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Poster Vaksinasi Anak Mal Pekanbaru.

Hampir 200 Siswa Jakarta Taipei School Divaksin Sinovac
JAKARTA (IM) - Dalam 

rangka melindungi kesehatan 
seluruh staf  sekolah dan siswa 
sekaligus merespon pengu-
muman dari Kemendikbud 
Ristek (Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan Riest 
dan Teknologi) bahwa pada 
semester dua tahun ajaran 
2021/2022  akan mengge-
lar pembelajaran tatap muka 
(PTM)  penuh. 

Oleh sebab itu Jakarta 
Taipei School sekuat tenaga 
bekerja sama dengan Dinas 
Pendidikan Provinsi DKI 
Jakarta untuk memberikan 
layanan vaksinasi kepada anak-
anak berusia di atas enam 
tahun. 

Kebijakan vaksinasi untuk 
memastikan kesehatan dan 
keselamatan seluruh guru dan 
siswa setelah sekolah dimulai 

siswa sekolah. 
Selain itu, lebih dari 100 

anak sekolah telah lebih dulu 
dibawa oleh orang tuanya ke 
fasilitas kesehatan terdekat 

pada bulan Februari. 
Kali ini, siswa SD Jakarta 

Taipei School menerima vak-
sin dosis pertama pada 6-7 
Januari lalu. 

untuk divaksinasi. Sehingga 
hampir 100% siswa di SD 
Jakarta Taipei School telah 
divaksinasi.

 Sedangkan untuk vaksinasi 
dosis kedua direncanakan akan 
dilakukan  pada 7-8 Pebuari 
mendatang. 

Saat itu, orang tua juga 
akan membawa anak-anaknya 
ke sekolah untuk divaksinasi. 
Untuk menyambut dimulainya 
pembelajaran pada semester 
dua tahun ajaran ini yaitu 11 
Febuari mendatang. 

D i m a n a  p a r a  s i s w a 
akan datang ke sekolah un-
tuk mengikuti pembelajaran 
penuh. 

S e k a l i g u s  b e r s a m a -
sama menyambut kehidu-
pan  pembe la j a ran  bar u 
paska merebaknya wabah 
Covid-19. ● idn/din

Hari Ini Vaksinasi Anak Digelar di Mal Pekanbaru
PEKANBARU (IM)  - 

Dalam rangka membantu pro-
gram pemerintah untuk  mem-
percepat vaksinasi anak umur 6 
tahun sampai dengan 11 tahun, 
Mal Pekanbaru.

  Beker j a sama deng an 
PSMTI (Paguyuban Sosia l 
Marga Tionghoa Indonesia) 
Riau dan RSD Madani hari ini 
Sabtu (15/1) menyelenggarakan 
vaksinasi  untuk 1.000 orang 

anak. 
Vaksinasi dimulai pukul 

09.00 - 16.00 WIB di lantai 3 
Mal Pekanbaru dengan vaksin 
yang disediakan adalah Coro-
navac. 

Bagi warga yang mengikuti 
kegiatan ini akan memperoleh 
berbagai macam hadiah. 

Antara lain free voucher 
bermain di Fun Station Mal 
Pekanbaru, free voucher makan 

di beberapa tenant F&B Mal Pe-
kanbaru, free voucher menon-
ton di Cinepolis Mal Pekanbaru 
dan free member MP Card Kids 
Mal Pekanbaru (selama persedi-
aan masih ada).

Kegiatan ini diselenggara-
kan oleh tim Mal Pekanbaru 
yang didukung IMA (Indonesia 
Marketing Association) dan 
APSAI (Asosiasi Perusahaan 
Sahabat Anak Indonesia). 

Serta didukung tenant-ten-
ant Mal Pekanbaru diantraranya 
Fun Station, Cinepolis, dallas, 
kedai oma, Lucky supermarket, 
warung koffie Batavia, Grame-
dia, Mega Departemen Store, 
Chattime, gulu gulu dan Telkom 
Indonesia. 

Kegiatan berlangsung dengan 

menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat.

Pendaftaran dan kegiatan 
vaksin anak 1.000 Orang ini 
bisa diperoleh melalui link ( 
http://bit.ly/vaksin-PSMTI-MP 
) di bio instagram @malpe-
kanbaru atau DM instragram 
@malpekanbaru. ● idn/din

Vihara Maitreya Bersama PSMTI dan Binda Kepri Gelar Vaksinasi Booster Perdana
BATAM (IM) - Pengu-

rus Maha Vihara Duta Mai-
treya bekerja sama dengan 
PSMTI (Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia) 
Kepri dan Binda Kepri, Ka-
mis (13/1) lalu menggelar 
vaksinasi booster perdana di 
Vihara Maitreya, Sei Panas, 
Batam Kota, Batam. 

Koordinator Vaksinasi 
Maha Vihara Duta Maitreya Lu 
Sudirma menjelaskan vaksinasi 
tersebut merupakan agenda 
vaksinasi pertama khusus 
booster yang diselenggarakan 
oleh pihaknya.

“Ini khusus booster. Jadi 

banyak 3.000 lebih masyarakat 
telah menerima booster.

“Target sasaran hari ini 
5.000 dan hingga saat ini sudah 
3.400 lebih. Karena dapat in-
struksi itu kemarin siang. Dan 
kami sangat bersyukur hari ini 
cukup lancar,” katanya.

Selain itu, Lu Sudirma me-
maparkan antusias masyarakat 
akan vaksin ketiga ini terlihat 
massif. Hal tersebut terbukti 
dengan banyaknya jumlah 
pendaftar dalam hitungan jam.

“Cuma hitungan jam kami 
bisa kumpulkan 3.000 sampai 
4.000 orang. Kemarin kita se-
barkan link sudah mulai ramai 

dari vaksin Sinovac 1 dan 2 
boosternya Pfi zer serta vak-
sin Aztra 1 dan 2 boosternya 
Pfizer. Ini hasil kerjasama 
antara PSMTI, Maha Vihara, 
dan BINDA Kepri,” jelasnya. 

Vaksinasi dihadiri oleh 
masyarakat lokal yang telah 
melakukan pendaftaran baik 
secara online maupun lang-
sung.

Lu Sudirma menjelaskan 
dalam kegiatan tersebut pi-
haknya menargetkan sebanyak 
5.000 booster jenis Pfi zer un-
tuk hari ini. 

Dan hingga pukul 12.00 
WIB dirinya menyatakan se-

mendaftar,” jelasnya.
Terakhir  Lu Sudir ma 

menjelaskan mengenai tar-
get penerima vaksin booster 
yang ada dapat diterima untuk 
umum berdasarkan arahan 
Kabinda Kepri dan Kadinkes 
Batam.

“Jadi memang dari arahan 
Kabinda dan Kadinkes uta-
manya lansia. Tapi kita mem-
berikan kesempatan untuk 
18 tahun keatas. Karena kita 
Batam untuk dosis 1 lebih dari 
70 persen sehingga kita boleh 
memberikan kepada umum 
sesuai dengan persyaratan,” 
tandasnya. ● idn/din

Kodim 0201 Medan dan Ormas Gelar Vaksinasi ke-4 di Kecamatan Marelan
MEDAN (IM) - Ten-

tara Nasional Indonesia (TNI) 
bekerja sama dengan Rotary 
Club Medan Deli dan Wa-
lubi (Perwakilan Umat Buddha 

Medan Deli dan Walubi Su-
matera Utara. 

“Kami Tentara Nasional 
Indonesia akan siap mendu-
kung kebutuhan akan vaksin. 

Indonesia) Sabtu (8/1) lalu 
menyelenggarakan vaksinasi 
gratis keempat sebanyak 3 ribu 
dosis di lantai dua Suzuya Mall 
Kecamatan Marelan.

Dalam kesempatan terse-
but Dandim 0201 Medan 
Kolonel Inf  Hindratno Devi-
danto, SE menyampaikan 
pidato. 

“Vaksinasi amatlah penting 
di masa pandemi Covid-19. 
Selain itu juga karena adanya 
varian baru virus Covid-19,” 
ujarnya. 

Kolonel Inf  Hindratno 
Devidanto, SE juga menyam-
paikan apresiasinya atas keg-
iatan vaksinasi yang diseleng-
garakan oleh Rotary Club 

Dan diharapkan pandemic 
Covid-19 dapat segera berlalu. 
Sehingga kita bisa beraktivitas 
seperti semula,” pungkas-
nya. ● idn/din

REJANG LEBONG 
(IM) - Putra Mas Wigoro 
resmi menjabat ketua PSMTI 
(Paguyuban Sosial Marga 
Tionghoa) Rejang Lebong 
periode 2022 - 2026. 

Putra terpilih secara ak-
lamasi melalui musyawarah 
yang diselenggarakan beberapa 
waktu lalu. 

Surat keputusan jabatan 
Ketua PSMTI Rejang Lebong 
ini telah ditandatangani. 

Prosesi penyerahan pataka 

dari Ketua PSMTI Provinsi 
Bengkulu Bebby Hussy kepada 
Putra Mas Wigoro berlangsung 
Rabu (12/1) lalu .

Dalam kesempatan terse-
but Putra Mas Wigoro men-
gatakan amanah yang diberi-
kan memiliki konsekunsi dan 
tanggungjawab. 

Saya berupaya semaksimal 
mungkin menjalankan amanah 
yang diberikan. Tentunya kede-
pan saya akan merangkul warga 
Tionghoa di Rejang Lebong 

agar lebih aktif  melakukan 
kegiatan sosial kemasyarakatan 
terutama di Wilayah Rejang 
Lebong,” ujarnya.

Putra Mas juga menyam-
paikan akan melanjutkan 
program yang sebelumnya 
telah berjalan baik dan men-
cari berbagai terobosan baru 
agar warga Tionghoa yang 
ada di Rejang Lebong lebih 
membaur ditengah masyara-
kat dengan berbagai kegiatan 
sosial.

“Saya tentunya tidak bisa 
beker ja sendiri .  Program 
yang sudah ada dan yang 
akan dijalankan akan lebih 
baik dengan kerjsama selu-
ruh pengurus dan anggota 
PSMTI. Dukungan dan ker-
jasama yang baik tentunya 
akan membawa PSMTI dapat 
maju dan jaya sekaligus ber-
manfaat untuk warga Re-
jang Lebong,” pungkas ang-
gota DPRD Rejang Lebong 
ini. ● idn/din

Putra Mas Wigoro Resmi Jadi Putra Mas Wigoro Resmi Jadi 
Ketua PSMTI Rejang LebongKetua PSMTI Rejang Lebong

Suasana vaksinasi booster perdana Vihara Maitreya Batam. 

Kepala Sekolah Zhang Jinfu berfoto bersama seluruh staf Jakarta Taipei School.

Kepala Sekolah Zhang Jinfu peduli kepada para siswa. Divaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Staf sekolah Jakarta Taipei School dan orangtua siswa 
mengecek data siswa.

Kolonel Inf Hindratno Devidanto dan Kol 
CKM dr Suvi MARS.

Kolonel Inf Hindratno Devidanto menyampaikan pidato.

Putra Mas Wigoro menerima pataka PSMTI dari Ketua PSTMI Provinsi 
Bengkulu Bebby Hussy.

Suasana vaksinasi di Suzuya Mall Kecamatan Marelan.

Pihak sekolah memobil-
isasi seluruh staf  serta mem-
persiapkan secara aktif. 

Pertama-tama Dinas Ke-
sehatan Provinsi DKI Jakarta  

memberikan vaksin Sinovac 
gratis. 

Kemudian pihak seko-
lah menyewa tim dokter dan 
staf  perawat profesional yang 

berkualifi kasi untuk datang ke 
sekolah. 

Butuh waktu selama dua 
hari untuk menyelesaikan ke-
giatan vaksinasi ke hampir 200 
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Unichem Candi Indonesia dan Harmonis Surabaya Club Gelar Donor Darah 
SURABAYA (IM) - PT Unichem 

Candi Indonesia bersama Harmo-
nis Surabaya Club, Minggu (9/1) lalu 
mengadakan donor darah di Taman 
Bungkul Surabaya. 

Donor darah guna membantu ket-
ersediaan stok darah di PMI (Palang 
Merah Indonesia) Kota Surabaya 
tersebut berhasil mengumpukan 50 
kantong darah. 

Panitia penyelenggara memberikan 
paket sembako berisikan 5 kg beras, 1 
kg gula, 1 liter minyak goreng, 2 bung-
kus garam refi na dan 3 bungkus lada. 

Dewan Kehormatan PMI Kota 
Surabaya yang juga Penggerak Donor 
Darah Totok Sudarto mengatakan do-
nor darah tersebut akan rutin diadakan 
setiap 3 bulan. ● ist

Gandeng Inaproduct, Kemenperin Targetkan IKM Jadi Pemain Utama Pasar E-Commerce
JAKARTA (IM) - Kemen-

terian Perindustrian terus men-
gupayakan agar IKM dapat 
meningkatkan penjualannya 
di tengah pandemi Covid-19, 
yaitu dengan masuk ke pasar 
digital atau online. 

Hal tersebut disampaikan 
Direktur Jenderal Industri 
Kecil, Menengah, dan Aneka 
Kementerian Perindustrian, 
Reni Yanita di Jakarta, Kamis 

product.com menjadi salah 
satu sarana yang bisa diman-
faatkan oleh IKM untuk mem-
perluas jaringan pemasaran di 
pasar dalam dan luar negeri, 
melalui pemasaran online. Be-
ragam fasilitas nantinya akan 
tersedia di dalam situs Direk-
tori Produk Indonesia, salah 
satunya yaitu fasilitas bagi para 
pelaku IKM saling berinteraksi 
dan bertransaksi dengan para 

(13/1). 
 “Kementerian Perindus-

trian menyelenggarakan berb-
agai program pembinaan dan 
pendampingan, agar IKM 
mampu secara jumlah/volume 
dan kualitas menjadi bagian 
rantai pasok industri dalam 
negeri dan global, baik melalui 
link & match dan kemitraan 
dengan industri besar dan 
BUMN, maupun ekosistem 

digital dengan masuk ke dalam 
platform marketplace dan juga 
ke pengadaan barang pemer-
intah dan BUMN,” kata Reni 
Yanita.

Untuk menggencarkan 
digitalisasi pemasaran produk 
IKM, Kemenperin melalui 
Ditjen IKMA menandatangani 
perjanjian kerja sama dengan 
PT Ina Produk Indonesia 
(Inaproduct.com) untuk me-

nyediakan platform digitalisasi 
data IKM melalui Direktori 
Produk Indonesia, sebagai 
upaya peningkatan promosi 
dan pemasaran produk IKM.

Kerja sama Kemenperin 
dan Ina Produk ini meliputi pe-
nyediaan dan pertukaran data 
dan informasi, digitalisasi data 
IKM, serta peningkatan kapa-
sitas SDM serta usaha IKM, 
melalui pelatihan, bimbingan 

teknis, pendampingan, serta 
fasilitasi promosi dan pemasa-
ran. Nantinya, Ina Produk dan 
Kemenperin akan bersama-
sama mengidentifi kasi potensi 
IKM, dan meningkatkan pro-
mosi serta akses pemasaran di 
dalam dan luar negeri.

Budihardjo Iduansjah, 
Founder Inaproduct.com 
mengatakan situs Direktori 
Produk Indonesia dalam Ina-

pembeli dari luar negeri.
“Dengan begitu, supply 

chain akan terjaga dan ber-
kesinambungan. Kami yakin 
kami punya semangat yang 
sama memberdayakan IKM 
dengan tagline IKM kuat, 
industri kuat,” kata Budihard-
jo yang juga ketua umum 
Hippindo (Himpunan Pe-
nyewa Pusat Perbelanjaan 
Indonesia). ● bam

Suasana pendafataran calon pendonor darah. Warga dan anggota TNI yang menjadi pendonor darah. Petugas PMI Kota Surabaya memeriksan Kesehatan 
calon pendonor darah. 

Resmikan Halal Center UTM, Wapres Dukung Pembentukan Resmikan Halal Center UTM, Wapres Dukung Pembentukan 
Kawasan Industri Halal MaduraKawasan Industri Halal Madura

Wapres KH. Ma’ruf Amin (ketiga kiri) didampingi Gubernur Jatim Khofi fah 
Indar Parawansa (ketiga kanan) meresmikan LPH Halal Center Universitas 
Trunojoyo Madura. 
Madura.

“Saat ini kami telah me-
miliki KIH di Kabupaten 

Sidoarjo, dan sedang mem-
persiapkan KIH di Kabupaten 
Gresik. Kedepan, kami akan 

terus menyiapkan kawasan 
yang berpotensi sebagai KIH. 
Salah satunya di Madura ini. 

BANGKALAN (IM) - 
Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf  
Amin meresmikan LPH (Lem-
baga Pemeriksa Halal) Halal 
Center Universitas Trunojoyo 
Madura, Kamis (13/1). 

Wapres KH. Ma’ruf  Amin 
mengapresiasi inisatif  dari 
Universitas Trunojoyo Mad-
ura, dalam membangun LPH 
Halal Center di wilayah ini.

Menurutnya, ini merupakan 
wujud komitmen pemerintah 
terhadap upaya Percepatan 
Pembangunan Halal Lifestyle 
di Jawa Timur. Selain itu, ini juga 
merupakan upaya mewujudkan 
Halal Lifestyle Nasional.

“Saat ini, di Jatim telah 
berdiri satu Kawasan Industri 
Halal yang berada di Kabu-
paten Sidoarjo. Bahkan, Ka-
bupaten Gresik juga sedang 
menyiapkan hal yang sama. 
Sekarang ini Kabupaten Bang-
kalan telah menyatakan kes-
iapannya. Saya optimis, Jawa 

Sehingga perkembangan in-
dustri halal dapat memberikan 
manfaat ekonomi bagi ma-
syarakat Madura, Jawa Timur, 
dan Nasional,” ujarnya. 

Khofifah menjelaskan, 
bahwa  konsumsi produk halal 
Indonesia pada tahun 2019, 
mencapai 144 miliar Dollar 
AS, atau terbesar di dunia. 
Sementara sektor pariwisata 
ramah muslim, menjadikan 
Indonesia menduduki posisi 
ke-6 dunia, dengan nilai 11,2 
miliar Dollar AS.

Di sektor busana muslim, 
Indonesia merupakan kon-
sumen ke-3 dunia, dengan total 
konsumsi 16 miliar US Dolar. 
Sedangkan sektor farmasi dan 
kosmetika halal, Indonesia 
menempati peringkat ke-6 dan 
ke-2. Dengan total pengelu-
aran masing-masing 5,4 miliar 
Dollar AS dan 4 miliar Dollar 
AS.

“Kontribusi industri halal 

Timur nantinya bisa menjadi 
Kawasan Industri Halal (KIH) 
terbesar di Indonesia,” ujarnya. 

Wapres menambahkan, 
penggunaan produk halal saat 
ini tak hanya sebagai bentuk 
kewajiban. Namun sudah men-
jadi sebuah gaya hidup. 

“Dengan kultur ketaatan 
terhadap agama yang sangat 
tinggi di Madura. Kehadiran 
Halal Center, bahkan KIH, 
akan sangat mendukung gaya 
hidup masyarakatnya. Yang 
kini telah semakin cerdas dan 
selektif  sebagai konsumen,” 
ungkapnya. 

Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa 
menyampaikan dukungannya, 
agar ada area di Madura yang 
ditetapkan sebagai Kawasan 
Industri Halal (KIH). Serta 
berharap Pemerintah Pusat 
dapat mempercepat pemban-
gunan Indonesia Islamic Sci-
ence Park (IISP) di Bangkalan, 

terhadap perekonomi nasional 
juga meningkat. Ini dilihat dari 
meningkatnya pangsa pasar 
sektor halal terhadap PDB, sebe-
sar 24,3% pada 2016 menjadi 
24,86% di tahun 2020. Saya 
optimis, jika Madura diberi kes-
empatan. Maka semakin mendo-
rong percepatan pembangunan 
daerah dan penanggulangan 
kemiskinan,” ujarnya. 

UTM (Universitas Truno-
joyo Madura) mendirikan LPH 
Halal Center, sebagai penanda 
bentuk kesiapan Madura men-
jadi KIH, untuk percepatan 
kesejahteraan masyarakat.

Inisiasi pengembangan 
kawasan industri halal yang 
telah dimplementasikan oleh 
UTM, di antaranya adalah 
produk olahan garam, olahan 
daging sapi, olahan rempah 
atau jamu Madura, olahan 
jagung, kawasan wisata halal, 
serta Indonesia Islamic Science 
Park (IISP). ● anto tze

Rombongan Wapres KH. Ma’ruf Amin saat 
menuju lokasi acara.

Dirjen IKMA Reni Yanita(tengah), saat menyaksikan penandatangan 
kerjasama.

Wapres KH. Ma’ruf Amin (tengah) mendapat penjelasan dari 
Gubernur Jatim Khofi fah Indar Parawansa (kiri), terkait industri 
halal yang dikelola UTM Universitas Trunojoyo Madura.

Budihardjo Iduansjah (ketiga kiri), Reni Yanita (keempat kiri) dan jajaran berfoto bersama.

Kedatangan Wapres KH. Ma’ruf Amin disambut Forkopimda 
Jatim.

Penyerahan paket simbolis untuk pendonor darah. Panitia penyelenggara donor darah berfoto bersama. 


