung ini akan dijadikan 
agenda resmi tahunan.  Di-
harapkan para delegasi peserta 
Kejurda Wushu se Sumbagsel 
ini menjunjung tinggi seman-
gat olahraga yang menyehat-
kan dan persahabatan. 

S e k a l i g u s  m e m b e r i -
kan kontribusi bagi daerah 
Lampung. Semoga Kejurda 
Wushu se Sumbagsel pertama 
ini berlangsung lancar dan 
sukses. ● jhk/din

Selain itu juga mengirim-
kan bahan makanan dan ban-
tuan medis anti epidemi senilai 
Rp6 juta untuk anak-anak.

Diharapkan bantuan terse-
but dapat membantu anak 
panti asuhan melalui masa sulit 
pandemi Covid-19. 

Juga dapat menambahkan 
kehangatan di hati para anak 
tersebut. 

Dengan begitu mereka 
dapat tumbuh dengan bahagia 
dalam pelukan cinta kasih. 

Juga dapat lebih berintegrasi 
dan beradaptasi dengan ma-
syarakat. 

Pimpinan Panti Asuhan 
Pondok Yatim dan Dhuafa 
Siswadi menyatakan terima 
kasih kepada perusahaan Tion-
gkok tersebut atas sumbangan 
bahan makanan dan bantuan 
logistik kepada anak panti asu-
han. 

S e h i n g g a  m e r e k a 
dapat merasakan kehanga-
tan. ● idn/din

PT Port Engineering CSCEC Indonesia Serahkan PT Port Engineering CSCEC Indonesia Serahkan 
Bantuan ke Pondok Yatim dan Dhuafa Bantuan ke Pondok Yatim dan Dhuafa 

Jajaran pimpinan Pengda Wushu Lampung. KI-KA : Li Wen Gen, Lin Shi Wen, 
Tang Hai Qing dan Olien.

Suasana sembahyang ronde. Ali Santoso membacakan mantra.Ketua HTK FS Jayapranata. Alie Handojo

Pelabuhan yang dibangun PT Port Engineering CSCEC Indonesia. Site Lokasi site yang dikerjakan PT Port Engineering CSCEC Indonesia.

Para pengurus berfoto Bersama. Pengurus dan anggota berfoto bersama.

Suasana upacara pembukaan Kejurda Wushu se Sumbagsel Ke I. Tim peserta Kejurda Wushu se Sumbagsel berbaris dengan tertib. 



 SENIN 3 JANUARI 2022

Tim Masyarakat Tionghoa (MTP) Bandung Kembali Tebarkan Cinta Kasih di Akhir Tahun

Qiang dan Wakil Ketua Yayas-
an Guangzhao Lin Wen Xing 
mengunjungi Panti Werdha 
“Noah” di Cimahi. Chen Ai 
Na dan Xu Lu Fa dari Perkum-
pulan Ci Ai serta perwakilan 
MTP Bandung Wen Ling Ling 
mengunjungi Panti Asuhan 
Tulus Kasih dan Panti Asu-

tersebut kepada warga kurang 
mampu di sekitar kawasan 
Pussenif  Kodiklat TNI AD 
Bandung dalam acara syu-
kuran. 

Kegiatan peringatan HUT 
ke-73 Hari Infanteri dengan 
bersepeda sekaligus membagi-
kan paket sembako tersebut 

sungguh amat bermakna.
Pada 23-24 Desember lalu, 

Tim MTP Bandung meny-
erahkan bantuan sembako ke 
Ponpes Darul Inayah Desa 
Cisarua Lembang untuk 
memenuhi kebutuhan lima 
hingga enam ratus siswa. 

Bantuan tersebut terdiri 

dari 60 dus berisi 600 bung-
kus bihun, 12 dus isi 180 liter 
minyak goreng, 4 dus berisi 
96 kaleng sarden, 36 zak beras 
seberat 1.620 kilogram, 6 dus 
berisi 72 bungkus kecap manis, 
80 dus berisi 3.200 bungkus 
mie kering, 5 kotak berisi 
100 paket kerupuk udang, 4 

kotak berisi 200 paket biskuit 
Tunggal, 2 kotak berisi 288 
botol vitamin, 400 box berisi 
800 masker sebagai bentuk 
kepedulian kepada mereka.

Pada saat yang sama, ang-
gota MTP Bandung sekaligus 
Ketua Perkumpulan Marga 
Huang Bandung Huang Wei 

BANDUNG (IM) - Dari 
awal tahun hingga akhir tahun 
2021, Tim MTP (Masyarakat 
Tionghoa) Bandung tiada hen-
ti terus melakukan berbagai 
kegiatan amal. Para dermawan 
terus mendukung aksi mereka.

Seperti saat memperingati 
Hari Infanteri yang jatuh pada 
15 Desember, Koordinator 
Tim MTP Bandung Dr Djoni 
Toat SH,MM serta pengurus 
Liang Guo Qiang, Lin De 
Huan, Lin Wen Xing dan 
Wen Shun Fa Senin (20/12) 
lalu  menyerahkan sumbangan 
600 paket sembako kepada 
perwakilan Pussenif  Kodiklat 
TNI AD Bandung.

Prajurit TNI yang sedang 
mengikuti kegiatan bersepeda 
lalu kembali mendistribusikan 
bantuan kepada para difabel di 
tiga lokasi mulai dari Bandung 
hingga Banjar. 

Kemudian membagi -
kan paket bantuan sembako 

han Tresna Werda Priangan.  
Mereka membawa nasi kotak.

Bantuan sembako yang 
disumbangkan MTP Band-
ung terdiri dari beras, minyak 
goreng, mie kering, bihun, 
telur, kecap manis, ikan sarden 
kaleng, lontong, biskuit Tung-
gal, kerupuk udang, vitamin, 
diaper, deterjen dan pembersih 
lantai. Ini semua kebutuhan 
hidup yang dibutuhkan oleh 
panti jompo. 

Bantuan tersebut untuk 
meringankan kesulitan yang 
mereka hadapi. 

P i m p i n a n  P o n d o k 
Pesantren Darul Inayah san-
gat berterima kasih atas ban-
tuan tim MTP Bandung dan 
mendoakan semoga Tuhan 
membalas amal baik mereka. 

Diharapkan pula keda-
maian dan sukacita yang 
dibawa oleh Natal juga akan 
dilimpahkan kepada anggota 
tim MTP Bandung. ● idn/din

SINGKAWANG (IM) 
- Kota Singkawang, Kali-
mantan Barat meraih per-
ingkat pertama penghargaan 
Kota Sangat Inovatif  se-In-
donesia dengan skor indeks 
70,63. 

Diikuti Kota Surabaya 
dengan skor indeks 64,70 dan 
Kota Padang Panjang dengan 
skor indeks 64,08 serta pulu-
han kota lainnya.

Penghargaan Kota Sangat 
Inovatif  ini diterima Wali Kota 
Singkawang Tjhai Chui Mie 
pada Rabu (29/12) lalu dari 
Menteri Dalam Negeri Menteri 
Dalam Negeri Tito Karnavian 

Meski telah meraih pre-
dikat Kota Sangat Inovatif, 
namun hal ini tidak membuat 
Wali Kota Tjhai Chui Mie 
besar kepala. 

Dia berjanji akan men-
gevaluasi serta meningkatkan 
berbagai inovasi di Kota Sing-
kawang. 

Sehingga prestasi Kota 
Sangat Inovatif  tersebut dapat 
dipertahankan.

“Tentunya penghargaan ini 
menjadi dukungan yang luar 
biasa bagi saya sebagai Kepala 
Daerah,” katanya.

Selain itu, digelarnya keg-
iatan ini menurutnya memberi-

melalui video conference.
Untuk mendapatkan peng-

hargaan Kota Sangat Inovatif  
ini bukanlah sebuah perkara 
mudah. 

Bahkan Wali Kota Tjhai 
Chui Mie harus mendorong 
dengan mewajibkan setiap 
OPD (Organisasi Perangkat 
Daerah) untuk membuat satu 
inovasi yang bermanfaat bagi 
masyarakat di bidang kerjanya 
masing-masing.

“Inilah yang membuat 
Kota Singkawang mendapat-
kan predikat Kota Sangat 
Inovatif,” kata Tjhai Chui 
Mie.

kan motivasi bagi daerah untuk 
lebih baik lagi dalam bekerja 
dan berinovasi. 

Sehingga semakin maju 
dan rakyat semakin sejahtera.

Dalam kesempatan terse-
but Wali Kota Tjhai Chui Mie 
mengucapkan terimakasih 
kepada Presiden dan Menteri 
Dalam Negeri atas penghar-
gaan ini. 

Selain itu juga kepada se-
luruh OPD serta stakeholder 
yang telah berperan serta 
memberikan masukan dan 
saran kepada Pemerintah Kota 
Singkawang dalam mencip-
takan inovasi. ● idn/din

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie Luncurkan Buku Biografi  “Sang Srikandi Singkawang”

Singkawang Raih Peringkat Pertama Kota Sangat Inovatif Se-IndonesiaSingkawang Raih Peringkat Pertama Kota Sangat Inovatif Se-Indonesia

Huang Wei Qiang, Lin Wen Xing dan pimpinan panti werdha 
berfoto bersama di Panti Werdhga “Noah”.

Xu Lu Fa, Chen Ai Na berfoto bersama anak penghuni asuhan 
Tulus Kasih.

Pengurus MTP Bandung menyerahkan bantuan sembako kepada perwakilan Pussenif Kodiklat TNI 
AD Bandung.

Komandan Pussenif Kodiklat TNI AD Bandung menyerahkan paket 
sembako ke warga.

SINGKAWANG (IM) - 
Wali Kota Singkawang Tjhai 
Chui Mie Kamis (29/12) lalu 
meluncurkan buku biografi 
berjudul “Sang Srikandi Sing-
kawang”, di Balairung Kantor 
Wali Kota Singkawang.

Peluncuran buku biografi  
Wali Kota ini dilakukan seren-
tak dengan peluncuran buku 
milik Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Asmadi. 

Dan dihadiri oleh Ketua 
Dewan Pendidikan Helmi, 
Kepala Bidang SMP Safari dan 
para tokoh pendidikan se-Kota 
Singkawang.

“Buku ini akan menjadi 
sejarah yang dicatatkan dan 
akan selalu diingat,”  kata Tjhai 
Chui Mie.

Dia juga merasa bangga 
dengan insan pendidikan ber-
prestasi yang menorehkan 

prestasinya melalui karya buku 
ini.

“Saya bangga kepada in-
san pendidikan Kota Sing-
kawang yang telah membukti-
kan prestasinya melalui karya 
buku,” ujar Tjhai Chui Mie.

Pada kesempatan tersebut, 
Wali Kota Tjhai Chui Mie juga 
menyerahkan hadiah kepada 
pemenang lomba Gerakan 
Kelas Menyenangkan yang 
dilaksanakan Disdikbud Sing-
kawang.

Sebagai Kepala Daerah, 
Tjhai Chui Mie memberikan 
apresiasi dan penghargaan 
setinggi-tingginya kepada se-
luruh insan Disdikbud Sing-
kawang yang telah bersinergi 
dalam meningkatkan dunia 
pendidikan melalui Gerakan 
Kelas Menyenangkan ini.

“Pertahankan dan terus 

tingkatkan prestasi yang telah 
diraih,” pesannya.

Dia menambahkan semen-
tara untuk sekolah yang belum 
menjadi juara, bukan berarti 
sekolah tersebut tidak ber-
prestasi. Namun harus tetap 
terus berinovasi dan terus 
menciptakan suasa sekolah 
dan kelas yang menyenangkan.

Wali Kota Tjhai Chui Mie 
juga mengajak para guru untuk 
terus mendukung Disdikbud 
Kota Singkawang untuk terus 
membuat inovasi, terobosan 
dan selalu bersinergi agar tetap 
produktif.

“Program Gerakan dan 
Kelas Menyenangkan adalah 
merupakan sebuah terobosan 
baru yang diluncurkan Disdik-
bud Kota Singkawang,” kata 
Tjhai Chui Mie.

“Karena dimasa pandemi 

seperti ini, lingkungan sekolah 
yang bersih dan sehat menjadi 
faktor utama dalam proses be-
lajar dan mengajar,” tandasnya.

“Pendidikan yang berkuali-
tas merupakan investasi utama 
bagi kita semua dan bagi Kota 
Singkawang untuk menyong-
song masa depan yang lebih 
baik,” lanjutnya. 

Wali Kota Tjhai Chui Mie 
juga mengajak semua pihak 
untuk tidak menjadikan pan-
demi sebagai penghalang un-
tuk sekolah terus berkreasi. 
Karena pendidikan adalah 
senjata paling ampuh untuk 
mengubah dunia.

“Meski terdapat perubahan 
dalam metode dan teknis belajar 
selama pandemi, tetapi pelajar 
Kota Singkawang dapat tetap 
unjuk prestasi dan kemam-
puan,” katanya lagi. ● idn/din

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyerahkan penghargaan kepada 
Kadisdikbud Singkawang. 

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie bersama Wakil Wali Kota Irwan, 
Sekda dan OPD se-Kota Singkawang saat menghadiri penyerahan 
p enghargaan Kota Sangat Inovatif se-Indonesia melalui video conference. 

LIBUR TAHUN BARU DUFAN ANCOL
Sejumlah warga berwisata di Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta, Sabtu (1/1). Libur tahun 
baru 2022 banyak dimanfaatkan warga ibukota dengan mendatangi beberapa lokasi 
wisata bersama keluarga. 

SUASANA PUSAT PERBELANJAAN SAAT TAHUN BARU
Sejumlah pengunjung melakukan aktivitas permainan anak di Pesona Square,  Depok, 
Jawa Barat, Sabtu (1/1). Berdasarkan data pusat perbelanjaan tersebut jumlah 
 pengunjung mencapai enam ribu orang pada saat tahun baru 2022. 

IDN/ANTARA IDN/ANTARA 


