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Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie 
 bersama Forkopimda dan OPD  Pemkot 
Singkawang memotong pita tanda 
 diresmikannya jalan alternatif menuju 
 Bandara. 

Kelompok Tai Chi Persahabatan Yang Lim Plaza Medan Rayakan HUT ke-6 dan Natal
MEDAN (IM) - Kelom-

pok Tai Chi Persahabatan 
Yang Lim Plaza Medan, Kamis 
(23/12) lalu merayakan HUT 
ke-6 sekaligus merayakan Natal 
di lantai tiga Pusat Pertokoan 
Yang Lim Plaza Medan.

Pagi itu, lebih dari 30 orang 
anggota kelompok Tai Chi 
Persahabatan Yang Lim Plaza 
Medan mengenakan kemeja 
merah atau hijau, topi Natal 
dan masker berkumpul di 
parkiran lantai tiga belakang 
Yang Lim Plaza. 

Sebuah meja panjang pe-
nuh dengan berbagai kue dan 
minuman. 

Setelah semua berlatih 
bersama, pimpinan Ruan Cui 

Xia bersama dengan para guru 
dan asisten pelatih Tai Chi 
berlatih bersama. Setelah satu 
jam berlatih, semua yang hadir 
makan pagi bersama. 

Ruan Cui Xia menyatakan 
terima kasih kepada guru Tai-
jiquan, asisten pelatih dan selu-
ruh anggota tim atas persatuan 
dan kerja sama mereka. 

“Tak terasa sudah enam 
tahun dan hari ini kita mer-
ayakan HUT ke-6 berdirinya 
Kelompok Tai Chi Persa-
habatan Yang Lim Plaza Med-
an.  Selain itu, juga dirayakan 
Natal yang menggembirakan 
dunia. Selamat Natal dan Ta-
hun Baru untuk kita semua,” 
ujarnya. ● idn/din

Divisi Pemuda Perhimpunan Teo Chew Indonesia Gelar Seminar Online Kungfu Tradisional di Indonesia 

Filosofi  wushu sendiri erat 
kaitannya dengan pemikiran 
Khonghucu. 

Pemikiran Khonghucu 
adalah inti dari pembelajaran 
dan sumber nilai-nilai moral. 

Wushu juga merupakan 
kode moral sosial masyarakat 
Tionghoa, termasuk para prak-
tisi Kungfu.

Ajaran Konfusius adalah 
delapan kebajikan, yaitu: bakti, 

17 dibawa oleh imigran dari 
Tiongkok selatan melalui jalur 
perdagangan ke Batavia (Ja-
karta) di masa VOC. 

Pada abad ke-19, semakin 
banyak seniman bela diri wushu 
yang muncul di Nusantara. 

Beberapa di antaranya 
dikenal melalui tradisi lisan, 
karya sastra atau surat kabar.

Alex Cheung mengatakan 
perkembangan wushu tradis-

ional Tiongkok di Indonesia, 
seperti quanshu, wugong, 
wushu dan lainnya mencapai 
puncaknya pada pertengahan 
abad ke-20. 

Ditandai dengan men-
jamurnya berbagai aliran 
wushu di Indonesia. 

Selain itu, budaya populer 
seperti “demam Kungfu” di 
era Bruce Lee serta fi lm seni 
bela diri juga mendorong war-

ga berbagai lapisan masyarakat 
ikut serta mempelajari wugong. 

Abad ke-20 juga menan-
dai masuknya berbagai aliran 
seni bela diri seperti tinju 
Shandong, tinju Wuzhu, tinju 
Mizhong, tinju Huojia, tinju 
Baji dan lain sebagainya. Me-
nyusul dirilisnya fi lm “Ip Man” 
yang dibintangi Donnie Yen, 
membuat Wing Chun mulai 
berkembang.

Paska reformasi dan ket-
erbukaan Indonesia, wugong 
menjadi salah satu seni bela diri 
yang sesuai dengan tuntutan 
zaman. 

Menjelma menjadi bagian 
dari wushu. 

Ikut serta dalam berbagai 
kejuaraan serta berkontribusi 
sebagai prestasi yang mem-
banggakan bagi bangsa dan 
negara.

JAKARTA (IM) - Di-
visi Pemuda Perhimpunan Teo 
Chew Indonesia Jumat (17/12) 
lalu menyelenggarakan semi-
nar online bertajuk “Kungfu 
Tradisional di Indonesia – 
Filosofi  & Pasang Surutnya”. 

Seminar online yang didu-
kung oleh Metro TV dan In-
ternational Daily News ini 
menghadirkan narasumber Alex 
Cheung (penulis buku kungfu 
tradisional di Indonesia). Semi-
nar online tersebut membahas 
mengenai kungfu Utara dan 
Selatan bersama dengan para 
praktisi seni bela diri. 

Moderator seminar Jodi 
H. Susanto dan host Olivia. 
Seminar juga akan disiarkan 
langsung di YouTube.

Seminar online ini perta-
ma-tama menjelaskan kom-
plekstifi tas wushu tradisional 
di Indonesia. Menurut infor-
masi, wushu dibawa ke Nu-
santara pada masa ekspedisi 
armada Laksamana Zheng He 
pada abad ke-15.

Selain itu, wushu masuk 
ke Nusantara pada abad ke-

kesetiaan, loyalitas, keyakinan, 
tata krama, kebenaran, integri-
tas dan rasa malu.

Dari fi losofi  Tao Te Ching, 
belajar seni bela diri tidak ter-
batas pada latihan fi sik. Tetapi 
pembinaan spiritual, disiplin 
diri serta memahami dengan 
jelas mengenai alam.

Yang dimaksud di sini 
tidak terbatas pada delapan 
kebajikan dalam arti sempit. 
Melakukan “kebajikan” berarti 
“kebaikan”. 

Dan kebajikan mencakup 
keikhlasan dan bukan ke-
munafikan. Kebajikan sejati 
adalah spontan, seketika, dan 
universal, tanpa menimbang 
pro dan kontra, membual, 
diskriminasi dan tidak meng-
ingat jasa.

Terakhir dia menyampai-
kan ikhtisar “Jika berlatih wu-
gong dan membina spirituali-
tas maka pertama-tama harus 
jujur pada diri sendiri. Maka 
baru dapat mencapai tujuan 
dalam satu langkah sekaligus 
belajar dengan penuh kesung-
guhan.” ● jhk/din

SINGKAWANG (IM) - 
Pemerintah Kota Singkawang, 
Rabu (29/12) lalu meresmikan 
jalan alternatif  menuju Ban-
dara di Kelurahan Pangmi-
lang, Kecamatan Singkawang 
Selatan, Kota Singkawang, 
Kalimantan Barat.

Sumber dana pembangu-

nan jalan alternatif  sepanjang 
lebih dari 11 km ini berasal 
dari program Pemulihan Eko-
nomi Nasional (PEN) yang 
dikerjakan Dinas PUPR Kota 
Singkawang.

Wali Kota Singkawang 
Tjhai Chui Mie berharap per-
baikan jalan ini membawa 

dampak positif  bagi warga 
sekitar. 

Paling tidak, jalan yang 
telah diperbaiki ini dapat 
memudahkan warga dalam 
mengangkut hasil pertanian 
mereka.

“Sehingga bermanfaat 
juga untuk meningkatkan per-
ekonomian warga sekaligus 
mempermudah akses lalu lin-
tas warga sekitar,” kata Tjhai 
Chui Mie.

Mayoritas warga Kelura-
han Pangmilang di sekitar jalan 
alternatif  tersebut merupakan 
petani dan pekebun. Lahan 

padi dan sawit juga terlihat 
di sisi kanan dan kiri jalan 
tersebut.

Dalam kesempatan itu, 
Wali Kota Tjhai Chui Mie 
juga berterimakasih kepada 
Peresiden Joko Widodo atas 
bantuan dana PEN yang di-
berikan kepada Pemerintah 
Kota Singkawang.

Sehing ga Pemerintah 
Kota Singkawang dapat mem-
perbaiki infrastruktur di se-
bagian wilayah Kota Sing-
kawang sehingga dapat di-
manfaatkan masyarakat Kota 
Singkawang. ● idn/din

Peringati Haul Gus Dur ke-12, GUSDURian Lombok Tengah Gelar Diskusi Bersama Perhimpunan INTI 

LOMBOK (IM) - Pulu-
han aktivis dan pemuda yang 
tergabung dalam Komuni-
tas GUSDURian Lombok 
Tengah, Kamis (30/12) lalu 
menggelar diskusi epik den-
gan tema “Gus Dur dan Jejak 
Sejarah-Budaya Tionghoa di 
Nusantara”. 

Kegiatan yang berlangsung 
di Berugak Buku Pondok 
Pesantren Sirajul Huda Paok 
Dandak Desa Durian Keca-
matan Janapria Kabupaten 
Lombok Tengah ini dihadiri 
oleh Sekjen Perhimpunan 
INTI (Indonesia Tionghoa) 
Candra Jap, Pendiri Museum 
Peranakan Tionghoa Indone-
sia Tengku Azmi Abubakar 
dan Sekjen INTI NTB H Rudi 
Hidayat.

Sekretaris Panitia Haul 

kan kontribusi Anda kepada 
saudara-saudara di Indonesia, 
maka dibentuklah Perhimpu-
nan Indonesia Tionghoa ini,” 
terangnya.

Tak hanya itu, tambah 
Candra, setelah terbentuknya 
INTI, sepanjang tahun 1999-
2000 itu masih sering terjadi 
konfl ik dan warga Tionghoa 
masih sering menjadi korban 
diskriminasi, Gus Dur selalu 
di depan pasang badan.  

“Gus Dur buat kami sendi-
ri memang jasanya besar sekali. 
Dan memang mendapat tem-
pat yang spesial di hati orang-
orang Tionghoa. Bagaimana 
Gus Dur memperjuangkan 
dan menjadi terdepan dalam 
membela hak-hak minoritas di 
negeri ini,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan 

Gus Dur ke-12 di Lombok 
Tengah Rian Al Ghifari men-
gatakan, diskusi ini adalah 
rangkaian dari peringatan Haul 
Gus Dur ke-12 di Lombok 
Tengah.  

“Selain diskusi ini, ada be-
berapa rangkaian kegiatan lain 
yakni penghijauan, pembagian 
sembako, santunan yatim, dan 
puncaknya nanti akan ditutup 
pada tanggal 15 Januari 2021 
yang Insya Allah akan dilak-
sanakan di Lapangan Bencin-
gah Praya,” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, 
Candra Jap menyatakan, Per-
himpunan INTI menjadi san-
gat penting karena nama ini 
adalah pemberian dari tokoh 
besar KH. Abdurrahman Wa-
hid (Gus Dur). 

Perhimpunan INTI ter-

pakar Perhimpunan INTI 
yang juga pendiri Musium 
Peranakan Tionghoa Azmi 
Abubakar memberikan pa-
paran peran orang Tiong-
hoa di Indonesia, baik sejak 
sebelum kemerdekaan, dan 
sesudah kemerdekaan serta 
kontribusi yang dilakukan 
selama ini.  

Sementara itu, peran Per-
himpunan INTI di Indonesia 
semakin massif  disaat pan-
demi,  di bawah komando 
Ketua Umum Teddy Sugianto, 
dengan turut serta membantu 
meringankan beban masyara-
kat terdampak dan bantuan 
diberbagai bencana yang tim-
bul. 

Tedy Sugianto sendiri,  
baru saja terpilih kembali un-
tuk periode 2021-2025. ● bam

Pemkot Singkawang Resmikan Jalan Alternatif Pemkot Singkawang Resmikan Jalan Alternatif 
Menuju Bandara SingkawangMenuju Bandara Singkawang

Suasana saat diskusi yang berlangsung hangat. 

Candra Jap memberikan pemaparan tentang Perhimpunan INTI. Azmi Abubakar memberikan pemaparan tentang peran orang Tionghoa di Indonesia. 

Seluruh anggota Kelompok Tai Chi Persahabatan Yang Lim Plaza Medan 
berfoto bersama.

Empat orang petaichi berfoto bersama.

bentuk pasca pelengseran 
Soeharto pada tahun 1998, 
terjadi berbagai kerusuhan di 
Indonesia terutama di Jakarta. 

Dalam peristiwa-peristiwa 
tersebut masyarakat Tionghoa 
selalu menjadi korban, terjadi 

peristiwa kekerasan, penjara-
han, dan lainnya. 

Karena sejumlah tokoh 
Tionghoa ramai-ramai men-
gadu ke Gus Dur, bagaimana 
caranya agar warga Tionghoa 
tidak lagi menjadi kambing 

hitam dalam setiap peristiwa 
konfl ik ini. 

“Kata Gus Dur waktu 
itu, kalau etnis Tionghoa ti-
dak mau dijadikan kambing 
hitam maka berorganisasilah, 
berkumpullah, dan tunjuk-

Narasumber, para praktisi terkait serta peserta seminar online.Narasumber, para praktisi terkait serta peserta seminar online.
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Festival Kendaraan Listrik Pertama dan Terbesar Digelar di Bali 

dibanding dengan motor lis-
trik lainnya, namun diklaim 
memiliki keistimewaan seperti 
kecepatan maksimal yang bisa 
diraih bisa mencapai 70 kilo-
meter per jam. 

“Kalau ngecharge dari ko-
song kurang lebih 3 jam,” ujar 
Mahardika mengenai waktu 
mengisi baterai motor listrik 
Gesits.

Sekedar informasi tamba-
han, Pemerintah Provinsi Bali 
telah mengeluarkan beberapa 
peraturan terkait kendaraan 
listrik. 

Pertama adalah Pergub 

listrik mulai dari start up kend-
araan listrik, perusahaan mobil 
internasional, hingga siswa/
mahasiswa yang getol utak 
atik kendaraan berbasis energi 
terbarukan.

“Ini trigger atau tolak awal, 
Bali supaya menggunakan 
kendaraan tanpa emisi karbon. 
Sebelumnya belum ada yang 
mau bergerak mensosialisasi 
atau menggalakkan untuk mu-
lai meninggalkan kendaraan 
dengan energi konvensional 
yang sebentar lagi akan habis,” 
ujar Jeffrey Rajagukguk, panitia 
Bali EV Fest, Senin (3/1). 

Dia menambahkan, me-
mang diperlukan waktu untuk 
memberikan kesadaran baru 
kepada masyarakat mengenai 
kendaraan listrik. Selain dalam 
bentuk pameran, sosialisasi 
juga dilakukan pihaknya me-
lalui melalui media sosial. 

Dikatakan selain lebih 
ramah lingkungan, kendaraan 
listrik juga lebih hemat di 
kantong karena tidak perlu 
membeli bahan bakar, min-
yak pelumas, busi, dan be-
berapa kelengkapan lainnya 
yanga ada pada kendaraan 
konvensional.

Soal harga masih relatif  
bersaing dengan harga kon-
vensional tergantung merk dan 
spesifikasi kendaraan listrik 
yang diminati. 

“Saya rasa masih sama 
harganya dengan sepeda mo-
tor konvensional,” ujar Jeffrey.

Selain diisi dengan pam-
eran kendaraan listrik, Bali 
EV Fest juga mennyajikan 
talkshow, pelatihan konversi 
motor konvensional menjadi 
motor listrik, dan pada hari 
terakhir Bali EV Fest ren-
cananya akan digelar konvoi 
motor listrik bersama Wakil 

Gubernur Bali. 
Motor listrik Gesits, ikut 

pula memamerkan motor lis-
trik buatannya. Teknisi Gesits, 
Made Mahardika, menyebut 
sejak dibuka 2019, dealer Ges-
its di Bali telah berhasil men-
jual sekitar 400 unit kendaraan 
roda duanya.

Para pembeli kebanyakan 
memang masih dari pihak in-
stansi pemerintah, pengusaha 
sewa motor listrik, sampai 
perusahaan ojek online. 

Harga motor Gesits di 
Bali dibanderol Rp 29,5 juta,  
memang relatif  paling mahal 

DENPASAR (IM) - Ber-
tempat di Plaza Renon, Den-
pasar, Bali tengah berlangsung 
pameran kendaraan berbasis 
tenaga listrik, Bali Electric 
Vehicle Festival yang diklaim 
sebagai festival kendaraan 
listrik pertama dan terbesar 
di Bali. 

Festival berlangsung se-
lama 7 hari, Senin (3/1) hingga 
Minggu (9/1) mendatang.

Festival yang dikoordinir 
oleh Dewata EV Association 
(DEVA) mengikutsertakan 
lebih dari 12 pelaku electric 
vehicle (EV) atau kendaraan 

Bali Nomor 45 Tahun 2019 
tentang Bali Energi Bersih, 
kemudian juga ada Pergub Bali 
Nomor 48 Tahun 2021 tentang 
Energi Bersih dan Penggunaan 
Kendaraan Bermotor Listrik 
Berbasis Baterai. 

Selain itu, sepeda mo-
tor berbasis energi listrik 
mendapat keistimewaan den-
gan membayar pajak kenda-
raan relatif  murah. 

Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor (TNBK) atau pelat 
nomor polisi diberi tanda biru 
untuk membedakan dengan 
kendaraan konvensional. ● ist

Konsisten Dukung Keselamatan Transportasi Umum, Menhub Dapat Penghargaan dari Polri dan Jasa Raharja

rja Rivan Achmad Purwantono 
mengatakan, pihaknya akan 
terus berkomitmen memberi-
kan pelayanan terbaik sebagai 
penyedia perlindungan dasar 
bagi masyarakat Indonesia yang 
menjadi korban kecelakaan di 
darat, laut maupun udara.

Dia berharap, ke depan-
nya angka kecelakaan di In-

umum. 
Penghargaan tersebut 

diterima Menhub saat meng-
hadiri Peringatan HUT (Hari 
Ulang Tahun) PT Jasa Raha-
rja ke-61 di Jakarta, Senin 
(3/1).

Pada kesempatan tersebut, 
Menhub meminta Korlantas 
Polri dan Jasa Raharja un-

tuk terus berkolaborasi ber-
sama Kemenhub, melakukan 
gerakan sadar keselamatan 
berkendara (safety driving) 
melalui berbagai program dan 
kegiatan.  

“Selamat Ulang Tahun Jasa 
Raharja. Semoga dapat terus 
meningkatkan layanan asuransi 
kecelakaan transportasi dan 

juga terus memberikan pem-
belajaran tentang keselamatan 
berkendara, karena masyarakat 
harus sadar akan penting-
nya aspek keselamatan,” kata 
Menhub.

Menhub menjelaskan, 
pemer intah mela lu i  Ke-
menhub, Kepolisian, dan 
perusahaan BUMN seper-

ti PT Jasa Rahar ja, terus 
berkolaborasi dan berkomit-
ment melakukan berbagai 
kegiatan terkait keselamatan 
berkendara (safety riding) 
di Indonesia yang menyasar 
berbagai kalangan, mulai 
dari anak-anak hingga usia 
dewasa. 

Direktur Utama Jasa Raha-

JAKARTA (IM) - Men-
teri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi menerima brevet safe-
ty driving dari Korlantas Polri 
dan juga menerima penghar-
gaan dari Jasa Raharja, karena 
Kemenhub dinilai sebagai 
mitra kerja yang konsisten 
memberikan dukungan terha-
dap keselamatan transportasi 

donesia terus menurun dan 
masyarakat semakin sadar akan 
keselamatan berkendara sesuai 
aturan lalu lintas.

Turut hadir dalam kegiatan 
tersebut Dirjen Perhubungan 
Darat Budi Setyadi, Kakor-
lantas Polri Irjen (Pol) Firman 
Santyabudi, dan jajaran PT Jasa 
Raharja. ● bam

Janjikan Transportasi Massal, Menteri BUMN Erick Thohir Dukung Janjikan Transportasi Massal, Menteri BUMN Erick Thohir Dukung 
Pengembangan Wisata Kampung Lawas Maspati SurabayaPengembangan Wisata Kampung Lawas Maspati Surabaya

Kampung Lawas Maspati ini 
kan menggerakkan pariwisata 
dan UMKM di sekitarnya. 

Alhamdulillah, Pak Menteri 
langsung menyampaikan, 
akan memberikan transpor-

tasi masal digunakan untuk 
berputar keliling kampung,” 
tambahnya. 

“Kawasan kampung ini 
ada berbagai tempat wisata 
heritage. Ada bangunan Kan-
tor PCNU yang dulunya Kan-
tor PBNU, ada makam tua, 
Tugu Pahlawan, dan sebagain-
ya. Matur nuwun kepada Pak 
Menteri, semoga bisa menye-
jahterakan warga Surabaya,” 
pungkasnya. 

Dalam kunjungan terse-
but, Menteri Erick dan Wali 
Kota Eri berjalan beriringan 
menyapa warga, sembari meni-
lik satu per satu UMKM khas 
Kampung Lawas Maspati. 

Tak segan, Menteri Erick 
memborong makanan dan 
minuman, yang digelar di 
sepanjang kampung. Sembari 
kulineran, keduanya juga sem-
pat bernyanyi bersama ibu-ibu 
kader lansia Kampung Lawas 

ditingkatkan. Saya sepakat, 
karena budaya adalah pondasi 
bangsa kita, bangsa yang me-
mahami budaya dan mengingat 
sejarahnya. Itu semua ada di 
kampung Maspati ini. Nanti 
akan kami beri fasilitas trans-
portasi,” ujarnya. 

Sementara itu, Wali Kota 
Surabaya Eri Cahyadi me-
nyatakan, rencananya kam-
pung kuno itu akan diberi fasil-
itas penunjang untuk menarik 
wisatawan, berupa transportasi 
masal. Yang dapat digunakan, 
untuk mengunjungi tempat 
bersejarah di area kampung 
tersebut.

“Selain sebagai penunjang 
pariwisata di Kota Surabaya. 
Fasilitas transportasi masal 
itu juga untuk menggerak-
kan perekonomian,” ujarnya.

SURABAYA (IM) - Men-
teri BUMN (Badan Usaha 
Milik Negara) Erick Thohir 
mendukung pengembangan 
pariwisata kampung ikonik 
di Kampung Lawas Maspati 
Gang V dan VI, Kelurahan/
Kecamatan Bubutan, Kota 
Surabaya.

Hal ini, ia sampaikan saat 
kunjungan ke kawasan terse-
but, pada Minggu (2/1) lalu. 

Erick Thohir mengatakan, 
pihaknya mendukung penuh 
tujuan Wali Kota Surabaya Eri 
Cahyadi, yang menggerakkan 
perekonomian dan pariwisata 
di Kampung Lawas Maspati. 

“Kampung itu memiliki 
nilai budaya dan nilai sejarah 
bangsa Indonesia. Tadi Pak 
Wali Kota mengatakan, bahwa 
fasilitas kampung ini akan 

Maspati.
Dukungan serta hara-

pan dari Wali Kota Eri dan 
Menteri BUMN Erick itu, 
mendapat respons positif  
dari masyarakat Kampung 
Lawas Maspati. 

Salah satunya Ketua RW 
Kampung Lawas Maspati 
Sabar Susanto. Dia berterima 
kasih kepada Wali Kota Eri 
dan Menteri BUMN Erick, 
yang merespons keinginan 
warganya.

Terima kasih Pak Wali 
Kota dan Pak Menteri, telah 
mendukung kami menggem-
bangkan wisata kampung. 
Karena yang kami butuhkan 
adalah alat transportasi wisata, 
untuk menyambungkan ke 
kampung-kampung di seki-
tarnya,” ujarnya. ● anto tze 

Menhub Budi Karya Sumadi saat menerima penghargaan dari Jasa 
Rahardja.

Rivan Achmad Purwantono, Budi Karya Sumadi, Budi Setyadi dan Irjen (Pol) Firman Santyabudi  berfoto 
bersama.

Pengunjung mengendarai kendaraan listrik saat uji coba dalam Bali Electric Vehicle 
Festival. 

Pengunjung mengamati kendaraan listrik pada Bali Electric Vehicle Festival.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, meninjau 
salah satu rumah warga yang  digunakan sebagai tempat belajar bahasa 
Jawa.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Wali Kota Surabaya Eri 
Cahyadi saat mencicipi kuliner Kampung Lawas Maspati.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Wali Kota Surabaya 
Eri Cahyadi, berdialog dengan warga Kampung Lawas 
Maspati.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Wali Kota Surabaya 
Eri Cahyadi, bernyanyi bersama ibu-ibu kader lansia 
 Kampung Lawas Maspati.
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