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Rancang Kapal Pesiar Bertenaga Surya, Mahasiswa ITS Rebut Juara Pertama MME National Exposition Universitas Indonesia 2021

SURABAYA (IM) - Sebagai 
upaya mendukung dan meningkat-
kan industri maritim, khususnya di 
bidang pariwisata, tiga mahasiswa 
ITS (Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember) mendesain kapal 
pesiar ramah lingkungan bernama 
Seasando.

Desain kapal ini, berhasil 
merebut juara pertama pada MME 
National Exposition Universitas 
Indonesia 2021, kategori Boat 
Design Competition, yang digelar 
secara daring. 

Ada pun ketiga maha-
siswa tersebut yaitu M Alfaridzi 
Rizqulloh, Afwan Izzul Muttaqin, 
dan Quito Abian Iqtarib, yang 
tergabung dalam tim bernama 
Innovasea. 

High-Modulus carbon fi bre, yang 
lebih ringan. Tetapi tetap kuat,” 
jelas Alfaridzi. 

“Penggeraknya menggunakan 
2 (dua) baling-baling propeler 
bertenaga surya. Hingga kapal ini 
dapat menjangkau banyak lokasi 
pariwisata di Indonesia, seperti hal-
nya di Pulau Rote,” ungkapnya. 

Seasando juga dilengkapi Col-
lision warning system with Ar-
tifi cial Intelligence (AI) camera. 
Sehingga kapal ini mampu mende-
teksi adanya objek di sekitar kapal, 
yang berpotensi menyebabkan 
tabrakan. 

Untuk faktor keamanan, Sea-
sando dilengkapi dengan navigasi 
real-time. “Jadi, pengguna dapat 
memantau keberadaan kapal, 

Menurut Alfaridzi, yang men-
contohkan Kepulauan Rote di 
NTT (Nusa Tenggara Timur) 
yang memiliki potensi dibidang 
pariwisata maritim. 

“Untuk meningkatkan potensi 
tersebut, diperlukan sebuah trans-
portasi laut, yang dapat memberi-
kan kenyamanan dan kemewahan 
bagi penumpang. Namun, harus 
hemat bahan bakar dan ramah ling-
kungan,” ujarnya, Jumat (31/12). 

Karena itu, tim Innovasea 
mendesain kapal pesiar Seasando, 
dengan pertimbangan kenya-
manan, kecepatan, dan keamanan, 
bagi penumpang dan lingkungan. 

“Kapal ini dapat berlayar den-
gan kecepatan 12 Knot. Selain itu, 
Seasando dirancang dengan bahan 

hanya dengan menggunakan tele-
pon pintar,” paparnya. 

Seasando juga dilengkapi pas-
sive fi n stabilizer dan autopilot. 
Agar kapal dapat berjalan lebih 
stabil dan nyaman. Serta memung-
kinkan kendali otomatis tanpa 
nahkoda.

Ke depannya, Alfaridzi ber-
harap dengan Seasando, timnya 
dapat memajukan industri mari-
tim Indonesia. Serta mendorong 
inovasi bagi pemuda Indonesia, 
dalam merancang teknologi ramah 
lingkungan. 

“Selain itu, kami harap pari-
wisata kemaritiman di Indonesia 
semakin maju dengan adanya 
fasilitas-fasilitas baru,” pungkasnya, 
penuh harap. ● anto tze

PSMTI Garut Ucapkan Selamat ke Britney Kimberly Gunawan, Pemenang “Piala Melodi Musim Semi 2022”

GARUT (IM) - Ketua 
PSMTI (Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia) 
Garut, Apung  Senin (27/12) 
lalu memimpin beberapa pen-
gurus Agnes dan pengurus 
lainnya mengunjungi kediaman 
anggota PSMTI Garut Dr Rid-
wan B Gunawan, MBiomed 
(AAM) sekaligus memberikan 
selamat kepada juara pertama 
Group Remaja “Piala Melodi 
Musim Semi 2022” Britney 
Kimberly Gunawan. 

Mereka menyatakan terima 
kasih kepadanya yang meng-
harumkan nama kabupaten 
Garut. Juga menjadi teladan 
bagi remaja Garut.

terus melakukan berbagai 
upaya, agar dia dapat menin-
gkatkan pembelajaran bahasa 
Tionghoa dan ketrampilan 
bernyanyinya ke tingkatan 
lebih tinggi lagi. Sekaligus 
bergerak menuju masa depan 
yang lebih cerah.

  Ketua PSMTI Garut 
Apung juga mengatakan dirin-
ya tidak pernah belajar bahasa 
Tionghoa. Sehingga saat ini 
dia tidak bisa berbicara bahasa 
Tionghoa. 

Beruntung dirinya masih 
memiliki nama Tionghoa. Ada 
banyak orang Tionghoa yang 
bahkan tidak tahu nama kelu-
arga dan tempat asal mereka. 

Prestasi tersebut diharap-
kan dapat memotivasi para 
remaja Tionghoa Kabupaten 
Garut untuk rajin belajar ba-
hasa Tionghoa. Menguasai ba-
hasa Tionghoa meskipun tidak 
mudah. Namun asalkan punya 
tekad maka masih bisa men-
guasai dengan baik. Prestasi 
Britney Kimberly Gunawan 
adalah sebuah contoh nyata.

“The Melody of  Spring” 
adalah program Gala Festival 
Musim Semi transnasional dari 
Nanning Radio and Television 
Station di Guangxi, Tiongkok. 

Gala Festival Musim Semi 
transnasional diselenggarakan 
Nanning Radio and Televi-

sion Station bersama dengan 
23 media lainnya dari negara 
ASEAN, Selandia Baru, Aus-
tralia dan negara lainnya. 

Juga 13 daerah lainnya 
seperti Hongkong dan Makau. 
Kompetisi tersebut diseleng-
garakan online dan offl ine. 

Pihak penyelenggara lom-
ba Indonesia yakni Yayasan 
Hakka Indonesia Sejahtera 
bekerjasama dengan Kement-
erian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif  RI, Perhimpunan 
INTI, PSMTI, Perhimpunan 
Fujian Indonesia, Paguyuban 
Meizhou Indonesia, Perkum-
pulan Persatuan Guangdong 
Indonesia, Konsorsium Musisi 

dan Penyanyi Tionghoa In-
donesia, Perkumpulan Hakka 
Jakarta, Perkumpulan Hakka 
NTT dan Paguyuban Hakka 

Yogyakarta.
Babak fi nal “Piala Melodi 

Musim Semi 2022” akan di-
siarkan ke 13 negara di dunia 
melalui 23 stasiun televise dan 
jaringan internet.

Saat berkomunikasi, baru 
diketahui bahwa ayah Britney 
Kimberly Gunawan tidak bisa 
berbahasa Tionghoa. Ketua 
PSMTI Garut Apung dan Ag-
nes serta pengurus lainnya juga 
tidak bisa berbahasa Tionghoa.

 Oleh sebab itu, pengurus 
PSMTI Garut sangat men-
gagumi prestasi yang diraih 
Britney Kimberly Gunawan. 

Mereka mendorong Brit-
ney Kimberly Gunawan untuk 

Sungguh amat disayang-
kan. Oleh karena itu, dia ber-
harap semakin banyak anak 
muda yang mau belajar bahasa 
Tionghoa sehingga bisa men-
dengar, membaca, menulis dan 
mewarisi budaya Tionghoa.

Dr Ridwan B Gunawan, 
MBiomed (AAM) dan Brit-
ney Kimberly Gunawan me-
nyatakan amat berterima kasih 
atas kunjungan dan ucapan 
selamatnya. 

Bertepatan dengan Hari 
Natal, mereka kemudian saling 
mengucapkan Selamat Natal, 
semoga diberikan kesehatan 
dan semoga lebih maju di Ta-
hun Baru ini. ● idn/din

SURABAYA (IM) - Me-
nyambut tahun baru, Kamis 
(30/12) lalu, PT Angkasa Pura 
I Air Ports bersama Harmo-
nis Surabaya dan PMI (Palang 
Merah Indonesia) Kota Sura-
baya mengadakan aksi donor 
darah, di Gedung Grha Satu 
Bandar Udara International 
Juanda, Jalan Ir H Juanda Betro 
Sejati Sidoarjo, Jawa Timur.

Aksi donor darah ini untuk 
membantu ketersediaan stok 
darah di PMI Kota Surabaya. 
Sebanyak 170 warga mendaftar 
menjadi calon peserta donor 
darah. Setelah dilakukan pemer-
iksaan Kesehatan, hanya 101 
warga yang lolos untuk menjadi 
pendonor darah. 

Bagi yang lolos, oleh pani-

tia diberikan 1 paket sembako 
berisikan 3 kg beras, 1 kg gula 
pasir, 900 ml minyak goreng, 
1 kaleng susu dan 5 bungkus 
mie instan. Pemberian paket 
sembako ini disponsori oleh 
Puspita Dewi Prijadi dari PT 
Matahari Sakti. 

Hadir di kegiatan sosial 
tersebut, Senior Manager Air-
port Administration Damiana 
Kristiyani, Senior Manager Safe-
ty, Quality Management Mas-
juki, General Manager Service 
Nurkolis dan General Services 
dan CSR Spesialist Cekli. 

Dewan Kehormatan PMI 
Kota Surabaya sekaligus Peng-
gerak Donor Darah Totok Sud-
arto, donor darah akan diadakan 
kembali pada Maret 2022. ● ist

Sambut Tahun Baru, Angkasa Pura I Air Ports dan Sambut Tahun Baru, Angkasa Pura I Air Ports dan 
Harmonis Surabaya Adakan Donor Darah Harmonis Surabaya Adakan Donor Darah 

B r i t n e y  K i m b e r l y 
Gunawan.

Desain kapal Seasando bertenaga surya, rancangan tim Innovasea ITS.

KI-KA : Agnes, Dr Ridwan B Gunawan, MBiomed (AAM) dan istri, Britney Kimberly 
Gunawan dan pengurus PSMTI.

Britney Kimberly Gunawan dalam upacara penyerahan hadiah “Piala Melodi Musim 
Semi 2022”. 

KI-KA: Afwan Izzul Muttaqin, M Alfaridzi Rizqulloh dan Quito Abian Iqtarib, yang 
tergabung dalam tim Innovasea.

Tim Innovasea merebut juara pertama pada ajang MME National Exposition 
 Universitas Indonesia 2021, kategori Boat Design Competition

Petugas PMI Kota Surabaya memeriksa Kesehatan calon 
 pendonor darah. 

Suasana donor darah yang berlangsung lancar. 

Panitia penyelenggara berfoto bersama. Penyerahan paket sembako untuk pendonor 
darah secara simbolis.
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Kelompok Senam Pagi MK Blok 4 Adakan Senam Pagi Khusus Tahun Baru

baru pada Juni 2021, kami 
mendirikan kelas dance. Setiap 
hari Jumat pelatih professional 
mengajar kami. Sedangkan hari 
biasa kami berlatih sendiri. 
Saat ini anggota kelas dance 

berjumlah 12 anggota,” ujar 
Ling Xiang Ai. 

Di pertengahan tahun 
2021, pandemi Covid-19 mu-
lai melambat. Semakin banyak 
anggota Kelompok Senam 

Pagi MK Blok 4 pergi ke la-
pangan untuk berlatih senam 
pagi dan dance. 

Pada peringatan hari Ibu 
tanggal 21 Desember dan 
perayaan Natal tanggal 25 

JAKARTA (IM) - Ketua 
Kelompok Senam Pagi MK 
Blok 4 Ling Xian Gai bersama 
pelatih senam Zhong Li Mei, 
Chen Hui Li, Chen Mu Lan, 
instruktur dance Gao Qing 
Qing, pengurus Eka, Liu Shu 
Yu dan Ye Zhu Fen,  Sabtu 
(1/1) lalu menggelar senam 
pagi khusus, di Muara Karang 
Blok 4, Kecamatan Muara 
Karang, Jakarta Utara.

Puluhan anggota Kelom-
pok Senam Pagi MK Blok 4 
berkumpul di lapangan Blok 
4. Mereka saling mengucap-
kan Selamat Tahun Baru dan 
diharapkan di tahun baru ini 
segala urusan berjalan den-
gan lancar dan dilimpahkan 
kesehatan. 

Dan setiap pagi, mereka 
dapat terus ikut serta dalam 

Desember lalu, kami mengada-
kan perayaan kecil di lapangan 
Blok 4. Dengan menerapkan 
protocol kesehatan yang ketat.

Maret 2022 ini bertepatan 
dengan perayaan HUT ke 37 
Kelompok Senam Pagi MK 
Blok 4. 

“Saya berharap saat itu 
pandemi Covid-19 telah bera-
khir sehingga perayaan dapat 
diselenggarakan. Terakhir, 
saya berharap kita semua sehat 
dan sukses selalu. Dan semua 
yang diharapkan menjadi ke-
nyataan,” ucapnya. 

 Sebelum makan ber-
sama, salah seorang pengurus 
Kelompok Senam Pagi MK 
Blok 4 Eka memimpin doa dan 
mengucapkan Selamat Tahun 
Baru kepada semua pihak. 

Dia mengatakan kegiatan 

kegiatan latihan senam pagi 
dan dance.

Ketua Kelompok Senam 
Pagi MK Blok 4 Ling Xiang Ai 
dalam pidatonya mengucapkan 
Selamat Tahun Baru kepada 
para pengurus, instruktur dan 
anggota Kelompok Senam 
Pagi MK Blok 4. 

Di tahun yang baru ini 
Kelompok Senam Pagi MK 
Blok 4 diharapkan bisa lebih 
berkembang dibanding tahun 
2021 lalu. Lebih banyak warga 
Muarakarang bergabung den-
gan Kelompok Senam Pagi 
MK Blok 4. 

“Sudah hampir dua ta-
hun sejak pandemi Covid-19 
merebak di Indonesia. Di 
awal pandemi, demi kesehatan 
semuanya, kami menghentikan 
semua kegiatan senam pagi. 

ini dapat terselenggara den-
gan lancar untuk dirinya me-
nyatakan terima kasih atas 
sumbangsih tanpa pamrih 
Ketua Ling Xiang A serta pen-
gurus dan anggota kelompok 
lainnya. 

Semua yang hadir me-
nyumbangkan uang dan tenaga 
untuk makanan dan berbagai 
kue dalam kegiatan hari ini. 
Juga berterima kasih kepada 
semua pihak yang telah men-
dukung Kelompok Senam 
Pagi MK Blok 4 selama 30 
tahun ini. 

Sehingga Kelompok Se-
nam Pagi MK Blok 4 berkem-
bang menjadi salah satu ke-
lompok senam pagi dengan 
daya tampung terbesar dan 
anggota terbanyak di wilayah 
ini. ● jhk/din

Menparekraf Apresiasi Kepatuhan Penyelenggara Tempat Menparekraf Apresiasi Kepatuhan Penyelenggara Tempat 
Wisata  dan Para Wisatawan di JakartaWisata  dan Para Wisatawan di Jakarta

KI-KA : Ye Zhu Fen, Gao Qing Qing, Eka, Liu Shu Yu, Ketua Ling Xiang Ai, Chen 
Mu Lan, Chen Hui Li dan Zhong Li Mei. 

Penampilan anggota kelas dance. Sebagian Kelompok Senam Pagi MK Blok 4 berfoto bersama.

Polres Bulukumba, Kades Taccorong, INTI dan Kampus STIKES Adakan Vaksinasi Covid-19
BULUKUMBA (IM) 

- Polres Bulukumba, Kamis 
(30/12) lalu bersama Pemer-
intah Desa Taccorong Keca-
matan Gantarang, Perhimpu-
nan INTI (Indonesia Tiong-
hoa) Bulukumba dan STIKES 
Bulukumba menggelar vak-
sinasi Covid-19, di halaman 
kampus Stikes Panrita Husada 
Desa Taccorong Kecamatan 
Gantanrang Kabupaten Bu-
lukumba.

Kades Taccorong Jamri 
menyampaikan vaksinasi ini 
terselenggara berkat kerjasama 
Polres Bulukumba, INTI PC 
Bulukumna dan Stikes Panrita 
Husada Bulukumba. Yang juga 
melibatkan tim Vaksinator dari 
Puskesmas Bonto Nyeleng dan 
Poskesdes Taccorong.

Di tempat yang sama, Ket-

ua INTI PC Bulukumba yang 
juga CEO Mitra group Christ 
Thamrin menyampaikan vak-
sinasi yang diselenggarakan ini 
sangat berbeda. Karena selain 
memperoleh kesehatan juga 
bisa mendapatkan hadiah.

“Saya sudah menyiapkan 
berbagai macam hadiah untuk 
para peserta vaksin. Dan yang 
beruntung melalui undian akan 
mendapatkan hadiah yang  
menarik,” ujarnya. 

“ Pa r t i s i p a s i  p e n g u -
r us  Perh impunan INTI 
PC.Bulukumba merupakan 
bentuk kepedulian INTI di-
masa pandemi Covid -19 serta 
upaya dalam mencapai herd 
immunity di Kabupaten Bulu-
kumba,” imbuhnya.

Kapolres  Bulukumba 
AKBP Suryono Ridho Murt-

edjo, S.IK, MSi yang hadir di 
lokasi kegiatan, menyampaikan 
terima kasih kepada semua 
pihak yang terlibat dalam keg-
iatan vaksinasi hari itu.

“Saya  meng apres i a s i 
semua pihak yang terlibat 
dalam kegiatan vaksinasi ini. 
Terutama Kades Taccorong, 
Puskesmas Bonto Nyeleng, 
para pengurus Perhimpunan 
Indonesia Tionghoa (INTI) 
PC.Bulukumba serta pihak 
Stikes Panrita Husada yang 
telah bersedia menyiapkan 
lokasi vaksinasi, ” kata Ka-
polres.

Kapolres AKBP Suryono 
Ridho Murtedjo,  menambah-
kan vaksinasi kali ini cukup 
berbeda. 

“Biasanya hadiah vaksi-
nasi berupa sembako namun 

hari ini bisa diperoleh barang 
electronik berupa TV, Kulkas 
dan hadiah lainnya,” ucapnya. 

“Masyarakat amat antusias 
mengikuti kegiatan vaksinasi 
hari ini. Hal ini terbukti dari 
banyaknya waga masyarakat 
yang ikut serta. Ini juga menan-
dakan masyarakat Bulukumba 
sudah mulai menyadari akan 
pentingnya melakukan vaksin 
Covid-19,” tambah Kapolres. 

Kapolres AKBP Suryono 
Ridho Murtedjo, berharap 
semoga diakhir tahun 2021 
kita mampu mencapai target 
70% capaian vaksinasi un-
tuk wilayah Kabupaten Bu-
lukumba.

“Untuk itu saya mengajak 
seluruh masyarakat Bulukum-
ba untuk melakukan vaksin,” 
harapnya. ● idn/din

Warga Bulukumba ikuti vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan Polres 
Bulukumba.

gah meningkatkan cakupan 
vaksin, baik vaksinasi booster 
maupun vaksinasi anak usia 
6-11.

“Saya ingatkan bahwa terk-
endalinya pandemi berarti 
pulihnya ekonomi, dan for-
mulanya itu bisa kita pastikan 

ruh pegawai maupun wisa-
tawan terlihat disiplin men-
jaga prokes. Untuk itu, dirinya 
menyampaikan terima kasih 
kepada Ancol dan Pemprov 
DKI Jakarta.

Dia menegaskan bahwa 
peningkatan jumlah wisatawan 

di kawasan Ancol harus sejalan 
dengan penerapan prokes yang 
ketat dan disiplin.

“Kalau saya lihat datanya 
tahun 2021 ada 18 ribu orang 
menghabiskan libur Natalnya 
di sini, tadi (okupansi) Putri 
Duyung Cottage katanya ham-

pir full, di atas 70 persen. Ini 
merupakan satu sinyal kebang-
kitan,” kata Sandiaga.

“Kita ingin mengingatkan, 
kita masih di tengah pandemi, 
jadi protokol kesehatan harus 
diterapkan secara ketat dan 
disiplin,” kata dia lagi.

Sandiaga menambahkan, 
pentingnya penerapan prokes 
dibutuhkan untuk memutus 
rantai penyebaran Covid-19, 
khususnya varian Omicron 
yang diketahui kebal terhadap 
vaksin. Sandiaga menjelas-
kan, saat ini pemerintah ten-

JAKARTA (IM)-Men-
parekraf  (Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif) San-
diaga Uno mengapresiasi 
terhadap imbauan kepada 
masyarakat luas untuk terus 
berdisiplin menjaga protokol 
kesehatan begitu juga dengan 
penyelenggara tempat wisa-
ta saat meninjau penerapan 
prokes di Taman Impian Jaya 
Ancol, Jakarta Utara, pada 
Sabtu (1/1).

Sandiaga menyebut, Cov-
id-19 yang terkendali dapat 
menjadi awal kepulihan ekono-
mi, sekaligus kebangkitan sek-
tor pariwisata dan ekonomi 
(parekraf).

Dia mengatakan bahwa 
penerapan prokes yang ter-
integrasi dengan aplikasi 
PeduliLindungi sudah ditera-
pkan dengan baik.

Menurut Sandiaga, selu-

bahwa kalau kita taat dan patuh 
terhadap protokol kesehatan, 
angka penularan kasus baru 
bisa ditekan, dan kita bisa 
berkegiatan dengan kewasp-
adaan,” kata Sandiaga.

Selain mengunjungi Ta-
man Impian Jaya Ancol , 
menparekraf  juga mengun-
jungi Taman Marga Satwa 
Rangunan di Jakarta Sela-
tan, melakukan pengecekan 
berbagai tempat satwa dan 
pengelolaan penerapan pro-
tolol kesehatan sekaligus 
menyapa pengunjung yang 
juga antuasias mendatangi 
tempat wisata ini.

Turut sera mendampingi 
menarekraf  Staf  Ahli Bidang 
manajemen Krisis Henky Ma-
nurung, Direktur Pengemban-
gan Destinasi Regional

IKemenparekraf  Harwan 
Eko Cahyo. ● bam

Kawasan wisata Taman Jaya Ancol.

Foto bersama di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan.


