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Dr. Sofyan Tan, disaksikan Chen Ming Zong 
menyerahkan 200 paket beras kepada dua 
orang koordinator.

Rotary Club Deli Medan Bagikan Bingkisan Imlek ke Warga Tionghoa Kurang Mampu 

bantuan kepada warga. Hal 
ini akan terus ditingkatkan di 
masa mendatang. 

Penasehat Rotary Club 

Medan Zhao Kun Chang men-
gatakan kegiatan ini meru-
pakan agenda rutin untuk 
membantu warga di setiap hari 

besar keagamaan. 
“Kami berharap mereka 

bisa mendapatkan bantuan dan 
merasakan kebahagiaan dalam 

perayaan Tahun Baru Imlek,” 
ujarnya. 

Ketua Walubi Sumatera 
Utara dalam pidatonya me-

nyatakan pihaknya sangat 
berterima kasih karena kedua 
organisasi ini terus bekerja 
sama dan mendistribusikan 

MEDAN (IM) - Pengu-
rus Rotary Club Deli Medan, 
Sabtu (1/1) lalu menyeleng-
garakan bakti sosial Imlek 
dengan membagikan 384 paket 
bingkisan untuk masyarakat 
Tionghoa kurang mampu. 

Setiap paket bingkisan 
Imlek berisi beras, gula pasir, 
minyak goreng, bihun, yifu 
mie, teh, angpao dan lainnya. 

Pada Minggu (2/1) siang, 
sebanyak 67 paket bingkisan 
Imlek dibagikan di SMP Swas-
ta Samanhudi Tanjung Pura 
(bekas Sekolah Guanghua). 

Kemudian 74 paket Imlek 
dibagikan di Vihara Buddha 
Paduma Binjai dan 96 paket 
sembako dibagikan di GOR 
Brahrang. 

Presiden Rotary Club Deli 

Zhou Deli Medan Shi Mei 
mengucapkan terima kasih atas 
dukungan dan bantuan kepada 
Rotary Club Deli Medan se-
lama ini. 

Semua pihak telah bersa-
ma-sama melakukan perbuatan 
baik sekaligus mensejahterakan 
lebih banyak kelompok ma-
syarakat. 

Dia berharap bantuan ini 
akan menjadi berkah bagi 
penerima. Dari paket sembako 
yang dibagikan hari ini, setiap 
orang memperoleh 2 bungkus 
beras masing-masing seberat 
10 kilogram. 

“Semoga kita semua dapat 
menikmatinya. Dalam kesem-
patan ini dirinya mengucap-
kan semoga sukses di tahun 
macan,” ucapnya. ● idn/din

Forum Masyarakat Tionghoa (Format) Gelar Talk Show Online Akhir Tahun 
JAKARTA (IM) - Me-

nyambut datangnya tahun 2022 
(tahun macan), Format (Forum 
Masyarakat Tionghoa), Kamis 
(30/12) lalu menyelenggarakan 
Talk Show Online akhir tahun.

Sekjen Format Richard Tan 
menjadi pemandu acara dalam 
talk show yang diikuti oleh 
puluhan peserta. Semuanya  
menyampaikan harapan dan ide 
yang berbeda terkait pengem-
bangan bisnis dan karir pribadi 
mereka menyambut kedatangan 
tahun baru 2022.

Richard Tan menyatakan 
Indonesia adalah sebuah negara 
multi etnis, multi agama dan 

kat luas. Juga mewariskan dan 
mengembangkan budaya Tion-
ghoa, terus memperjuangkan 
sekaligus melindungi hak dan 
kepentingan orang Tionghoa. 

Demi lebih berperan ak-
tif  dan berkontribusi untuk 
meningkatkan interaksi dan 
integrasi antar berbagai etnis di 
Indonesia.

Sedangkan Richard Tan 
menekankan talkshow online 
akhir tahun yang diselengga-
rakan kali ini bertujuan untuk 
memberikan sebuah platform 
interaksi, sehingga semua pihak 
dapat memberikan cara dan ha-
rapan terkait pengembangan ide 

multi budaya. Orang Tiong-
hoa dan budayanya telah lama 
menjadi bagian dari budaya 
Indonesia. 

Meskipun sejak pertengahan 
tahun 1960-an, orang Tionghoa 
dan budayanya telah mengalami 
diskriminasi, pembatasan dan 
pengucilan. 

Seiring dengan perubahan 
situasi, paska reformasi de-
mokrasi, kondisinya saat ini 
telah sangat membaik dan orang 
Tionghoa juga telah memiliki 
banyak ruang untuk berkegiatan. 

Warga Tionghoa Indonesia 
diharapkan dapat lebih aktif  
berintegrasi ke dalam masyara-

bisnis dan karir pribadi di tahun 
baru 2022 ini. 

Selain itu, Format juga 
berencana untuk menjalin ren-
cana kerjasama dengan IBI, 
SiDidik, Paham, Garda, Enviro, 
Formula, Digirama dan lembaga 
lainnya di masa mendatang. 

Selain itu, juga digulirkan isu 
Think Tank APEC dan aksi lain-
nya. Dia mengatakan saat per-
ayaan Imlek Tahun Macan tiba, 
berbagai lembaga dan organisasi 
sosial juga akan berencana untuk 
bekerja sama dengan PT Pos 
Indonesia untuk menerbitkan 
perangko peringatan “Tahun 
Macan”. ● idn/din

Anggota DPR Sofyan Tan Serahkan Bantuan Beras Anggota DPR Sofyan Tan Serahkan Bantuan Beras 
Puan Maharani ke Warga Kurang MampuPuan Maharani ke Warga Kurang Mampu

5 kilogram) Puan Maharani 
kepada kader PDIP Sumatera 
Utara berbagai daerah untuk 
dibagikan kepada warga kurang 
mampu  setempat. 

Ketua Klub Citykopi Chen 
Ming Zong serta para pengu-
rus dan anggota hadir dalam 
acara tersebut. 

Dalam upacara sederhana, 
anggota DPR Dr. Sofyan Tan 

MEDAN (IM) - Anggota 
Komisi X Fraksi PDIP, Dr. So-
fyan Tan,  Jumat (31/12) lalu 
mengunjungi Citykopi CIub 
H5 -J5 Jalan Palang Merah 112 
A, Medan untuk memimpin 
kegiatan amal perayaan Tahun 
Baru 2022. 

Pada kesempatan terse-
but diserahkan 8.000 karung 
beras (masing-masing seberat 

menyatakan hari pertama Ta-
hun Baru di 2022 semakin 
dekat. 

“Untuk mengurangi beban 
hidup warga kurang mampu di 
Sumatera Utara, Ketua DPP 
PDI Perjuangan (PDIP) Puan 
Maharani sekaligus putri man-
tan Presiden Megawati Soek-
arnoputri menyumbangkan 
8.000 karung beras berkualitas. 
Di kantong beras terdapat 
nama sekaligus foto Puan 
Maharani.

Bantuan beras tersebut 
diserahkan kepada kader PDIP 

berbagai daerah di Sumatera 
Utara untuk dibagikan ke-
pada warga kurang mampu 
setempat. 

Diharapkan warga berb-
agai daerah di Sumatera Utara 
dapat merayakan tahun baru 
yang penuh kegembiraan.

Selanjutnya dengan disak-
sikan Chen Ming Zong, Dr. 
Sofyan Tan secara simbolis 
menyerahkan 200 karung beras 
kepada dua koordinator untuk 
diserahkan kembali kepada 
kader PDIP berbagai daerah 
di Sumatera Utara. ● idn/din

KI-KA: Chen Zhao Pei, Chen Han Dong, Chen YuMin, Dr. Sofyan Ta, Chen 
Yao Ming,Chen Jin Guo dan Chen Ping Zhi.

Dr. Sofyan Tan berfoto bersama sejumlah warga.

Dr Micharl Je SpM membagikan paket 
sembako kepada warga.

Pengurus Rotary Club Deli Medan berfoto bersama GOR 
 Brahrang.

Pengurus Rotary Club Deli Medan berfoto bersama di Vihara 
Buddha Paduma Binjai.

Silvia dan Huang Shi Hui membagikan angpao.Pengurus Rotary Club Deli Medan berfoto bersama.

Richard Tan (baris ke satu tengah) memandu talk show online akhir tahun.

OBJEK WISATA PANTAI TILALOHE
Foto udara objek wisata Pantai Tilalohe di Desa Biluhu Timur, Kabupaten  Gorontalo, 
Gorontalo, Rabu (5/1). Destinasi wisata baru tersebut memiliki pantai berpasir 
 putih, sejumlah penginapan, lokasi selam permukaan (snorkeling) dan bukit untuk 
 berkemah.

TARGET DIGITALISASI UMKM
Perajin memfotret produk kerajinan boneka rajut untuk dipromosikan pada sosial 
media di Susan Craft, Depok, Jawa Barat, Rabu (5/1). Kementerian Koperasi dan UKM 
menargetkan 20 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa terdigitalisasi 
pada tahun 2022 yang sebelumnya terdigitalisasi mencapai 16,9 juta pada tahun 2021.

IDN/ANTARA IDN/ANTARA 
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PSMTI Medan Polonia dan Medan Amplas Gelar Baksos Natal dan Tahun Baru
MEDAN (IM) - PSMTI 

(Paguyuban Sosial Marga 
Tionghoa Indonesia) Kec. 
Medan Polonia (5/12) lalu 
mengunjungi Panti Asuhan 
Sukacita Anak Mahkota. 

Di panti asuhan tersebut 
dihuni 55 orang anak dan 
7 orang pengurus. PSMTI 
Medan Polonia menyumbang-
kan beras, gula, minyak, kecap 
manis, minyak kayu putih, 
vitamin c dan sebagainya. Se-
lain itu PSMTI Medan Polonia 
juga menyediakan makan siang 
untuk para warga panti asuhan. 

Ketua PSMTI Medan Po-
lonia Cia Yung menyatakan 
bahwa kegiatan ini rutin di-
lakukan menjelang Natal dan 
Tahun Baru. Hal ini dilakukan 
sebagai wujud toleransi dan 
empati dalam kehidupan se-
hari-hari sebagai warga negara. 

Para pengurus PSMTI 
Medan Polonia turut bergem-
bira menyaksikan anak-anak 
menyantap dengan lahap 
makanan yang telah disediakan 
oleh para pengurus. 

Ketua Pengurus Panti Asu-

riang gembira dalam acara 
games. Dalam games, Jefri 
menyediakan berbagai hadiah 
hiburan.Ketua Panti Asuhan 
Anugerah Kasih Abadi terharu 
akan bantuan yang diberikan 
dan makan siang yang telah 
disediakan. Beliau juga ber-
terima kasih atas kegiatan 
baksos Natal tahun ini.

Kemud i an  pengu r us 
PSMTI Medan Amplas men-
gunjungi Panti Asuhan Kasih 

han berterima kasih atas sum-
bangan yang diberikan dan ini 
sangat membantu kebutuhan 
panti asuhan.

PSMTI Kec. Medan Amp-
las (12/12) lalu berkolaborasi 
dengan Yayasan Dharmayudha 
Kusuma menyelenggarakan 
kegiatan donor darah. Even ini 
dilakukan di Vihara Guan Soi 
Berlian Sari Titi Kuning. 

Para pengurus PSMTI 
Medan Amplas dan umat 

vihara sangat antusias dalam 
kegiatan ini. Selain itu, pen-
gurus PSMTI Medan Amplas 
juga mengunjungi dua panti 
asuhan setelah selesai meng-
gelar kegiatan donor darah itu.

Panti Asuhan yang perta-
ma dikunjungi yaitu Panti Asu-
han Anugerah Kasih Abadi.  

Panti asuhan ini dihuni 
61 orang anak dan 6 orang 
pengurus. Ketua PSMTI Kec. 
Medan Amplas Jhoni Hock 

menyatakan bahwa kunjungan 
ini sebagai wujud rasa solidari-
tas dan empati sebagai sesama 
saudara dalam negara Republik 
Indonesia.

Anak penghuni Panti Asu-
han Anugerah Kasih Abadi 
terlihat sangat antusias dan 
gembira menyaksikan baksos 
PSMTI Medan Amplas. Ban-
tuan yang diberikan PSMTI 
Medan Amplas terdiri dari 
beras, minyak, gula, kecap, mie 

instan dan sebagainya. 
Fritto Chicken juga turut 

menjadi sponsor dan menye-
diakan nasi box Fritto Chicken. 
Anak-anak panti sangat gem-
bira dan dengan lahap menyan-
tap Fritto Chicken.

Selain itu juga ditampilkan 
acara hiburan berupa sulap 
dan games yang dipandu Jefri 
Antony. Anak-anak terlihat 
sangat kagum dengan atraksi 
sulap dan tertawa dengan 

Murni. Pengurus PSMTI Med-
an Amplas menyumbangkan 
sembako dan menyediakan 
makan malam bagi anak-anak 
panti. Fritto Chicken kembali 
ikut berpartisipasi. 

Ayam goreng dan nasi 
hangat disediakan untuk anak 
penghuni panti. Mereka sangat 
antusias dan makan dengan 
lahap. Pimpinan Panti Asuhan 
Kasih Murni juga berterima 
kasih atas kegiatan baksos 
Natal tersebut.

Kegiatan baksos PSMTI 
Kec. Medan Polonia dan 
PSMTI Medan Amplas  di-
hadiri para Pengurus PSMTI 
Medan. 

Ketua PSMTI Medan Jo-
han Tjongiran yang didam-
pingi Sekretaris PSMTI Medan 
Samudera dan OKK PSMTI 
Medan Rudy Yap dan Bobby 
Lim menyatakan even baksos 
Natal ini merupakan wujud 
nyata kontribusi PSMTI dalam 
kehidupan masyarakat. 

Sekaligus simpati dan em-
pati serta turut berbahagia atas 
perayaan Natal. ● idn/din

Pembangunan RSA DR Lie Dharmawan II Capai 90 Persen, dr Lie Optimis Target Pelayanan Perdana akan Tercapai 

Jhoni Hock secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 
pimpinan Panti Asuhan Kasih Murni.

Pengurus PSMTI Medan Amplas berfoto bersama di Panti 
Asuhan Kasih Murni.

Wapres Ma’ruf Amin Resmikan  Enam Rumah Ibadah Wapres Ma’ruf Amin Resmikan  Enam Rumah Ibadah 
di Lingkungan Universitas Pancasiladi Lingkungan Universitas Pancasila

JAKARTA (IM) - Wakil 
Presiden  Prof. Dr. (H.C.) K.H. 
Ma’ruf  Amin meresmikan  
enam sarana rumah ibadah 
yaitu Masjid At-Taqwa, Gereja 
Katolik Santo Petrus, Gra-
ha Layanan Kristen, Vihara 
Dhamma Sasana, Pura Widya 
Santika dan Kelenteng Kebaji-
kan Agung (Da De Miao) yang 
berada di lingkungan kampus 
Universitas Pancasila, Jakarta 
Selatan, Rabu (5/1).

Prosesi peresmian dilaku-
kan dengan penandatanganan 
prasasti, dan keenam Rumah 
ibadah ini sebagai cerminan 
toleransi beragama dan saling 
menghargai antar sesama di 
Universitas Pancasila. 

“Saya apresiasi Universi-
tas Pancasila yang memban-
gun enam rumah ibadah dan 
ini merupakan universitas 
swasta pertama yang mem-

tian antara seluruh Sivitas 
Akademika UP yang memiliki 
kepercayaan beragam, sehing-
ga dapat menumbuhkan rasa 
toleransi antar umat beragama.

Selain itu rumah ibadah 
ini juga diharapkan menjadi 
contoh bagi perguruan tinggi 
lainnya agar dapat memfasili-
tasi para sivitas akademikanya 
untuk dapat beribadah dengan 
nyaman dan sesuai dengan aja-
ran yang dianut, sehingga nilai-
nilai ajaran Pancasila bukan 
lagi sekadar teori, tapi menjadi 
implementasi nyata. 

Diharapkan juga nilai-nilai 
tersebut tidak luntur dan dapat 
terus diterapkan di lingkungan 
kampus dan bermasyarakat.

Sementera itu, Menteri 
Agama Yaqut Cholil Qoumas, 
menyambut baik pembangu-
nan keenam rumah ibadah ini 
yang diinisiasi oleh Universitas 

bangun enam rumah ibadah 
di lingkungan kampus,” kata 
Ma’ruf  Amin saat memberi-
kan sambutan peresmian 
enam rumah ibadah di kam-
pus Universitas Pancasila 
(UP) tersebut.

Menurut Wapres pemban-
gunan ini merupakan wujud 
komitmen pengamalan dari 
nilai-nilai luhur Pancasila dan 
mengokohkan toleransi umat 
beragama. 

Wapres pun berharap agar 
pembangunan enam rumah 
beragama yang berdekatan 
ini, bukan hanya simbol, tapi 
juga menjadi koordinasi lintas 
agama dan mempererat per-
satuan bangsa.

Sebelumnya  Rektor Uni-
versitas Pancasila Prof. Edie 
Toet Hendratno mengatakan 
UP menyandang nama besar 
Pancasila yang juga merupakan 

Pancasila, sekaligus menyam-
paikan bahwa ini merupakan 
simbol peradaban sikap tol-
eransi bangsa Indonesia yang 
kini menjadi sorotan dunia. 

Menag Yaqut juga ber-
harap Indonesia menjadi neg-
ara yang menjadi contoh dalam 
sikap toleransi. 

Turut Hadir dalam acara 
peresmian tersebut Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan, 
Ketua Dewan Pembina Yayas-
an Pendidikan dan Pembina 
Universitas Pancasila Siswono 
Yudo Husodo, Rektor Univer-
sitas Pancasila Prof  Edie Toet 
Hendratno, Ketua Penasehat 
Yayasan Letjen TNI (Purn) 
Agum Gumelar, Imam Masjid 
besar Istiqlal Prof. Nazzarud-
din Umar, perwakilan duta 
besar negara sahabat, dan 
sivitas akademica Universitas 
Pancasila. ● kris

Wapres Ma’ruf Amin menyimak penjelasan dari Ketua Umum Matakin Xs Budi 
S Tanuwibowo saat mengunjungi Kelenteng Kebajikan Agung (Da De Miao). 

Wapres Ma’ruf Amin menandatangani prasasti peresmian. Wapres Ma’ruf Amin, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Prof. Edie Toet Hendratno dan tokoh lainnya 
berfoto bersama. 

ideologi negara, tentunya men-
jadi tanggung jawab tersendiri 
bagi UP untuk mengimple-
mentasikan tiap butir dari lima 
sila yang ada, salah satunya 
yaitu rumah ibadah yang men-
jadi simbol kerukunan dan 

toleransi beragama yang ada di 
Indonesia sejak dahulu.

Pembangunan rumah iba-
dah itu diinisiasi oleh Ketua 
Dewan Pembina Yayasan Pen-
didikan dan Pembina Univer-
sitas Pancasila Siswono Yudo 

Husodo. 
Rumah ibadah yang ada di 

UP letaknya saling berdekatan 
antara satu dengan yang lain-
nya, yang diharapkan dapat 
semakin menumbuhkan rasa 
kepedulian dan saling penger-

J A K A R TA  ( I M )  - 
Musibah yang menimpan RSA 
dr Lie Dharmawan (Bahenol) 
pada 16 Juni 2021 lalu telah 
menggerakan hati dan simpati 
seluruh masyarakat Indonesia 
baik dari dalam maupun luar 
negeri. 

Rancangan dan rencana 

Maret 2022.
“Saya  senang  bahwa 

semua tim beker ja cepat 
dan betul-betul mengkawal 
rangkaian proses pembuatan 
kapal baru ini sejak awal 
hingga sekarang,” papar dr 
Lie, dalam siaran pers tertulis, 
Rabu (5/1).

biaya untuk RSA pengganti 
Bahenol dibuat lebih besar dari 
pendahulunya sehingga lebih 
luas dan mampu mengakomo-
dasi kebutuhan pasien sekelas 
rumah sakit tipe D di darat.

Panjang keseluruhan kapal 
yakni 37,65 meter dan dibekali 
mesin yang mampu membawa 

“Saya  opt imis  target 
pelayanan perdana di Maret 
2022 akan terkejar. Terima 
kasih kepada segenap donatur 
yang sudah menyumbang dan 
semua sahabat yang sudah 
berkontribusi dengan caranya 
masing-masing,” ucap dr Lie 
dengan penuh syukur. ● kris

kapal dengan kecepatan antara 
8 – 10 knot, dan akan diopera-
sikan oleh sekitar 6 ABK (anak 
buah kapal). 

Sejak akhir Agustus 2021 
pengerjaan RSA baru dimulai 
di Tanjung Bira, Makassar. 
Setelah sekitar 5 bulan, progres 
pengerjaan kini mencapai 90 

persen atau tahap finishing 
eksterior kapal.

Pada ming gu-ming gu 
pertama Januari 2022 ren-
cananya akan dilakukan uji 
coba layar, sambil menunggu 
cuaca bersahabat untuk ber-
layar menuju Jakarta pada 
akhir Januari 2022.

Selanjutnya di Jakarta RSA 
dr. Lie Dharmawan II ren-
cananya akan docking di Ci-
legon untuk  melakukan proses 
instalasi alat medis.

Pasca proses instalasi alat 
medis, RSA dr. Lie Dhar-
mawan II dijadwalkan akan 
memulai pelayanan perdana di 


