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Sambut Imlek, Perhimpunan INTI Sumut Bagikan 530 Paket Cinta Dambaan ke Masyarakat
Selain itu Wakil Ketua 

PINTI Janice dan Sekretaris 
PINTI Sumut Weny Leo, 
Pelaksana Ketua PINTI Med-
an Fenny Goh, Fenny Phei, 

90 kk di Perbaungan.
Sekretaris PD INTI Sumut 

Tomi Wistan menjelaskan 
Paket Cinta Dambaan yang 
dibagikan sebanyak 530 pa-

ket sembako terdiri dari beras, 
minyak goreng, gula pasir, mie 
hun dan angpao.

Tomi berharap paket sem-
bako ini dapat membantu 

saudara kita yang membutuh-
kan dalam menyambut Tahun 
Baru Imlek tahun ini. 

Hadir dalam baksos terse-
but Sekretaris INTI Sumut 

Tomi Wistan yang didampingi 
Ketua INTI Serdang Bedagai 
Budi Sumalim, pengurus INTI 
Sumut Husni Halim, Rudy, 
Boby dan Udhint.

MEDAN (IM) - Me-
nyambut Hari Raya Imlek 
tahun 2022, Keluarga besar 
Perhimpunan INTI (Indo-
nesia Tionghoa) Sumatera 
Utara, INTI Serdang Bedagai, 
PINTI (Perempuan Indonesia 
Tionghoa) Sumut dan Medan 
membagikan 530 Paket Cinta 
Dambaan.

Paket Cinta Dambaan 
berupa sembako dan angpao 
dibagikan kepada masyarakat 
Serdang Bedagai dan daerah 
lainnya. 

Bakti sosial ini berlang-
sung, Minggu (9/1) lalu di 
daerah Sei Rampah, Sei Ban 
Ban dan Desa Pon (Kampung 
Pon) terpusat di Vihara Siong 
Te Kong. 

Paket Cinta Dambaan 
dibagikan kepada 150 kk di 
Rampah, kepada 50 kk di Sial-
ang Buah/Firdaus dan kepada 

Jenny Salim serta tokoh ma-
syarakat Kabupaten Serdang 
Bedagai.

Dalam kesempatan terse-
but Pelaksana Ketua PINTI 
Medan Fenny Goh menjelas-
kan pembagian sembako dan 
angpao ini adalah bagian ke-
giatan baksos dan saling ber-
bagi kepada masyarakat yang 
membutuhkan dalam rangka 
menyambut Tahun Baru Imlek 
2022. 

Dan akan dilakukan di 
beberapa daerah.

Fenny Goh menambah-
kan sesudah kegiatan ini 
selanjutnya akan dilakukan 
di daerah Simpang Kurnia 
Belawan dibagikan kepada 
30 kk, Langkat sebanyak 
110 kk, Klumpang 50 kk, 
Paguruan (Brahrang dalam) 
sebanyak 59 kk dan daerah 
sekitarnya. ● idn/din

ITS Ciptakan Alat Rehabilitasi Pasien Stroke Lewat Pemantauan Sinyal Listrik Otak
SURABAYA (IM) - Saat 

ini, rehabilitasi pasien stroke 
masih mengandalkan metode 
pengamatan visual. Sehingga 
perkembangan fisik pasien 
pasca stroke sulit dipantau. 
Karena kurangnya akurasi 
pengamatan.

Berangkat dari hal itu, tim 
dari ITS (Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember) bekerja 
sama dengan RSUD (Rumah 
Sakit Umum Daerah) dr Soeto-
mo dan RSUA (Rumah Sakit 
Universitas Airlangga), berino-
vasi membuat alat monitoring 
rehabilitasi stroke, dengan 
metode peninjauan sinyal lis-
trik otak.

Menurut Ketua tim pene-
litian ITS Dr Adhi Dharma 
Wibawa ST MT, gejala stroke 
mampu merusak kemampuan 
motorik seseorang. Hngga 
pemantauan motorik pasien 
secara berkala, dapat mening-
katkan akurasi diagnosis.

hertz (W/Hz),” ujarnya lagi. 
Adhi menuturkan bahwa 

dalam kondisi normal, nilai 
PSD pada otak kanan akan 
meningkat, bila terjadi perger-
akan di tubuh bagian kiri. Be-
gitu pun sebaliknya. Sementara 
nilai PSD pasien stroke lebih 
kecil dibanding dengan kondisi 
orang normal. 

Wakil Kepala Pusat Pene-
litian Artificial Intelligence 
(AI) dan Teknologi Kesehat-
an ITS ini juga mengingatkan. 
Untuk memantau hasilnya 
secara real-time, maka alat 
ini harus disambungkan ke 
komputer melalui saluran 
yang tersedia. 

“Jadi, hasilnya bisa lang-
sung disimpan dalam kom-
puter pasien,” ungkapnya. 

Setelah pasien melakukan 
registrasi pada sistem yang 
terintegrasi dengan rumah 
sakit. Maka fi le hasil pemerik-
saan bisa diunggah. Sehingga 

“Kemampuan motorik 
dapat ditinjau berdasarkan sin-
yal listrik otak manusia, atau 
dikenal dengan istilah Electro 
Encephalography (EEG). Alat 
ini dapat digunakan pasien 
secara mandiri, dengan ban-
tuan tenaga kesehatan dari 
jarak jauh. Sehingga mengu-
rangi aktivitas fi sik yang dapat 
memperburuk kondisi pasien,” 
ujarnya, Kamis (13/1). 

D o s e n  D e p a r t e m e n 
Teknik Komputer ITS ini 
juga menjelaskan, bahwa sinyal 
EEG akan muncul setiap ma-
nusia melakukan aktivitas. 

“Mulai dari mengingat, 
mendengarkan, melihat, bah-
kan saat menggerakkan ang-
gota tubuh. Maka dari itu, 
dengan mengenakan alat ini 
di kepala. Pasien akan dim-
inta untuk melakukan sejumlah 
pergerakan fi sik oleh tenaga 
kesehatan. Lalu elektroda yang 
mengenai kulit kepala, akan 

dokter yang bertanggung jaw-
ab, bisa langsung melakukan 
analisa, tanpa perlu berjumpa 
langsung dengan pasien. 

 “Perkembangan pasien 
dapat dilihat berdasarkan nilai 
PSD-nya, melalui data yang 
diunggah pasien,” tambahnya. 

Penelitian ini telah berja-
lan sejak 2018, bekerja sama 
dengan ahli syaraf  RSUA 
dr Wardah Rahmatul Islam 
SpS, ahli rehabilitasi pasien 
stroke RSUD dr Soetomo 
dr Muhammad Saiful Ardhi 
Sp S, mahasiswa ITS jenjang 
Magister (S-2) Monica Pratiwi 
dan Tanti, serta mahasiswa ITS 
jenjang Doktoral (S-3) Teguh 
Sulistyo ST MT dan Diah Ris-
qiwati ST MT. 

“Kami berharap bahwa 
alat ini dapat segera mendapat 
izin, untuk digunakan secara 
masal. Sehingga bisa memba-
wa manfaat bagi masyarakat,” 
pungkasnya. ● anto tze

M E D A N  ( I M )  - 
Menjelang datangnya tahun 
Macan, Rotary Club Medan 
Deli membagikan paket Imlek 
ke lima wilayah di Provinsi 
Sumatera Utara. 

Rotary Club Medan Deli 
pada Minggu (9/1) pagi mem-
bagikan 59 paket Imlek di 
Kelenteng Guang Sheng Fu, 
Jalan Impres, Tanjung Morawa. 

Kemudian siangnya, mem-
bagikan 209 paket Imlek di 
Kuil Guangfu dan 107 paket 
Imlek di Perkumpulan  Zhong 
De Klenteng Da Sheng Gong 
di Desa Taman, Simpang Tiga 
Perbaungan serta 62 paket 
Imlek di Vihara Gunung Wu 
Dang di Nan Ba. 

Di lokasi kegiatan, man-

di Lapangan Bulu Tangkis 
Desa PON Kec. Sei Bamban 
Rimbun Jaya. 

Paket imlek terdiri dari 2 
bungkus beras masing-masing 
10 kg, jus, biskuit, kecap, bi-
hun, gula, Yifu mie, minyak 
goreng, susu kental manis, 
jaket dan angpao.

Menurut Pembina Rotary 
Club Medan Deli Zhou Shi 
Mei dalam beberapa tahun 
terakhir, pihaknya sudah mem-
berikan bantuan serupa kepada 
masyarakat di berbagai wilayah 
Sumatera Utara. 

Dalam kesempatan ini 
juga tak lupa menyatakan teri-
ma kasih atas dukungan dan 
bantuan yang diberikan para 
donator. ● idn/din

Rotary Club Medan Deli Bagikan Paket  Imlek ke Rotary Club Medan Deli Bagikan Paket  Imlek ke 
Lima Wilayah di Sumut Lima Wilayah di Sumut 

Tampilan website yang digunakan untuk memantau perkembangan 
pasien berdasarkan nilai PSD yang terbaca pada alat EEG. 

Alat kesehatan EEG rancangan tim ITS untuk rehabilitasi pasien stroke 
saat diluncurkan secara resmi di Gedung Pusat Riset ITS.

Pengujian alat EEG rancangan tim ITS kepada 
pasien stroke secara langsung.

Sejumlah tokoh Tionghoa yang tergabung Perhimpunan INTI Sumut berfoto bersama seusai melakukan baksos.

Pengurus Rotary Club Medan Deli menyerahkan paket Imlek di Kelenteng Guang 
Sheng Fu, Jalan Impres, Tanjung Morawa.

Pengurus Rotary Club Medan Deli berfoto bersama Lapangan Bulu  Tangkis Desa PON.

Pengurus Rotary Club Medan Deli berfoto bersama di Kelenteng Da Sheng Gong di 
Desa Taman, Simpang Tiga Perbaungan.

Alat EEG rancangan tim ITS yang digunakan di 
kepala pasien stroke untuk menangkap sinyal 
listrik otak.

menangkap dan menguatkan 
sinyal EEG. Hingga bisa dia-
nalisis,” ungkapnya. 

“Karena sinyal listrik yang 
dihasilkan otak sangat kecil, 
hingga dibutuhkan penguatan 
sinyal dan penyaringan noise 

yang berulang. Setelah dikuat-
kan, sinyal EEG akan difi lter 
berdasarkan frekuensinya. 
Lalu dikelompokkan menjadi 
empat jenis sinyal dasar, yaitu 
delta, theta, alpha, dan beta,” 
tambahnya. 

“Sinyal EEG yang telah 
dikelompokkan dan difilter 
ini, akan dihitung nilai dayanya 
sebagai fungsi frekuensi. Nilai 
daya ini disebut dengan Power 
Spectral Density (PSD) yang 
dinyatakan dalam watt per 

tan anggota DPR Budi me-
nyambut hangat dan me-
nyampaikan pidato. Dirinya 

amat berterima kasih atas 
kedatangan rekan-rekan dari 
Rotary Club Medan Deli dan 

mendistribusikannya kepada 
masyarakat Tionghoa kurang 
mampu di daerah ini. 

Untuk meringankan beban 
agara dapat merayakan Imlek 
dengan lebih gembira.

Pengurus Rotary Club 
Medan Deli pukul 15.00 sore 
membagikan 50 paket Imlek 
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Ini Promo Menarik Restoran The Garden Grille & Bar dalam Meriahkan Perayaan Imlek 2022
JAKARTA (IM) - Meray-

akan Imlek yang sebentar lagi 
tiba, banyak hotel dan restoran 
yang menawarkan promo me-
narik. 

Salah satunya Restoran 
The Garden Grille & Bar, di 
lantai lima Hilton Garden Inn 
Jakarta Taman Palem Jakarta 
Barat milik Agung Sedayu yang 

Taman Palem melaui undian 
sehari setelah perayaan Imlek,” 
imbuhnya. 

Pada malam Tahun Baru 
Imlek, tamu dapat menikmati 
Yee Sang di atas meja masing-
masing, sebagai symbol ke-
limpahan, kemakmuran, dan 
kekuatan. 

Sementara  pada buf-

berdampingan dengan Mall 
Green Sedayu.

Di momen kebahagia-
aan berkumpul bersama ke-
luarga, The Garden Grille & 
Bar menawarkan menu Asia 
pada buffet makan malam dan 
makan siang untuk memulai 
keberuntungan di tahun ma-
can air.

Hotel menyuguhkan buf-
fet prasmanan sepuasnya 
pada malam tahun baru Im-
lek mulai pukul 18:00 hingga 
21:30 WIB diiringi musik 
tradisional Guzheng dan 
makan siang pada hari Imlek 
tanggal 1 Februari 2022, 
pukul 11:30 hingga 14:30 
WIB.

“Kebanyakan orang di 
Indonesia menyukai cita rasa 
masakan Asia, khususnya 
masyarakat yang tinggal di 
area sekitar hotel kami yaitu 
Jakar ta Barat.  Kami me-
nyajikan pilihan menu yang 
menggugah selera di buffet 
kami mulai dari hidangan 
pembuka dingin dan panas, 

variasi sup, hidangan utama, 
hingga hidangan penutup,” 
ujar Annika Worth, General 
Manager Hilton Garden Inn 
Jakarta - Taman Palem. 

“Lebih dariitu, para tamu 
juga bisa mendapatkan kes-
empatan untuk memenangkan 
hadiah menginap gratis di 
Hilton Garden Inn Jakarta 

fet akan tersedia berbagai 
macam dim sum, Lumpia 
Kulit Tahu, Seafood Szech-
uan, Bebek Peking, Roasted 
Chicken, Beef  Brisket, Tom 
Yum, Ayam Kung Pao, Ikan 
Tim dengan Saus Kacang 
Hitam dan pilihan makanan 
penutup yang beragam, dari 
berbagaimacam es krim, jajan 
pasar, dan tidak ketinggalan 
kue keranjang.

Kemudian, pada 1 Feb-
ruari pengunjung dapat me-
nikmati makan siang special 
lengkap dengan menu otentik 
Asia yang terdiri dari Thai Beef  
Salad, berbagai macam dim 
sum, Spring Roll, EbiKatsu, 
Sup Asparagus & Kepiting, 
Steam Boat, Roasted Chicken, 
Daging Sapi Lada Hitam, 
Cap Cay, IkanAsam Manis, 
makanan penutup, es krim dan 
banyak menu lainnya. 

Nach bagi yang bermi-
nat ada promo Khusus bagi 
pemesanan dan pembayaran 
sebelum tanggal 23 Januari 
2022. ● bam

Keunikan Arsitektur Joglo Rumah Jawa Bisa Jadi Daya Tarik Generasi Muda dan Pengembangan Pariwisata Arstitektur

dan Prambanan, memiliki banyak 
catatan penting tentang bangunan 
rumah Jawa kuno. 

“Kehidupan masyarakat Jawa 
yang berada di sepanjang bentang 
pulau Jawa ini memiliki ciri keis-

timewaan masing-masing, sehingga 
setiap daerah memiliki karakteristik 
desain rumahnya termasuk yang 

JAKARTA (IM) - Potensi 
arsitektur di Indonesia bisa dilihat 
juga dari nilai seni budaya yang 
dikandungnya, yang masih mampu 
menggugah pelaku seni budaya 
dan pemerhati arsitektur. 

Keunikan arsitektur tradis-
ional Nusantara di seluruh Tanah 
Air dapat diangkat menjadi daya 
tarik kalangan generasi muda dan 
pengembangan pariwisata arsitek-
tur bagi turis mancanegara, kita 
harus dapat memelihara pening-
galan budaya bersejarah ini dan 
menyampaikannya pada khalayak 
luas sesuai era-nya.

Bangunan Jawa yang berar-
sitektur Joglo saat ini merupakan 
metamorfosa arsitektur masa lalu 
yang mudah diterima dalam era 
kekinian, karena bentuk, fi losofi  
maupun konstruksinya mudah 
diadaptasi pada desain rumah 
modern.

Keunikan arsitektur Joglo – 
Rumah Jawa perlu terus dipelihara 

tinggal di pegunungan dan pesisir,” 
ujar Ir. Yuwono Sri Suwito dalam 
seminar online tersebut. Demikian 
juga pembicara lainnya, Arsitek 
DR. Ir. Revianto Budi Santoso, 
M.Arch, Dosen Arsitektur UII 
(Universitas Islam Indonesia) Yo-
gyakarta, adalah ahli yang mampu 
mengartikulasikan bahasa tradisi ke 
dalam bahasa arsitektural rumah 
Jawa secara menarik. 

Penjelasan tentang javanologi 
oleh pengajar arsitektur ini, lebih 
mudah dimengerti dan dikem-
bangkan ke dalam konsep desain 
arsitektur Jawa yang lebih baru di 
era modern.

Penerapan fi losofi  arsitektur 
Jawa yang sangat dihormati pada 
desain bangunan modern telah 
dilakukan oleh Arsitek Eko Agus 
Prawoto, M.Arch, IAI pada be-
berapa karyanya dalam konteks 
kekinian, yang dikatakan sebagai 
re-use construction. 

Dari pengalaman narasumber 

dan disosialisasikan, agar pengem-
bangannya kemudian desainnya 
tetap berpijak pada pakem tradisi 
budaya yang adiluhung.

Adalah Ketua Ikatan Arsitek 
Indonesia (IAI) Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Ar. Ahmad Saifudin 
Mutaqi, IAI, AA, yang menga-
presiasi seminar online tentang 
arsitektur Rumah Jawa yang dis-
elenggarakan Kenari Djaja dan 
Majalah Asrinesia, Kamis (13/1), 
sebagai wacana napak tilas warisan 
arsitektur Nusantara. 

Sudah sejak lama keduanya 
sangat perhatian arsitektur khas 
Nusantara, sehingga seminar ini 
dilakukan bersama IAI Daerah 
Istimewa Yogyakarta, daerah asal-
usul budaya masyarakat Jawa Yog-
yakarta dan sekitarnya.

Seorang pakar ilmu Javanologi 
yang mendalami sejarah latar be-
lakang bangunan tradisional Jawa, 
Ir. Yuwono Sri Suwito, MM dari 
Balai Konservasi Candi Borobudur 

yang Arsitek praktisi dan pa-
kar di bidang konstruksi arsitektur 
bambu ini, memperlihatkan bahwa 
pelestarian arsitektur rumah Jawa 
dapat terpelihara dan dikembang-
kan dalam arsitektur lebih baru, 
asal dilakukan secara baik dan 
benar.

Seminar Arsitektur Rumah 
Jawa yang unik, berjalan menarik 
karena dipandu Moderator Dr. 
Eng. Ir. Laretna T. Adishakti, 
M.Arch, pengajar Pascasarjana 
Arsitektur Universitas Gajah Mada 
yang mendalami masalah budaya 
sejarah dan tradisi Jawa. 

Sehingga seminar yang diiikuti 
lebih dari 700 peserta ini meng-
hasilkan nilai-nilai arsitektur adilu-
hung yang bermanfaat bagi peserta 
seminar dari seluruh Indonesia.

Mengenali asal-usul bentuk 
arsitektur beratap Joglo, memberi 
pengalaman baru mengenali salah 
satu ikon arsitektur tradisional 
Nusantara. ● kris

Penyelenggara, pembicara dan peserta seminar.

Ketua MTP Bandung memberikan pengarahan kepada para relawan.

Awal Tahun 2022, Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) Awal Tahun 2022, Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) 
Bandung Gelar Donor Darah Bandung Gelar Donor Darah 

kepada Gagan Gunawan yang 
telah mendonorkan darahnya 
sebanyak 84 kalinya sebagai 
ungkapan terima kasih dan 
motivasi. 

Pada hari itu, Ketua De-
wan Pengurus Perkumpulan 
Marga Zhang Bandung Zhang 
Meiling juga datang untuk 
mendonorkan darah yang ke-

40 kalinya. 
Dia mengatakan transfusi 

darah adalah satu-satunya cara 
untuk mengatasi kesulitan 
karena pendarahan saat dirinya 

BANDUNG (IM)  - 
Di awal tahun baru, Tim 
MTP (Masyarakat Tionghoa 
Peduli) Bandung mulai me-
nyelenggarakan bakti sosial 
dan kesra. 

Seperti donor darah per-
tama putaran tiga diseleng-
garakan Sabtu (8/1) lalu di Pe-
rumahan Setra Duta Bandung. 
Dalam donor darah ini telah 
berhasil mengumpulkan 140 
kantong darah.

Pukul 9 pagi, Ketua Per-
saudaraan Warga Setraduta 
yang juga Mantan Pangdam 
III Siliwangi Mayjen Purn. 
Zaenuri bersama dengan para 
pengurus, perwakilan pimpi-
nan Masyarakat Tionghoa 
Peduli (MTP) Bandung an-
tara lain perwakilan Yayasan 

melahirkan. 
“Karena itu, saya bertekad 

untuk memanfaatkan kesehat-
an saya untuk mendonorkan 
darah kepada mereka yang 
membutuhkan transfusi da-
rah sebagai bentuk balas budi 
karena jiwanya telah diselamat-
kan,” ujarnya. 

Chen Wen Xiong dan Su-
wanda Holy menyatakan virus 
Covid-19 tampaknya telah 
mereda, namun jenis virus 
baru telah mulai masuk ke 
negara kita. 

Meskipun tampaknya tidak 
terlalu serius, tapi itu tidak 
boleh dianggap enteng. 

“Kita harus tetap harus 
hati-hati, mematuhi protokol 
kesehatan, sering mencuci tan-
gan, memakai masker, menjaga 

Fuqing Chen Wen Xiong, 
perwakilan pimpinan MTP 
Bandung He Xue Xiang, per-
wakilan YDSP Yu Yi Qi, Wu 
Wen Fan, Kelompok Pemuda 
Ni You Li dan tokoh lainnya 
bersama dengan staf  medis 
PMI Bandung semuanya telah 
tiba di lokasi kegiatan.

Karena donor darah telah 
dilakukan berulang kali, maka 
para relawan dapat melaku-
kan tugas dengan baik sesuai 
dengan yang telah diinstruk-
sikan oleh penanggung jaw-
abnya. 

Semuanya berjalan sesuai 
rencana, dimulai dengan cepat 
dan berakhir dengan lancar.

Dalam donor darah terse-
but, Mayjen Purn. Zaenuri  
menyerahkan paket sembako 

jarak dan lainnya agar tidak 
menimbulkan penyesalan,” 
kata Chen Wen Xiong. 

Terkait dengan kegiatan 
donor darah karena kantung 
darah di Bank Darah PMI 
Bandung masih membutuh-
kan bantuan donor darah dari 
semua pihak untuk memenuhi 
kebutuhan mereka yang sakit 
dan terluka. 

Oleh sebab itu, rencana 
tim MTP Bandung tetap fokus 
pada kegiatan donor darah. 

Juga diharapkan agar se-
makin banyak orang yang me-
mahami pentingnya mendo-
norkan darah yang bermanfaat 
bagi diri sendiri. 

Sekaligus menyelamatkan 
nyawa orang lain dan merupak-
an amal kebaikan. ● idn/din

Zhang Mei Ling (kedua dari kiri)  melakukan 
registrasi menjadi peserta donor darah. 

Tim MTP Bandung berfoto bersama.

Para pendonor yang menunggu giliran.

Aneka sajian perayaan Imlek di Restoran The Garden Grille & Bar. Sajian Bebek Peking. Sajian Dimsum.

KI-KA: Chen Wen Xiong, Suwanda Holy, Gagan Gunawan, Mayjen Purn. Zaenuri , Ni 
You Li dan Bryan Wen.

Suasana donor darah tim MTP Bandung. 


