
INTERNATIONAL MEDIA,  

Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak Gelar Syukuran 2021, Dihadiri  Pimpinan Perusahaan Tiongkok 

sawit Julong Group sekarang 
tersebar di Sumatera Selatan, 
Kalimantan Selatan, Kaliman-
tan Barat, Kalimantan Tengah 
serta telah membangun empat 
pabrik besar pengolahan ke-
lapa sawit.  

Selain itu juga ada banyak 
rencana pengembangan di 
masa mendatang. Yang mem-
butuhkan lebih banyak tenaga 
professional dwi bahasa. Dan 
diharapkan staf  kedua belah 
pihak dapat belajar dan bekerja 
dengan lebih keras.

Selanjutnya, para maha-
siswa STB Harapan Bersama 

Dia menyatakan terima 
kasih kepada semua pihak 
karena telah melewati ujian 
berat pandemi Covid-19. 

Selain itu juga berterima 
kasih kepada pihak universi-
tas yang telah berperan aktif  
bersama sehingga mampu 
bertahan dalam mengajar dan 
jumlah mahasiswa terus me-
ningkat. Juga dapat menjalin 
kerjasama pengajaran dengan 
Normal Hebei University dan 
Shenzhen Institute of  Infor-
mation Technology di masa 
pandemic Covid-19.

Juga diselenggarakan “Pro-

gram Chinese Plus”.  Selain 
itu juga menjalin kerjasama 
dengan perusahaan Tiongkok 
di Indonesia Julong Group. 
Untuk mengadakan pelatihan 
pra-kerja dan pelatihan bahasa 
Indonesia untuk karyawan 
baru. Kemudian secara ber-
tahap menciptakan model 
kerjasama sekolah-perusahaan. 

Terakhir, dia mendoakan 
semoga rakyat Indonesia dan 
Tiongkok dapat menjalin per-
sahabatan dan hidup har-
monis.  

STB Harapan Bersama 
diharapkan menjadi jembatan 

persahabatan. Dan juga di-
harapkan semua pihak  dapat 
menjalani tahun baru yang 
aman, bahagia dan sukses. 

Selanjutnya Ketua STBA 
Harapan Bersama Chen Cai 
Cai dalam pidatonya men-
genang kembali prestasi yang 
diraih pada tahun lalu. 

Berkat peran aktif  pimpi-
nan yayasan dan seluruh staf  
pengajar maka kedua program 
studi bahasa Mandarin telah lu-
lus evaluasi Dirjen Pendidikan 
Tinggi Kemendikbud RI.  Para 
mahasiswa juga telah berulang 
kali mencapai hasil yang baik 

dalam berbagai kompetisi. 
Artikel para mahasiswa 

juga telah menerbitkan 200 
artikel lebih di “Harian Yin-
hoa Ribao” dan lainnya. Dia 
sepenuhnya menegaskan dan 
sangat memuji upaya semua 
pihak. 

Perwakilan Julong Group 
Pi Jinpeng mengatakan Julong 
Group telah berinvestasi di 
Indonesia selama 15 tahun 
dan telah berada di Kaliman-
tan Barat selama 8 tahun. 
Lewat kerja keras melakukan 
rintisan dan pengembangan 
selama bertahun-tahun, kebun 

PONTIANAK (IM) - 
Sekolah Tinggi Bahasa Ha-
rapan Bersama Pontianak, 
Minggu (26/12) pagi lalu men-
gadakan  syukuran akhir tahun 
2021. 

Tokoh yang hadir antara 
lain Kepala Departemen Per-
tanian Julong Group Ltd Ka-
limantan Barat Pi Jinpeng, be-
lasan staf  Tiongkok yang baru 
selesai mengikuti pelatihan ba-
hasa Indonesia, sejumlah guru 
BKPBM Kalbar, pimpinan 
Yayasan Pendididikan Harapan 
Bersama Pontianak Chen Hui 
Zhen, Ketua Liu Jian Yuan, 
seluruh staf  pengajar STB 
Harapan Bersama serta ang-
gota himpunan mahasiswa 
dan lainnya.

Pemandu acara Chen Jia 
Hui membuka acara dalam 
bahasa Tionghoa. 

Dia memperkenalkan para 
undangan, pimpinan dan para 
guru kepada semua pihak. 

S eu s a i  menyany i k an 
lagu kebangsaan Indonesia 
Raya, Chen Huizhen menin-
jau kembali sejarah keikut-
sertaan dalam pendidikan 
Bahasa Tionghoa serta niat 
awal pendirian STB Harapan 
Bersama.

telah mulai menampilkan ber-
bagai macam acara hiburan. 
Yang Mengna membawakan 
lagu “I Love You China” 
yang langsung menghangat-
kan suasana di tempat acara 
berlangsung. 

Selanjutnya, paduan su-
ara empat mahasiswa me-
nyanyikan “Story of  a Small 
Town”, dan Xie Xing Long 
membawakan “Across the 
Ocean to See You” dengan 
keyboard. 

Kemudian perwakilan staf  
Tiongkok Bao Haishi naik 
ke atas panggung untuk me-
nyampaikan ucapan terima 
kasih dalam bahasa Indonesia. 
Dia juga mewakili para siswa 
untuk rajin belajar dan tidak 
mengecewakan guru. 

Kemudian, Lin Xiao Hong 
yang telah memenangkan ban-
yak penghargaan di Kaliman-
tan Barat dan kompetisi seni 
bela diri nasional naik ke atas 
panggung untuk menampilkan 
atraksi wushu dan daoshu. 

Siswa lainnya menyanyikan 
lagu-lagu seperti “Sayap Tak 
Terlihat”, “Wukong”, dan 
“Zhe Shijie You Name Duo 
Ren” dan berbagai hiburan 
lainnya. ● idn/din

Danposal Tanjung Datok Bersama Perwakilan YVB dan PSMTI Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Tanah Longsor 

yang terjadi mengakibatkan 
puluhan rumah dan satu der-
maga tergerus ke sungai.

“Kedatangan kami kesini 
untuk menyampaikan salam 
dari bapak Bupati Inhil HM 
Wardan dan wakil Bupati H 
Syamsuddin Uti. Mereka turut 
prihatin atas musibah longsor 
yang mengakibatkan rumah-

rumah warga ikut terdampak 
longsor. Semoga apa yang kami 
berikan ini sedikit meringank-
an beban para keluarga yang 
mengalami musibah longsor 
tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Pem-
bina YVB Marlis Syarif  semoga 
tabah dan dapat ikhlas atas 
musibah yang terjadi. Semoga 

apa yang hilang kedepannya 
dapat dikembalikan lagi.

“Mudah-mudahan bapak 
ibu sekalian semuanya dalam 
keadaan sabar, ikhlas. Mudah-
mudahan dengan kejadian ini 
membuat hati kita semakin 
kuat keimanan kita,” jelas pem-
bina YVB yang juga Sekretaris 
Kesbangpol Inhil tersebut.

TANJUNG DATOK 
(IM) - Musibah Longsor di 
kampung Hidayat Desa Teluk 
Dalam, Kecamatan Kuindra 
mendapatkan perhatian dari 
Posal Tanjung Datuk, jajaran 
Lanal Dumai, Danposal Tan-
jung Datok Letda Laut (E) Ah-
mad Fuad, PSMTI (Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa In-
donesia) serta pembina YVB 
(Yayasan Vioni Bersaudara) 
Marlis Syarif  Selasa (4/1) lalu 
mengunjungi lokasi longsor .

Kedatangan Danposal 
Tanjung Datuk serta per-
wakilan PSMTI dan YVB 
tersebut merupakan bentuk 
kepedulian terhadap sesama 
atas musibah tanah longsor 
yang terjadi pada Minggu (2/1) 
lalu. Karena musibah itu men-
gakibatkan 12 rumah rusak 
dan satu dermaga tergerus ke 
sungai.

“Alhamdulillah hari ini bisa 
langsung datang ke tempat 
warga yang terdampak long-
sor sekaligus bersilaturahmi 
serta memberikan bantuan  

Dalam kesempatan terse-
but Ketua PSMTI Inhil Ery-
djono Djailani juga mengung-
kapkan belasungkawa atas 
musibah longsor tersebut. 
Semua sudah terjadi sehingga 
kita harus menerima dan ber-
lapang dada atas musibah 
longsor tersebut.

Dia juga mengatakan 
semoga akses pelabuhan cepat 
diperhatikan oleh pemerintah. 
Sehingga roda perekonomian 
dapat terlaksana dengan baik 
di Desa Teluk Dalam.

“Kerena kegiatan ekonomi 
tidak bisa ditunda lama-lama. 
Kita ketahui bersama orang 
Inhil mungkin sudah tidak 
asing lagi dengan ziarah ke 
makam Syekh Abdulrahman 
Siddiq. Dalam sehari sam-
pai bisa lebih dari 100 orang 
berkunjung ke makam Syekh 
Abdulrahman Siddiq. Di situ 
sangat berpengaruh dengan 
ekonomi. Biasanya masyarakat 
mendapatkan hasil dengan 
ngojek dan berdagang jika 
ada pengunjung yang datang. 

sembako,” ungkap Danposal 
Tanjung Datok Letda Laut (E) 
Ahmad Fuad.

 “Semoga apa yang terjadi 
ini bisa membuat keimanan 
kita ditambahkan dan apa 
yang hilang bisa digantikan 
oleh Tuhan yang maha kua-
sa. Banyak-banyak bersabar 
semoga Pemda Inhil dapat 
memberikan solusi kedepan-
nya,” ungkap Letda Laut (E) 
Ahmad Fuad.

Dia juga mengungkapkan 
bahwa dermaga merupakan 
akses warga Desa Teluk Dalam 
untuk bepergian sekaligus 
kedatangan masyarakat untuk 
melakukan ziarah ke makam 
Syekh Abdulrahman Siddiq.

Dia berharap, hal i tu 
mendapatkan perhatian khusus 
dari pemerintah Kabupaten 
Indragiri Hilir. Sehingga roda 
perekonomian di desa Teluk 
Dalam dapat terlaksana seperti 
sediakala.

Sedangkan Pembina YVB 
Marlis Syarif  mengatakan turut 
prihatin atas musibah longsor 

Kalau cepat di erhatikan oleh 
pemerintah daerah maka eko-
nomi warga desa Teluk Dalam 
kembali normal,” ujarnya.

Dia juga mengatakan jangan 
dilihat besar kecilnya bantuan 
tersebut. Tapi apa yang kami 
lakukan sebagai bentuk kepedu-
lian, kebersamaan,” ujarnya. 

Sementara itu Tajaru-
din mewakili warga ataupun 
pemerintah Desa yang ter-
dampak longsor mengucap-
kan ribuan terimakasih atas 
kunjungan dan bantuan yang 
sudah diberikan.

“Saya mewakili warga yang 
terdampak longsor mengucap-
kan terimakasih atas apa yang 
diberikan. Semoga apa yang 
diberikan ini mampu mer-
ingankan beban warga yang 
terdampak longsor,” ucapnya. 

Hadir dalam penyerahan 
sembako tersebut Danposal 
Tanjung Datok Letda Laut (E), 
Ahmad Fuad, Ketua PSMTI 
Erydjono Djailani, Acai Atong 
dan pembina YVB Marlis 
Syarif. ● idn/din

JAKARTA (IM) - Fami-
lyMart sebagai salah satu pelo-
por ritel convenience store 
di Indonesia, meluncurkan 
inovasi di dunia F&B sebagai 
peritel modern pertama di In-
donesia yang mengoperasikan 
Robot Barista.  

Atas inovasi Robot Barista 
ini, FamilyMart menerima 

pandemi dan dengan rentang 
waktu operasional yang lebih 
fl eksibel, karena tidak adanya 
jam tutup operasional seperti 
layaknya toko pada umumnya. 

Transaksi pembayaran juga 
mudah dan aman karena di-
lakukan secara cashless.  Cus-
tomer dapat menikmati atraksi 
robot dalam membuat minu-

piagam dari MURI (Museum 
Rekor Indonesia) yang diteri-
ma oleh CEO FamilyMart 
Indonesia, Wirry Tjandra. 

Robot tersebut mampu 
membuat minuman dalam 
waktu 1-2 menit dan mampu 
menghasilkan minuman favorite 
di FamilyMart yang banyak dige-
mari oleh anak muda terutama di 

Jadetabek dan Bali, seperti KSK 
– Kopi Susu Keluarga, Dolce 
Latte, Premium Chocolate, 
Green Tea, dan lain-lain. 

CEO FamilyMart Indo-
nesia Wirry Tjandra menyam-
paikan, FamilyMart Indonesia 
berkomitmen untuk terus beri-
novasi memberikan produk-
produk berkualitas dengan 

harga terjangkau, tentunya 
dengan pengalaman berbelanja 
yang unik dan menyenangkan, 
seperti Robot Barista ini. 

“Dan aman serta mudah 
bagi pelanggan-pelanggan 
kami,” ucapnya.

Robot Barista juga diharap-
kan dapat meningkatkan gairah 
masyarakat untuk mencoba 

berbagai minuman berbasis 
kopi dan juga minuman lainnya, 
yang kemudian dapat melakukan 
pembelian berikutnya ke barista 
di berbagai toko FamilyMart, 
sehingga dapat mendorong per-
tumbuhan bisnis dan ekonomi. 

Selain itu, Robot Barista 
akan melayani konsumen den-
gan aman terutama di situasi 

man favorite termasuk shak-
ing cup minuman dingin serta 
lambaian robot ke customer 
saat minuman selesai disajikan. 

Robot Barista ini juga ins-
tagrammable spot yang sangat 
menarik, untuk dapat menjadi 
sarana anak muda di Jakarta 
dan sekitarnya, untuk berswa-
foto. ● ist

CEO FamilyMart Indonesia Wirry Tjandra (kiri)  menerima 
piagam MURI dari Wadirut MURI Osmar Semesta 
(kanan). 

Robot barista melayani pelanggan di FamilyMart, Grand 
Indonesia, Jakarta. 

Robot barista melayani pelanggan di FamilyMart, Grand 
Indonesia, Jakarta. 

FamilyMart Jadi Peritel Modern Pertama di Indonesia FamilyMart Jadi Peritel Modern Pertama di Indonesia 
yang Operasikan Robot Baristayang Operasikan Robot Barista

Letda Laut (E) Ahmad Fuad, Ketua PSMTI Erydjono Djailani serta pembina 
YVB Marlis Syarif dan tokoh lainnya berfoto bersama saat menyerahkan 
bantuan sembako kepada warga terdampak longsor.

Para mahasiswa STB Harapan Bersama pengisi acara berfoto bersama.Para mahasiswa STB Harapan Bersama berfoto bersama pimpinan Yayasan Harapan 
Bersama dan pimpinan Julong Group Ltd.

Pemandu acara Chen Jia Hui dan penampilan mahasiswa STB Harapan menyampaikan pidato, membawakan lagu dan 
penampilan Xie Xing Long membawakan “Across the Ocean to See You”.
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Club Senam Pagi Pancoran Chinatown Point Rayakan Tahun Baru 2022   
JAKARTA (IM) - Pen-

gurus dan anggota Club Se-
nam Pagi Pancoran China-
town Point, Sabtu (8/1) pagi 
lalu merayakan tahun baru 
2022 di Pancoran Chinatown 
Point, Pancoran, Glodok, 
Jakarta. 

muda, hanya delapan orang, 
dan berkembang menjadi 60 
orang.                     

Ada pun tuan rumah tim  
(pendiri) Tu Huixiang, pelatih 
kepala : Xie Hancong, Sek-
retaris 1, Shen Shihua, Sek-
retaris 2, Zhang Yuansheng, 

Acara diisi dengan pe-
nyampaian kata sambutan 
dari Ketua Club Senam Pagi 
Pancoran Chinatown Point 
Thu Fui Siong, dari petugas, 
kantor Pancoran Chinatown 
Petri yang diwakili oleh Iman 
Putra dan dari perwakilan 

manajemen Pancoran China-
Town  Dian serta dari Guru 
Taijiquan Hendra. 

Se t e l ah  had i r in  me-
nyanyikan lagu kebangsaan 
Indonesia Raya,  acara dilanjut-
kan dengan prosesi pelepasan 
balon dan disajikan lagu, “ He 

Sin Nien.” 
Pada saat ini para peserta 

yang pegang balon dan ben-
dera kecil bersama - sama, 
mengucapkan Selamat datang 
Tahun Baru 2022, sambil me-
lepaskan balon ke udara. 

Para penonton antusias 

menyambutnya dengan sorak 
sorai.       

Perkenalkan tim kami. 
tujuan dari tim Olahraga 
kami, untuk bersatu, mem-
promosikan persahabatan 
olahraga tradisional Tiong-
kok, Tim kami  masih berusia 

Konsultan : Liu Yucai dan 
Abun, Pelatih Tai Chi : Xie 
Hancong, Pelatih pernafasan : 
Zhang Yuansheng, Qiu Liping, 
Liang Yuezhe, Zhang Feyou, 
pemain pedang, : Chen Yueli, 
Pelath kesehatan : Yu Xianni 
Zhang. ● siebie

Jelang Imlek, INTI Dan PINTI Gelar Baksos di Panti Asuhan Teruna Harapan

Keluarga Besar Perhimpunan 
Indonesia Tionghoa Sumatera 
Utara menyelenggarakan acara 
ini sebagai rangkaian kegiatan 

an bagian dari GLKRI (Gereja 
Laskar Kristus Indonesia) yang 
dibangun delapan tahun lalu.

Para anak panti merasa 

gembira melihat sumbangan 
alat musik dari donatur berupa 
satu set drum, keyboard dan 
gitar, dua buah speaker. Sebe-

lumnya alat musik yang ada di 
gereja sudah tidak layak pakai.

Turut hadir Sekretaris INTI 
Sumut Tomi Wistan, Plt Ketua 

PINTI Medan Fenny Goh, 
Husni, Bobby dan Hartini.

Tomi Wistan dalam sambu-
tannya menyampaikan bahwa 

TANJUNG MORAWA 
(IM) - Menjelang Imlek, Per-
himpunan INTI (Indonesia 
Tionghoa) dan PINTI (Perem-
puan Indonesia Tionghoa), 
Kamis (6/1) lalu menyerahkan 
bantuan sembako dan alat 
musik kepada Panti Asuhan 
Teruna Harapan di Tanjung 
Morawa.

Pada kesempatan tersebut 
Pdt. Bishop Dikson Panjaitan 
dan Erika Sianturi selaku Ket-
ua Koordinator Panti Asuhan 
Teruna Harapan menyampai-
kan ucapan selamat datang 
dan terima kasih atas kepedu-
lian teman teman INTI yang 
berkunjung ke panti.

Berdirinya Panti Asuhan 
Teruna Harapan karena pang-
gilan hati sepasang suami istri 
pendeta tersebut. Dan saat ini 
panti asuhan itu sudah menga-
suh 35 anak yatim piatu.

Panti Asuhan ini merupak-

sosial kemasyarakatan dalam 
rangka menyambut Hari Raya 
Imlek. 

“Teman teman INTI hany-
alah sebagai penyambung 
titipan para donatur dan der-
mawan untuk disampaikan dan 
diberikan kepada anak– anak 
ini,” jelas Tomi Wistan.

Fenny Goh sebagai koor-
dinator acara baksos menjelang 
Imlek ini yang menggalang 
dana dari para donatur dan 
dermawan ini juga turut me-
nyerahkan pembagian sayuran, 
sembako, mie instan, daging 
asap, keperluan dapur, ba-
han makanan kering, deterjen, 
sabun mandi, handuk, dan 
empat unit lemari pakaian.

PINTI Medan juga sedang 
melakukan pembuatan pagar 
panti asuhan dan akan segera 
diserahterimakan secepatnya 
serta penambahan dua speaker 
aktif. ● idn/din

BEIJING (IM) - Seni-
man sekaligus istri Duta Besar 
Indonesia untuk Tiongkok 
Djauhari Oratmangun, Sih El-
siwi Handayani Oratmangun, 
Rabu (5/12) lalu menggelar 
pameran lukisan di Beijing, 
Tiongkok.

 Ketua Eksekutif  China 
International Cultural Com-
munication Center Long Yux-
iang hadir dalam pameran 
tersebut.

Long Yuxiang menyatakan 
terima kasih kepada Djauhari 
Oratmangun dan istri atas 
undangan mereka. 

Dia menyatakan karya 
lukisan yang dipamerkan Sih 
Elsiwi Handayani Oratmangun 
kali ini penuh dengan perasaan 
kepada Tiongkok, Rusia, Swiss 
dan negara lainnya. 

Selain itu juga membangun 

China International Cul-
tural Communication Center 
berharap dapat bekerja sama 
dengan KBRI Beijing meny-
elenggarakan lebih banyak 
kegiatan interaksi budaya yang 
lebih mengakar di hati ma-
syarakat. 

Dan bersama-sama mem-
berikan kontribusi lebih untuk 
hubungan antara rakyat kedua 
negara. 

Dubes RI untuk Tiongkok 
Djauhari Oratmangun dan 
istri Sih Elsiwi Handayani 
Oratmangun mengucapkan 
terima kasih atas kontribusi 
China International Cultural 
Communication Center dalam 
pertukaran budaya antara In-
donesia dan Tiongkok. 

Sih Elsiwi Handayani Orat-
mangun mengatakan bahwa 
tanah kelahirannya Indonesia 

jembatan untuk lebih mendo-
rong hubungan persahabatan 
antara rakyat berbagai negara 
di dunia.

China International Cul-
tural Communication Cen-
ter sejak lama telah menjalin 
kerja sama yang erat dengan 
UNESCO dan United Nations 
Department of  Economic and 
Social Affairs. 

Dan telah berhasil meny-
elenggarakan kegiatan pam-
eran seni lukis dan kaligrafi 
Tiongkok di Thailand, India, 
Maroko, Prancis, dan negara 
lainnya. 

Meningkatkan komunikasi 
melalui seni, menambah rasa 
cinta kasih melalui seni demi 
berperan aktif  dalam mem-
perkuat interaksi persahabatan 
dengan berbagai negara di 
dunia. 

adalah sumber inspirasi yang 
tiada habisnya untuk pencip-
taan karya seninya. 

Dan kasih sayang yang 
mendalam dari rakyat berbagai 
negara adalah kekuatan pendo-
rong spiritual dari penciptaan 
karya seninya.

Melalui pameran kali ini 
diharapkan bisa lebih mendo-
rong interaksi dan kerjasama 
rakyat kedua negara. Serta 
lebih mendekatkan jarak antara 
rakyat kedua negara.

Pameran kal i  ini  me-
mamerkan 30 lebih karya seni 
yang dibuat Sih Elsiwi Han-
dayani Oratmangun. Sekaligus 
merefl eksikan eksplorasi halus-
nya terkait keindahan alam dan 
kehidupan. 

Selain itu juga secara men-
dalam mengungkapkan cintan-
ya pada Tiongkok. ● idn/din

Pelepasan balon ke udara. Peragaan senam Tai Chi, yang dilakukan setiap pagi 
(Senin sampai Sabtu).

Ketua dan Pengurus Senam Pagi Pancoran  menyampaikan 
kata sambutan.

Long Yuxiang Hadiri Pameran Lukisan Istri Dubes Long Yuxiang Hadiri Pameran Lukisan Istri Dubes 
Indonesia Sih Elsiwi Handayani OratmangunIndonesia Sih Elsiwi Handayani Oratmangun

Long Yuxiang (kanan) dan Dubes Djauhari 
 Oratmangun.

Long Yuxiang menyerahkan karya kaligrafi  dari pekaligrafi  ternama Chen 
Ji kepada Dubes Djauhari Oratmangun dan istri.

Foto bersama di Hari Natal 25 Desember 2021.Pengurus dan anggota senam pagi berfoto bersama.

Pameran lukisan Sih Elsiwi Handayani Oratmangun.

Sekretaris INTI Sumut Tomi Wistan, Plt Ketua PINTI Medan Fenny Goh serta pengurus INTI dan PINTI lainnya berfoto 
 bersama anak Panti Asuhan Teruna Harapan.

KI-KA: Long Yuxiang, Sih Elsiwi Handayani 
 Oratmangun dan Dubes Djauhari Oratmangun.

Sih Elsiwi Handayani 
Oratmangun secara khusus 
menciptakan dua karya terkait 
Olimpiade Musim Dingin 
dalam pameran lukisan inter-
nasional dan video pendek 
“Meet Beijing Youth Winter 

Olympics” yang diselengga-
rakan bersama China Interna-
tional Cultural Communica-
tion Center, Winter Sports 
Management Center of  Gen-
eral Administration of  Sport 
of  China dan Beijing Winter 

Olympics Organizing Com-
mittee News and Propaganda 
Department. 

Karya tersebut sepenuh-
nya merefleksikan persaha-
batan mendalam antara rakyat 
kedua negara.


