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FOTO BERSAMA: (ki-ka, berdiri) H.A. 
Nurawi, Handy Prayitno, A. Subianto, 
Ma’mun Hasan, Trisno Admodjo, (ka-ki, 
duduk) Ustad Haryono Ong dan Gus Ali 
berfoto bersama. 

Rombongan Safari Silaturahmi Cheng Hoo Kunjungi Ponpes Bumi Shalawat
SIDOARJO (IM) - Pen-

gurus YHMCHI (Yayasan Haji 
Muhammad Cheng Hoo In-
donesia) akhir Desember lalu 
mengawali “Safari Silaturrahim 
Cheng Hoo” ke Ponpes (Pon-
dok Pesantren) Bumi Shalawat, 
di Jalan Kyai Dasuki No 1, Lebo, 
Kecamatan Sidoarjo, Kabu-
paten Sidoarjo, Jawa Timur.  

Rombongan Cheng Hoo 
yang beranggotakan tujuh 
orang tersebut dipimpin 
langsung oleh Ketua Umum 

YHMCHI H.A. Nurawi.
Kehadiran mereka disam-

but langsung oleh pengasuh 
Ponpes Bumi Shalawat  KH 
Agoes Ali Mashuri atau akrab 
disapa Gus Ali. 

Turut hadir dalam kesem-
patan tersebut yakni Dewan 
Pendiri YHMCHI H. Ma’mun 
Hasan, Humas YHMCHI 
H. Trisno Admodjo, Ta’mir 
Masjid Cheng Hoo Surabaya 
Ustad Haryono Ong, A. Sekre-
taris II YHMCHI Subiantoro, 

Media YHMCHI H. Erfandi 
Putra dan Ketua Komunitas 
Ngaji Salon Surabaya (Ngasal) 
Hendy Prayitno.

H.A. Nurawi mengatakan 
kunjungan ke Ponpes Bumi 
Shalawat ini merupakan pro-
gram YHMCHI dengan tema 
“Safari Silaturrahim Cheng 
Hoo”. 

“Kunjungan ke Ponpes 
Bumi Shalawat ini merupakan 
yang pertama dalam kegiatan 
safari ini. Selanjutnya, kami akan 
mengunjungi sejumlah Ponpes 
lainnya dan sejumlah ulama lain-
nya,” kata H.A. Nurawi.

H.A. Nurawi mengatakan 
safari ini bertujuan menjalin 
silaturrahim. 

“Kami yang ada di YHM-

CHI ini ingin bertukar pikiran. 
Terutama bagaimana mema-
jukan Yayasan Muhammad 
Cheng Hoo kedepannya. 
Bagaimana pula, cara memak-
murkan masjid,” ujarnya. 

Sementara itu, KH Agoes 
Ali Mashuri menyambut gem-
bira kedatangan tamu dari 
YHMCHI tersebut. Dia juga 
mendoakan semoga Cheng 
Hoo terus meraih kemajuan. 

“Saya mengucapkan terima 
kasih atas kedatangan teman-
teman dari Cheng Hoo ini. 
Semoga ini menjadi barokah,” 
ucap Gus Ali. 

Setelah itu, Gus Ali men-
doakan semoga Cheng Hoo 
terus diberi kemajuan di masa-
masa mendatang. ● idn/din

SURABAYA (IM) - Wali 
Kota Surabaya Eri Cahyadi 
meresmikan lapangan olah-
raga serbaguna, yang bisa 
dipakai untuk bermain bulu 
tangkis, futsal, dan basket, di 
Perumahan Griya Citra Asri 
RW 07 Kelurahan Sememi, 
Kecamatan Benowo, Surabaya, 
Minggu (9/1). 

Peresmian ditandai dengan 
pemotongan untaian melati, 

gotong-royong. Ini bisa menjadi 
percontohan bagi wilayah lain di 
Surabaya,” tegasnya.

Hingga kini, Surabaya telah 
memiliki 573 lapangan olah-
raga. Dengan rincian basket 
177 lapangan, tenis 5 lapan-
gan, volly 129 lapangan, futsal 
172 lapangan, bulu tangkis 
36 lapangan, sepak bola 38 
lapangan, dan wall clambing 
16 lapangan. 

serta pemotongan tumpeng di 
tengah-tengah lapangan.

Begitu diresmikan, Eri 
langsung mencoba bermain 
futsal. Ia menjadi kiper dan 
anak-anak di kampung itu, 
mencoba satu persatu mema-
sukkan bola ke gawang yang 
dijaganya.

Di samping itu, dia juga 
mencoba bermain basket bers-
ama sejumlah warga. Termasuk 

pula, mencoba bermain bulu 
tangkis di lapangan tersebut. 
Keceriaan dan keakraban Wali 
Kota Eri bersama warganya 
menyatu kala itu.

Menurut Eri, seharusnya 
setiap ada perumahan atau 
wilayah yang akan dibangun 
perumahan. Maka di wilayah 
tersebut, ada fasum yang harus 
diserahkan kepada pemkot. 
Selanjutnya, pemkot akan 

membangun sesuatu, untuk 
dikembalikan lagi manfaatnya 
demi kebaikan warga.

“Di perumahan ini, fas-
umnya sudah diserahkan pada 
pemkot. Dan kami bangun 
fasilitas olahraga. Nantinya, 
tempat ini akan menjadi tem-
pat berkumpulnya anak-anak. 
Baik untuk bermain, maupun 
untuk ngobrol. Hingga timbul 
rasa kebersamaan,” ujarnya. 

Wali Kota menegaskan  bah-
wa di masa kepemimpinannya, 
anak-anak dan warga Surabaya 
akan terus digerakkan rasa em-
pati, gotong-royong, kerukunan 
dan kekeluargaannya. 

“Tidak boleh ada kapital-
isme, individualisme dan per-
saingan. Hal ini sudah dicon-
tohkan oleh warga dan anak-
anak di lokasi ini. Kita melihat 
warganya penuh empati dan 

Sementara itu, Jupri Patilasa, 
Ketua RW 7 Perumahan Griya 
Citra Asri RW 07 Kelurahan 
Sememi, Kecamatan Benowo 
mengaku sangat bangga dan 
menyampaikan terimakasih 
kepada Wali Kota jajarannya. 

“Tentu ini merupakan ke-
banggaan, dan kami berkomit-
men untuk menjaga fasilitas 
olahraga ini secara bersama-
sama,” ujarnya. ● anto tze 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mencoba bermain bulu 
tangkis.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadi kiper saat ber-
main futsal dengan anak-anak.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (tengah) memotong  untaian 
melati saat meresmikan lapangan olahraga  ke-573.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Resmikan Lapangan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Resmikan Lapangan 
Olahraga ke-573 di SurabayaOlahraga ke-573 di Surabaya

PSMTI Pekanbaru Gelar Donor Darah Selama Dua Hari di  Mal Pekanbaru

nor. Voucher berlaku di outlet 
- outlet di Mal Pekanbaru.

Jansen Markoni berharap 
donor darah ini dapat mem-
bantu sesama, terutama yang 
membutuhkan darah. 

berupa donor darah di lantai 
dasar Mal Pekanbaru.  

Baksos diadakan bekerjasa-
ma dengan Lions Club Pekan-
baru, PT Farika Riau Perkasa, 
PMI (Palang Merah Indonesia) 

dan Mal Pekanbaru.
Ketua Panitia Donor Da-

rah Jansen Markoni men-
gatakan donor darah yang 
berlangsung selama  dua hari 
ini merupakan salah satu pro-

gram PSMTI Kota Pekanbaru 
untuk membantu sesama. 

“Baksos juga dalam rang-
ka menyambut Tahun Baru 
Imlek. Kita  menggandeng 
berbagai pihak untuk menyuk-

seskan baksos ini,” jelasnya. 
Jansen Markoni men-

gatakan donor darah sudah 
menjadi gaya hidup.Pada bak-
sos kali ini disediakan voucher 
makan Rp25 ribu bagi pendo-

PEKANBARU (IM) - 
Pengurus PSMTI (Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa In-
donesia) Pekanbaru, Sabtu 
(8/1) dan Minggu (9/1) lalu 
menyelenggarakan bakti sosial 

“ D o n o r  d a r a h  a k a n 
menjadi kegiatan rutin kita,” 
ucapnya sambil mengatakan 
kegiatan tetap menerapkan 
protokol kesehatan Covid-19 
dengan ketat. ● idn/din

Pengurus PSMTI Pekanbaru berfoto bersama.Suasana donor darah PSMTI Pekanbaru di lantai dasar Mal Pekanbaru.

Sambut Imlek, Porinti Semarang Gelar Donor Darah
SEMARANG (IM)  - 

Pengurus dan anggota Porinti 
(Perserikatan Oraganisasi In-
donesia Tionghoa) Semarang 
Sabtu (8/1) lalu menyeleng-
garakan donor darah untuk 
menyambut perayaan Tahun 
Baru Imlek. 

Acara yang diselenggara-
kan bersama dengan PMI dan 
Tentrem Mall di lantai dua 
Tentrem Mall Semarang. 

Acara tahun ini diadakan 
bersama dengan Pemuda Hual-
ian. Kegiatan donor darah ini 
sudah memasuki tahun ketiga.
Donor darah tahun ini dibuka 
Sekda Pemkot Semarang Iswar 
Aminudin mewakili Wali Kota. 

Sekda Iswar Aminud-

din mengatakan dirinya me-
nyatakan terima kasih atas hati 
dan cinta kasih semua pihak. 
Khususnya atas peran aktif  
Ketua PORINTI Semarang 
Zheng Qunzhang. Karena 
semua orang di masa pandemic 
ini memiliki cinta kasih yang 
begini besar untuk menyeleng-
garakan kegiatan amal ini. 

Sekda Iswar juga menyam-
paikan pada saat menyeleng-
garakan kegiatan donor darah 
ini jangan lupa untuk melak-
sanakan protokol kesehatan, 
memakai masker, menjaga 
jarak dan tidak berkerumun. 
Pandemi Covid-19 belum ber-
lalu, semua orang harus lebih 
berhati-hati, karena Omicron 

yang baru ditemukan sudah 
mulai menyebar di negara kita. 

“Kita semua harus mem-
perhatikan kondisi diri sendiri. 
Dan yang terbaik adalah tidak 
pergi ke luar negeri,” tegasnya. 

Ketua PORINTI Sema-
rang Zheng Qunzhang Zheng 
Qunzhang menyatakan terima 
kasih atas dukungan semua 
pihak. Dia juga menyatakan 
terima kasih atas dukungan 
semua sponsor seperti Ten-
trem Plaza, PMI dan pemer-
intah kota Semarang. 

“Berkat dukungan semua 
pihak maka barulah kita meny-
elenggarakan acara ini dengan 
sukses. Untuk berterima kasih 
kepada setiap teman yang men-

donorkan darah, kami telah me-
nyiapkan paket cinta kasih dan 
door prize. Door prize terdiri 
dari motor, tas sekolah, kompor, 
dan keping emas,” ujarnya. 

“Tentu saja paket cinta 
kasih dan door prize kami 
tidak sebanding dengan kan-
tong darah yang Anda sum-
bangkan. Karena darah anda 
akan menyelamatkan nyawa. 
Namun itu salah satu cara 
kami menyatakan terima kasih. 
Diharapkan semua pihak dapat 
berpartisipasi dalam acara ini 
tahun depan dan terus mendo-
norkan darahnya,” tambahnya. 

 Perwakilan Pemuda Porin-
ti Dwiyanto Sudrajat dalam 
sambutannya menyatakan pi-

tusiasme semua pihak. Karena 
anda semua mendonorkan 
darah untuk masyarakat. Kami 
bangga atas apa yang anda 
lakukan,” ujarnya. 

“Sekali lagi terima kasih 
atas dukungan semua pihak 

haknya merasa amat gembira 
dapat melayani semua pihak di 
masa pandemi Covid-19. 

“Hal ini mewakili niat kami 
untuk membantu mereka yang 
membutuhkan. Kami juga 
sangat berterima kasih atas an-

dan para donatur. Tanpa upaya 
bersama semua pihak maka 
acara hari ini tidak akan terlak-
sana. Hari ini kami menerima 
250 kantong darah, sekali lagi 
terima kasih semuanya,” pung-
kasnya. ● idn/din

Sekda Iswar Aminuddin menyerahkan paket cinta kasih 
kepada para pendonor.

Para pengurus Porinti Semarang  berfoto bersama 
 pemenang door prize.

Para pengurus Porinti Semarang berfoto bersama.

Dwiyanto SudrajatZheng Qun ZhangSekda Iswar Aminuddin.
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Perluas Jaringan, J&T Express Ekspansi ke Uni Emirat Arab dan Arab Saudi
bangan e-commerce, hal tersebut 
memperkuat efektifi tas jasa pen-
giriman J&T Express untuk me-
ningkatkan pengalaman transaksi 
online konsumen serta mampu 
berkontribusi pada perkembangan 
industri e-commerce hingga ke 
Timur Tengah. 

Sebelumnya, J&T Express 
telah membangun jaringan distribu-
si beserta sistem pergudangan men-
cakup semua provinsi dan wilayah 
di Uni Emirat Arab dan Arab 
Saudi.

Akhir tahun 2021 lalu, J&T 
Express telah meluncurkan lay-
anan J&T International Standard 
Express yakni layanan pengiriman 
antar negara guna memperluas 
jangkauan dan jaringan bisnis di 

JAKARTA (IM) - Perusahaan 
jasa pengiriman, J&T Express, me-
luncurkan jaringannya ke wilayah 
Timur Tengah yaitu UEA (Uni 
Emirat Arab) dan Arab Saudi. 

Dua negara ini menambah 
deretan jaringan sebelumnya yang 
sudah tersedia di antaranya Indo-
nesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, 
Filipina, Kamboja, Singapura dan 

Tiongkok. 
Secara resmi J&T Express 

kembali melebarkan sayap bisnis-
nya di Timur Tengah yang bertem-
pat di Dubai pada Jumat (7/1) lalu. 

“Ekspansi ini menandakan 
keseriusan J&T Express dalam 
memposisikan diri sebagai peru-
sahaan jasa pengiriman berstandar 
internasional. Kami berkomitmen 

untuk menghadirkan jaringan 
pengiriman global melalui pengem-
bangan bisnis yang secara bertahap 
di Asia Tenggara, China hingga 
saat ini memasuki Timur Tengah. 
Melalui ekspansi ini kami berharap 
J&T Express dapat membentuk ja-
ringan pengiriman yang memenuhi 
kebutuhan pelanggan di UEA dan 
Arab Saudi, serta memberikan 
pelayanan dengan efesiensi tinggi 
di seluruh negara yang ada saat 
ini,” ungkap CEO J&T Express 
Indonesia Robin Lo dalam siaran 
pers tertulis, Senin (10/1).

Menilik rencana visi 2030, 
Arab Saudi akan membangun 
pusat logistik regional yang berbe-
da dari sebelumnya dan berpeluang 
untuk mempromosikan pengem-

masa yang akan datang. 
Selain itu, J&T Express pun 

menjadi salah satu perusahaan 
jasa pengiriman yang diakui 
dalam daftar komprehensif  dari 
perusahaan rintisan yang ter-
kemuka, hal tersebut mencer-
minkan keseriusan J&T Express 
dalam memposisikan diri sebagai 
perusahaan jasa pengiriman ber-
standar internasional. 

Dengan ber tambahnya 
ekspansi bisnis di wilayah Timur 
Tengah ini, diharapkan J&T 
Express dapat efektif  mengi-
kuti pertumbuhan industri digital 
yang ada hingga mampu me-
ningkatkan jaringan pengiriman 
yang lebih luas lagi ke wilayah 
lainnya. ● kris

PT Matahari Sakti dan Harmonis Surabaya Club Gelar Donor Darah Melawan Covid-19
SURABAYA (IM) - PT 

Matahari Sakti bersama Har-
monis Surabaya Club meny-

darah. 
Hasil ini dirasakan bisa 

membantu  ke tersed iaan 

elenggarakan Donor Darah 
Melawan Covid-19.

Donor darah dilangsung-

kan di Taman Bungkul, Jalan 
Raya Darmo Surabaya selama 
empat hari, 28 Desember 

hingga 31 Desember 2021 
dan sebagai kegiatan penutup 
tahun 2021.  

Selama empat hari terse-
but, penyelenggara berhasil 
mengumpulkan 102 kantong 

yang ada di PMI (Palang 
Merah Indones ia )  Kota 
Surabaya. ● ist

Totok Sudarto memberikan paket sembako kepada pendonor darah.Dewan Kehormatan PMI Kota Surabaya Totok Sudarto berfoto bersama petugas donor darah.

Warga antusias menjadi peserta pendonor darah. 

Dubes Djauhari: Kerja Keras, Antusiasme dan Kemurahan Dubes Djauhari: Kerja Keras, Antusiasme dan Kemurahan 
Hati Orang Jinan Dasar Penting Jalinan Kerja Sama Hati Orang Jinan Dasar Penting Jalinan Kerja Sama 

Dubes RI Djauhari Oratmangun. Suasana Kota Jinan di malam hari. 

Sprinter J&T Express mengantarkan paket 
 kepada  pelanggan di Saudi Arabia. 

J&T Express secara resmi ekspansi di Uni Emirat 
Arab.

ini akan berperan positif  
penyebarluasan budaya dan 
komunikasi antara kedua 
belah pihak,” ujarnya. 

“Selain itu, kita juga dapat 
memperkuat kerja sama di bi-
dang pariwisata. Selama beber-
apa hari berada di Jinan, tidak 
hanya pemandangan jalanan 
kota yang ramai dan lingkun-
gan alam yang indah, namun 
juga keramahan penduduk 
lokal menarik saya. Kerama-
han merupakan faktor pent-
ing dalam menarik wisatawan. 
Jinan dan Indonesia memi-
liki sumber daya pariwisata 
yang melimpah. Meskipun 
industri pariwisata kedua belah 
pihak terdampak pandemic 
Covid-19, juga telah terpukul 
dalam namun saya percaya 
bahwa situasi ini pasti akan 
membaik di masa mendatang. 
Pada saat itu, perkembangan 
industry pariwisata juga akan 
lebih meningkatkan interaksi 
dan kerja sama kita di bidang 
humaniora,” tambahnya. 

Menurut Djauhari Jinan 
juga memiliki keunggulan yang 
tak tertandingi dalam industri 
layanan modern. Kedua belah 
pihak juga dapat memperkuat 
kerja sama di bidang layanan 
modern tersebut. 

Selain itu, Indonesia juga 
fokus mengembangkan eko-
nomi digital. 

Kedua belah pihak juga 

memiliki banyak peluang ker-
jasama di bidang industri hi-
tech. 

Tidak sedikit produk per-
tanian di Indonesia yang ber-
asal dari Shandong. 

“Kami berharap dapat 
mempererat kerjasama den-
gan Jinan dalam bidang ini di 
masa mendatang,” ujar Dubes 
Djauhari. 

Di banyak bidang lainnya, 
strategi pengembangan Shan-
dong dan Jinan sejalan dengan 
arah pembangunan Indonesia. 
Hal ini memberikan landasan 
yang baik bagi kerja sama an-
tara Indonesia dan Jinan. 

Industri biofarmasi, medis, 
dan perawatan kesehatan Jinan 
telah mencapai skala 100 miliar 
yuan. 

Selain itu, kekuatan indus-
tri Shandong amat kuat. Kita 
juga memiliki banyak peluang 
kerja sama dengan Jinan di 
bidang industry manufaktur 
modern dan bidang lainnya.

“Keunggulan perkemban-
gan Jinan serta kerja keras, 
antusiasme dan kemurahan 
hati orang Jinan akan menjadi 
pondasi penting untuk kerja 
sama masa depan antara kedua 
belah pihak. Dengan adanya 
bantuan ini, saya percaya bah-
wa seluruh kerja sama dengan 
Jinan akan berlangsung secara 
alami,” kata Dubes Djauhari 
Oratmangun. ● idn/din

BEIJING (IM) - “Di 
Jinan, Anda tidak hanya bisa 
menikmati pesona kota kuno 
dengan sejarah yang panjang. 
Namun juga menyaksikan 
wajah baru kota metropolitan 
yang makmur dan modis. Ini 
adalah kota yang  membuat 
orang betah berlama-lama,” 
demikian disampaikan Dubes 
RI untuk Tiongkok Djauhari 
Oratmangun, saat diwawancari 
wartawan belum lama ini. 

Dia mengatakan Jinan mu-
rah hati dengan pujian.

Antusiasme dan kemura-
han hati adalah kesan pertama 
Djauhari Oratmangun terha-
dap warga Jinan. 

Djauhari Oratmangun 
yang pernah  mengunjungi 
sejumlah kota di Shandong 
memiliki kesan mendalam ter-
hadap warga Shandong yakni 
ketekunan dan antusiasme 
mereka. 

“Dan kali ini ketika saya 
datang ke Jinan, saya merasa 
lebih dalam,” ucapnya. 

Terkait kerjasama dengan 

Jinan, Djauhari Oratmangun 
pertama-tama fokus pada hal 
perdagangan bilateral. 

“Tahun lalu, total volume 
perdagangan antara Tiong-
kok dan Indonesia tumbuh 
signifi kan, mencapai 400 juta 
dolar AS. Banyak produk 
dari Tiongkok yang dijual ke 
Indonesia, dan banyak di an-
taranya berasal dari Jinan. Saya 
meyakini dalam hal hubungan 
perdagangan, kedua belah 
pihak akan memiliki potensi 
yang lebih besar di masa men-

datang,” ungkapnya. 
Djauhari Oratmangun 

mengatakan, “Saat ini, banyak 
warga Jinan pergi ke Indo-
nesia untuk mencari peluang 
investasi, terutama di bidang 
furniture, kayu dan lainnya. 
Diharapkan lebih banyak pen-
gusaha Jinan akan pergi ke In-
donesia untuk menjajaki pasar, 
berinvestasi di lebih banyak 
bidang sekaligus mewujudkan 
kerja sama bilateral yang saling 
menguntungkan,”

Selain bidang ekonomi dan 

perdagangan, Djauhari Orat-
mangun mengatakan bahwa 
kedua belah pihak juga harus 
memperkuat interaksi dan ker-
ja sama di bidang humaniora. 

“Di bidang pendidikan, 
jika kedua belah pihak men-
girim lebih banyak siswa 
internasional satu sama lain, 
maka selain menguasai pen-
didikan perguruan tinggi, 
mereka juga dapat menguasai 
kedua bahasa serta dan mem-
perkuat pemahaman budaya 
kedua belah pihak. Saya pikir 


Suasana donor darah yang diselenggarakan 
Perhimpunan INTI Kota Sukabumi.

600 Warga Ikut Donor Darah yang Digelar 
Perhimpunan INTI Sukabumi

SUKABUMI (IM) - Per-
himpunan INTI (Indonesia 
Tionghoa) Kota Sukabumi, 
Minggu (9/1) lalu kembali 
menggelar donor darah den-
gan target peserta masyarakat 
Kota dan Kabupaten Suka-
bumi di Sekretariat INTI Kota 
Sukabumi.Hadir pada kegiatan 
tersebut unsur Forkopimda 

Kota Sukabumi.  
Wali Kota Sukabumi Ach-

mad Fahmi dalam sambutan-
nya mengapresiasi peran INTI 
membantu ketersediaan stok 
darah melalui kegiatan ini. 

Dia menambahkan donor 
darah sangat penting untuk 
menjaga kesehatan masyarakat.

Sementara itu Ketua Pelak-

sana Ivan Ginanjar menjelaskan 
bahwa dalam penyelengga-
raan kegiatan hari itu, pihaknya 
berkolaborasi dengan PMI 
(Palang Merah Indonesia) Kota 
dan Kabupaten Sukabumi. 

Donor darah yang dii-
kuti oleh 600 orang peserta 
juga menyediakan berbagai 
doorprize bagi pendonor 
seperti motor dan mesin 
cuci. ● idn/din


