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Lanjutkan Program Baksos, YEMI Adakan Pengukuran Kaki kepada Penyandang Disabilitas di Kab. Garut 

Bapak Alex Tumondo dan YEMI 
ini. Selama pandemic Covid-19 
ini kegiatan kami terhenti dan ber-
dampak kepada para penyandang 
disabilitas yang belum mendapat-
kan bantuan. Dan sekarang mereka 
sudah mendapatkannya. Kami ber-
syukur sekali,” ujar Widaningsih. 

Ketua Brandy, Ketua Muda-mudi 
YEMI Paul Kosasih dan jajaran 
serta relawan. Sebanyak 26 penyan-
dang disabilitas dari Kab. Garut 
dan Tasikmalaya mendapatkan 
proses pengukuran kaki untuk 
selanjutnya dibuatkan kali palsu.

“Kami kembali melanjutkan 

pelaksanaan program pemberian 
kaki palsu gratis ini dan dimulai 
dengan pengukuran kaki para pe-
nyandang disabilitas yang meneri-
ma bantuan di Kabupaten Garut 
ini,” ujar Ketua Umum YEMI Alex 
Tumondo.

   Dia berharap bantuan kaki 

palsu ini bisa menunjang produk-
tivitas para penyandang disabilitas 
dalam kehidupan sehari-hari mer-
eka. Alex Tumondo mengucapkan 
terima kasih kepada para donatur 
yang mendukung pemberian ban-
tuan kaki palsu tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kab. Ga-

rut Drs.H.Aji Sukarmaji,MSI dan 
Ketua LSM Gepak Widaningsih 
mengapresiasi YEMI yang telah 
peduli kepada para penyandang 
disabilitas yang ada di Kabupaten 
Garut. 

“Kami sangat bersyukur sekali 
atas bantuan yang diberikan oleh 

GARUT (IM) - Melanjutkan 
program bakti sosialnya, pengurus 
dan relawan YEMI (Yayasan Etika 
Moral Indonesia) Jakarta, Sabtu 
(15/1) lalu melakukan  pengukuran 
kaki palsu gratis bagi penyan-
dang disabilitas dari keluarga pra 
sejahtera, di Kabupaten Garut, 
Jawa Barat. 

Pada pelaksanaan bakti sosial 
ini, YEMI berkolaborasi sama 
dengan Walubi (Perwakilan Umat 
Buddha Indonesia) dan LSM 
Gepak (Gerakan Peduli Kema-
nusiaan). Pengukuran kaki palsu 
dipusatkan di  Dinas Sosial Kabu-
paten Garut, Jalan Patriot no 14, 
Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, 
Kabupaten Garut. 

Dihadiri oleh Kepala Di-
nas Sosial Kab. Garut Drs.H.Aji 
Sukarmaji,MSI, Ketua LSM Gepak 
Widaningsih dan Ketua  Umum 
YEMI Alex Tumondo, Wakil 

Lebih lanjut dia menyampai-
kan bahwa proses pemasangan 
kaki palsu kepada para penerima 
bantuan rencananya akan dilang-
sungkan pada 16 Februari 2022, 
bertepatan dengan hari jadi Ka-
bupaten Garut. 

“Pada proses pemasangan kaki 
palsu ini kami berencana meng-
hadirkan Bupati Garut dan Wakil 
Gubernur Jawa Barat,” ujarnya. 
Selain melakukan pengukuran kaki 
kepada penyandang disabilitas, 
YEMI pada kesempatan tersebut 
juga memberikan bantuan 100 
paket sembako. 

YEMI dengan Ketua Dewan 
Pembina YEMI DR.Eddie Ku-
suma SH.MH, memiliki program 
sosial lainnya yaitu pemberian 
bantuan kepada korban musibah 
kebakaran, bencana alam dan 
lainnya. Lalu mengadakan donor 
darah dan vaksinasi massal. ● kris

PEKANBARU (IM) - 
Ratusan anak usia 6-11 tahun 
di Kota Pekanbaru, Sabtu 
(15/1) lalu antusias mengikuti 
vaksinasi Covid-19 yang dige-
lar Mal Pekanbaru bersama 
dengan PSMTI (Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa Indo-
nesia) Riau. 

Kegiatan yang sukses dige-
lar di Mal Pekanbaru ini juga 
berkat sinergisitas dengan In-
stitusi Badan Intelijen Negara 
Daerah (BINDA) Riau.

Kepala  BINDA Riau 
Brigjen TNI Amino Setya 
Budi yang hadir dalam kegiatan 
tersebut mengatakan vaksinasi 
ini adalah suatu bentuk bakti 
sosial. Tidak ada pamrih atau 
untung rugi, juga tak ada poli-

hadiah langsung dan door 
prize.

“Melihat animo anak-anak 
yang ikut vaksinasi ini, kami 
optimis target yang telah kita 
rencanakan akan tercapai,” 
kata Stephen Sanjaya.

Sementara itu, General 
Manager Mal Pekanbaru 
Megawati mengatakan untuk 
hari itu ada 1.000 vaksin yang 
disiapkan. 700 vaksin untuk 
anak dan 300 vaksin untuk 
lansia.

“Mal Pekanbaru sudah 
berkomitmen untuk mem-
bantu pemerintah dalam per-
cepatan vaksinasi. Dan untuk 
hari ini kita kembali kerjasama 
dengan PSMTI Riau. Kita 
juga sudah pernah menggelar 

tik serta kepentingan.
“Bakti sosial itu murni 

kemanusiaan. Tak ada hal lain, 
sehingga bila terjadi ada cerita-
cerita negatif  mari kita lawan. 
Karena itu hoaks,” ujar Brigjen 
TNI Amino Setya Budi. 

Kegiatan vaksinasi ini juga 
perintah Presiden Republik 
Indonesia. 

Dimana vaksinasi  ini 
merupakan satu bentuk ke-
hadiran negara dalam rangka 
penanggulangan Covid-19.

“Dan untuk vaksinasi ini 
sudah mencapai 75 persen 
keatas bahkan ada yang 100 
persen di provinsi lainnya. 
Sedangkan untuk Riau itu di 
angka 70,58 persen. Kita masih 
lebih tinggi dibandingkan den-

gan beberapa provinsi lain,” 
katanya.

Vaksinasi ini adalah tang-
gungjawab bersama, bukan 
hanya TNI saja. Terbukti siang 
itu, PSMTI dan Mal Pekanbaru 
ikut bersinergi dengan aparatur 
keamanan.

“Hari ini adalah vaksinasi 
pertama untuk anak usia 6-11 
tahun. Ada 700 dosis untuk 
anak yang disiapkan. Untuk 
dosis keduanya nanti akan kita 
diskusikan lagi dengan PSMTI 
dan juga Mal Pekanbaru,” 
tandas Brigjen TNI Amino 
Setya Budi. 

KABINDA Brigjen TNI 
Amino Setya Budi mengimbau 
masyarakat untuk bersinergi 
dalam menghadapi pandemi 

yang saat ini sudah semakin 
menipis.

“Caranya adalah dengan 
tetap melaksanakan protokol 
kesehatan. Bagi rekan lainnya 
yang belum vaksin tolong di-
ingatkan untuk bervaksin. Dan 
mari bersama kita menjaga 
situasi nasional dan daerah 
untuk tetap bertahan dalam 
rangka kondusivitas wilayah,” 
harapnya.

Brigjen TNI Amino Setya 
Budi berharap para orangtua 
di Kota Pekanbaru untuk men-
dukung pemberian vaksin bagi 
anak - anak mereka.

“Orangtua tidak perlu kha-
watir, karena vaksin yang digu-
nakan di Indonesia telah dis-
ertifi kasi oleh PBB. Sehingga 

tidak perlu diragukan khasiat 
dan manfaatnya,’’ ungkapnya.

KABINDA Brigjen TNI 
Amino Setya Budi menam-
bahkan peran orangtua untuk 
mendampingi anak amat dibu-
tuhkan. 

Karena orangtua lebih 
mengenal dan mengetahui 
riwayat kesehatan anak.

Sedangkan Ketua PSMTI 
Provinsi Riau Stephen Sanjaya 
menyampaikan apresiasi ke-
pada BINDA dan manajemen 
Mal Pekanbaru serta relawan 
yang telah membantu kelan-
caran vaksinasi anak ini.

Dia menambahkan un-
tuk menyemangat i  anak 
anak yang sudah divaksin, 
pihaknya sudah menyiapkan 

kegiatan vaksinasi bersama 
PSMTI,” sebutnya.

Megawati menambahkan 
untuk peserta vaksinasi ini 
juga diikuti oleh anak-anak 
berkebutuhan khusus.

“Kita lihat antusias yang 
ikut vaksin ini cukup tinggi dan 
kita merasa sasaran kita bisa 
tercapai,” katanya lagi.

Dengan ikut vaksin, maka 
diharapkan herd immunity 
akan tercapai dan harapannya 
semua kegiatan lainnya bisa 
berjalan dengan baik lagi.

“Kami sangat senang 
Kabinda ikut mensupport 
acara kita serta memberikan 
dukungan yang luar biasa. 
Kami ucapkan terimakasih,” 
pungkasnya. ● idn/din

Perhimpunan INTI Gelar Talkshow Economic Update & Tax Amnesty 2022
JAKARTA (IM) - Sejak 

tahun 2020 lalu, Pemerintah 
telah mencanangkan program 
pemulihan ekonomi melalui 
PEN (Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional).

Ada pun tujuannya untuk 
melindungi dan meningkat-
kan kemampuan ekonomi 
masyarakat selama pandemi 
Covid-19 ini antara lain melalui 
pemberian berbagai insentif  
dan fasilitas bagi dunia usaha 
dan masyarakat.

Kemudian pada 29 Okto-
ber 2021 lalu, telah diundang-
kan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2021 tentang HPP 
(Harmonisasi Peraturan Per-
pajakan).

Salah satu pengaturan 

MBA., MH (Tax Consultant, 
Ketua PINTI Pusat periode 
2017-2021) dan Eri Kusnadi 
(Director - PT. Batavia Pros-
perindo Aset Manajemen). 

Dr. Dra. Lily Tan MBA 
dalam sesinya memaparkan ten-
tang PPS dan pelaksanaannya. 

Dia menjelaskan bahwa 
PPS adalah pengungkapan 
harta yang tidak atau belum 
sepenuhnya dilaporkan oleh 
peserta Tax Amnesty dengan 
basis pengungkapan harta per 
31 Desember 2015 yang belum 
diungkapkan saat mengikuti 
Tax Amnesty.

Kemudian pengungkapan 
harta yang belum dilapor-
kan dalam SPT Tahunan PPh 
Orang Pribadi Tahun 2020 

dalam UU HPP ini adalah  
mengenai PPS (Program Pen-
gungkapan Sukarela) yang 
bertujuan untuk meningkatkan 
kepatuhan sukarela wajib pajak 
melalui pemberian kesempatan 
kepada mereka untuk mel-
aporkan atau mengungkapkan 
kewajiban perpajakan yang be-
lum dipenuhi secara sukarela.

Program Pengungkapan 
Sukarela tersebut kini gencar 
disosialisasikan ke masyara-
kat. Sosialisasi dilakukan, baik 
dalam bentuk seminar atau 
pertemuan lainnya. 

Seperti pada Sabtu (15/1) 
lalu, Perhimpunan INTI (In-
donesia Tionghoa) bekerja 
sama dengan Commonwealth 
Bank menggelar talkshow 

dengan basis harta perolehan 
tahun 2016 sampai 2020 yang 
belum dilaporkan dalam SPT 
Tahunan 2020.

Sementara Ivan Jaya dan 
Eri Kusnadi dalam materinya 
memaparkan tentang kondisi 
ekonomi makro, keuangan dan 
investasi. 

Sebelumnya Ketua Umum 
Perhimpunan INTI Teddy 
Sugianto dalam sambutan 
pembukanya menyatakan bah-
wa Perhimpunan INTI akan 
selalu mendukung program 
pemerintah. 

“Sebagai organisasi ke-
bangsaan INTI senantiasa 
mendukung program pemer-
intah demi kemajuan bangsa,” 
tegasnya. ● kris

Badan Intelijen Negara Daerah Riau Gandeng PSMTI Badan Intelijen Negara Daerah Riau Gandeng PSMTI 
Gelar Vaksinasi Anak di PekanbaruGelar Vaksinasi Anak di Pekanbaru

Teddy Sugianto berfoto bersama pembicara dan panitia talkshow. 

Para pembicara memaparkan materi talkshow. 

Proses pengukuran kaki para penyandang disabilitas penerima bantuan. 

Ketum YEMI Alex Tumondo, didampingi Kadis Kab. Garut H.Aji Sukarmaji dan Ketua 
LSM Gepak Widaningsih, menyerahkan bantuan sembako ke perwakilan penyandang 
disabilitas. 

KI-KA: Widaningsih, Ketum YEMI Alex Tumondo, Kadis Kab. Garut H.Aji Sukarmaji, 
Mr. Nick dan Ketua Muda-mudi YEMI Paul Kosasih. 

KABINDA Riau Brigjen TNI Amino Setya Budi menyampaikan pidato, disaksikan 
 anggota TNI dan pengurus PSMTI Provinsi Riau.

Suasana vaksinasi Covid-19 anak usia 6-11 tahun yang digelar Mal Pekanbaru.

Economic Update & Tax 
Amnesty 2022, di Sekretariat 
Perhimpunan INTI Pusat, 
MGK Kemayoran - Office 
Tower B lantai 10, Jakarta. 

Talkshow dikemas secara dar-
ing dan during. 

Talkshow yang dihadiri 
oleh Ketua Umum Perhimpu-
nan INTI Teddy Sugianto dan 

sejumlah pimpinan INTI lain-
nya itu menghadirkan pembi-
cara Ivan Jaya (Chief  of  Retail 
& SME Business Bank Com-
monwealth), Dr. Dra. Lily Tan 
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Jelang Imlek 2022, Perwanti Sulsel Bagikan 250 Paket Sembako ke Warga Tionghoa Kurang Mampu
MAKASSAR (IM) - Pen-

gurus dan anggota Perwanti 
(Persaudaraan Wanita Tiong-
hoa Indonesia) Sulawesi Se-
latan, Minggu (16/1)  lalu 
mengunjungi rumah warga 
Tionghoa prasejahtera di 
Makassar. 

Dalam kesempatan terse-
but, mereka menyerahkan 
bantuan 250 paket sembako 
dan angpao. 

Penyaluran paket peduli 
kasih ini dalam rangka me-
nyambut tahun baru imlek 
2022. ● idn/din

Sambut Imlek, Komunitas Sosial Masyarakat Tionghoa Surabaya dan Yayasan Senopati Gelar Baksos 
SURABAYA (IM) - Ko-

munitas Sosial Masyarakat 
Tionghoa Surabaya bersama 
Yayasan Senopati menggelar 
baksos, dalam rangka me-
nyambut datangnya Imlek 
2573/2022. 

kasih kepada warga Tambak 
Bayan yang hadir dan pengu-
rus Yayasan Dharma Mulia, 
sehingga acara baksos berjalan 
lancar berlangsung cepat serta 
menerapkan Prokes.

Sugita Wijaya Wakil Ketua 

Kegiatan dilaksanakan di 
aula Yayasan Dharma Mulia, 
Minggu (16/1/22).

Ketua Yayasan Senopati 
dan Komunitas Sosial Ma-
syarakat Tionghoa Surabaya 
Chandra Wurianti mengatakan 

dalam rangka menyambut 
Imlek, pihaknya membagi 110 
paket sembako dan angpou 
untuk warga Tambak Bayan 
yang kurang mampu. 

“Minggu depan mem-
bagikan kepada panti asu-

han dan panti werdha, su-
paya warga Tionghoa kurang 
mampu b i sa  merayakan 
Imlek. Demikian pula pas 
Lebaran juga bagi sembako,” 
ujar Chandra Wurianto di 
sela acara. 

Chandra Wurianto men-
gucapkan selamat tahun baru 
Imlek, mendoakan warga se-
lalu sehat, banyak rejeki, dan 
sukses.

Anies Rungkat, salah satu 
pengurus mengucapkan terima 

Yayasan Dharma Mulia men-
gucapkan terima kasih kepada 
Komunitas Sosial Masyara-
kat Tionghoa Surabaya dan 
Yayasan Senopati yang telah 
membagikan paket sembako 
kepada anggotanya. ● vivi

Pelantikan Pengurus PITI Mempawah dan Pengurus Mualaf Center Hijrah 
MEMPAWAH (IM) - 

Kepengurusan dua organisasi 
mualaf  di Kabupaten Mem-
pawah, Sabtu (15/1) lalu resmi 
dilantik dan dikukuhkan. 

Kedua organisas i  i tu 
adalah Mualaf  Center Hijrah 
Lil Iman dan PITI (Persatuan 
Islam Tionghoa Indonesia) 
Mempawah.

Upacara pelantikan ber-
langsung di  Auditor ium 
Sekolah Tinggi Agama Islam 
(STAI) Mempawah.

Dihadiri Wakil Bupati 
Mempawah Muhammad Pagi, 
Ketua PITI Kalbar H. Mu-
hammad Nur, Ketua TP PKK 
Julina Muhammad Pagi, pe-
jabat Kemenag Mempawah, 

pejabat KUA Mempawah Hilir, 
KUA Mempawah Timur serta 
para alim ulama.

Kepengurusan Mualaf  
Center Hijrah Lil Iman men-
jadi organisasi pertama yang 
dilantik. Sumpah janji mereka 
diambil oleh Wakil Bupati Mu-
hammad Pagi.

Selanjutnya, dilangsungkan 
pelantikan pengurus PITI 
Kabupaten Mempawah yang 
dipimpin Ketua PITI Kalbar 
H. Muhammad Nur.

Wakil Bupati Muhammad 
Pagi dalam sambutannya men-
gucapkan selamat dan turut 
berbahagia dengan telah dilan-
tik dan dikukuhkannya kedua 
organisasi mualaf  tersebut.

Dia merasa sangat terharu 
karena di Mempawah telah 
bediri organisasi mualaf  yang 
diharapkan dapat menjadi 
sarana membimbing dan mem-
bina para mualaf  di masa yang 
akan datang.

Wakil Bupati Muhammad 
Pagi juga berharap pengurus 
kedua organisasi ini dalam 

kinerjanya harus diawali den-
gan niat yang ikhlas dan tu-
lus. Kemudian, meningkat-
kan wawasan keilmuan dan 
keagamaan. Serta memban-
gun solidaritas dan ukhuwah 
Islamiyah sesama pengurus 
maupun mualaf.

Tak kalah penting yakni 
dia mengajak seluruh jaja-

ran pengurus Mualaf  Center 
Hijrah Lil Iman dan PITI 
dapat bersinergi membangun 
partisipasi dan kebersamaan 
untuk mewujudkan Kabupaten 
Mempawah yang religius, da-
mai dan sejahtera.

“Semoga kedua organsisasi 
mualaf  ini dapat bergandeng 
tangan dengan Pemkab Mem-

pawah dalam mendukung ter-
wujudnya visi misi Kabupaten 
Mempawah yang cerdas, man-
diri dan terdepan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua PITI 
Kalbar Muhammad Nur, 
mengapresiasi panggilan hati 
semua pihak untuk keberlang-
sungan proses pembimbingan 
dan pengajaran kepada para 
mualaf  yang diwadahi PITI 
Mempawah maupun Mualaf  
Center Hijrah Lil Iman.

Dia juga berharap ke-
beradaan PITI Kabupaten 
Mempawah dapat memberikan 

manfaat bagi para mualaf  dan 
seluruh masyarakat. “Khusus-
nya dalam bimbingan, arahan, 
pengajaran dan pembekalan 
mengenai ajaran Islam yang 
rahmatan lil alamin,” imbuh-
nya.

Selanjutnya Muhammad 
Nur mengucapkan terima 
kasih kepada Pemerintah 
Kabupaten Mempawah, Ke-
menag Mempawah dan para 
alim ulama yang telah men-
dukung terbentuknya PITI 
hingga dapat dikukuhkan saat 
ini. ● idn/din

JAKARTA (IM) - Men-
yongsong semangat di tahun 
2022 ini, Perbasi (Persatuan 
Basketball Seluruh Indone-
sia) DKI Jakarta pada Sabtu 
(15/1) lalu sukses menyelengg-

turahmi yang sudah terjalin 
kepada seluruh voters, seluruh 
pengkot dan pengkab Per-
basi se Jakarta atas kesempatan 
yang diberikan pada kontestasi 
ini. Semoga saya bisa memberi-

arakan Musprov (Musyawarah 
Provinsi) di Hotel JS Luwansa, 
Jakarta. 

Dalam Musprov ini Lexyn-
do Hakim terpilih dengan 
keunggulan empat suara dari 

Pengurus Kota (Pengkot) Ja-
karta Utara, Jakarta Barat, 
Kepulauan Seribu, dan Peng-
prov. 

Lexyndo mengungguli 
bakal calon Ketua Umum Per-

basi DKI Jakarta lainnya yakni 
Mardianto E. Danusaputro.

Dalam kampanyenya, 
Lexyndo memiliki visi dan 
misi mewujudkan manajemen 
organisasi bola basket yang 

modern dan transparan. 
Sejumlah program juga 

disiapkan mulai dari kompe-
tisi berjenjang, hingga virtual 
(e-sports).

“Terima kasih atas sila- kan yang terbaik untuk Perbasi 
DKI Jakarta.,” ujar Lexy.

Perbasi DKI Jakarta mere-
but prestasi cemerlang pada 
PON Papua 2021 di mana tim 
putra 5 on 5 dan 3x3 berhasil 
merebut medali emas. Semen-
tara dua medali perunggu 
didapat tim putri 5 on 5 dan 
juga 3x3 dalam ajang empat 
tahunan tersebut.

Untuk meningkatkan 
prestasi tersebut, Lexy bakal 
menjalankan kompetisi berjen-
jang sebagai wadah pembinaan 
atlet muda DKI Jakarta. Selain 
itu, bank data pemain (pebas-
ket) se DKI Jakarta juga akan 
dirapihkan. ● kris

Anies Rungkat menyerahkan sembako. Chandra Wurianto menyerahkan sembako. Sugita Wijaya menyerahkan sembako.

Sejumlah pengurus Perwanti Sulsel 
menyerahkan paket sembako ke warga 
Tionghoa kurang mampu.

Pengurus Perwanti Sulsel berfoto bersama. Salah seorang pengurus Perwanti Sulsel 
menyerahkan angpao ke warga Tionghoa 
kurang mampu.

Terpilih Jadi Ketua Perbasi DKI Jakarta, Lexyndo Hakim, Terpilih Jadi Ketua Perbasi DKI Jakarta, Lexyndo Hakim, 
Wujudkan Manajemen Organisasi yang Modern Wujudkan Manajemen Organisasi yang Modern 

Penyerahan bendera kepada ketua terpilih, Lexyndo Hakim.Para pengurus dan pimpinan Musprov Perbasi DKI Jakarta.

Lexyndo Hakim

Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi saat melantik pengurus Majelis 
Mualaf Hijrah Lil Iman dan pengurus PITI Mempawah dilantik Ketua PITI 
Kalbar H. Muhammgad Nur. 

Pengurus foto bersama. Pengurus bersama warga.

Pembina; Ustadz Muhammad Kawi Rayyan, Ustadz 
Muhyidin, Ustadz Umar Yandi, S.Pd.I, Ustadz Armanto, 
Ustadz Syafuan, S.Th.I, Ustadz H. Nurul Huda, Ustadz H. 
Marsihan. Ustadz Sukihat, Ustadz Iskandar, Ustadz Abdul 
Ghapur, S.Pd.I, Ustadz Muhammad Deron, Sri Sukowati 
Natalindawati, S.Pd.I, dan Ustadz Mahyuni.

Ketua :  Muhammad Effendi 
Wakil Ketua: Simon Fenes, Sekretaris: Julita Fasha, Wakil 

Sekretaris; Yasinta, Bendahara; Baenes.

Pengurus Mualaf Center Hijrah Lil Iman 
 Periode 2022-2025:

Penasehat; Hj. Julina, S.Pd, H. Mahmud, S.Ag, Ustadz 
Syafuan, ST.Hi, Ustadz H. Nurul Huda, Ustadz Badri dan 
Ustadz Sukihat.

Ketua; Sri Mulyanti (Tjeng Iu Siam), Sekretaris; Siti 
Badriyyah, S.Pd, Bendahara; Sumarni (A Gek).

Pengurus PITI Kab. Mempawah Periode 
2022-2027:


