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Sinar Mas Land Bersama Pemprov Kepri Gelar Vaksinasi Booster untuk Para Pekerja Pariwisata
khususnya pekerja pariwisata di 
tengah masa pandemi Covid-19.

“Pekerja pariwisata yang 
berada di Nongsa Sensation 
turut kami prioritaskan agar 
dapat terus beraktivitas me-
layani masyarakat dengan opti-
mal. Kesehatan mereka sebagai 
garda terdepan penggerak eko-
nomi di sektor pariwisata telah 
terproteksi sehingga pemuli-
han ekonomi domestik segera 
terwujud, tentunya dengan 
mengikuti protokol kesehatan 
yang ketat,” kata Steven.

Nuvasa Bay merupakan 
proyek pengembangan kota 

BATAM (IM) - Sinar Mas 
Land melalui proyek Nuvasa 
Bay berkolaborasi dengan 
Pemerintah Provinsi Kepulau-
an Riau melalui Kepala Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata 
Provinsi Kepulauan Riau dan 
Pemerintah Kota Batam, serta 
Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata (Disbudpar) Kota 

Batam, membuka sentra vak-
sin booster bagi para pekerja 
pariwisata.

Kawasan Nongsa Sensation 
dipilih Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Riau untuk men-
jadi sentra vaksin booster per-
tama di Batam. Program vaksin 
booster diselenggarakan pada 
Kamis (13/1) lalu di Nuvasa 

Bay, Nongsa, Batam sebagai 
langkah antisipasi lonjakan kasus 
Covid-19 khususnya varian baru 
Omicron, serta dalam rangka 
persiapan Vaccinated Travel 
Lane antara Provinsi Kepulauan 
Riau melalui dua titik destinasi 
yaitu Nongsa – Batam dan La-
goi – Bintan dengan Negara 
Singapura serta Malaysia.

Sentra vaksin booster ini 
ditujukan bagi pekerja pari-
wisata di kedua destinasi wisata 
tersebut dengan jumlah peserta 
vaksinasi sebanyak 500 orang. 
Para penerima vaksin booster, 
sebelumnya harus mendapat-
kan vaksin dosis kedua dengan 
jangka waktu lebih dari enam 
bulan. Penerima vaksin terse-
but mendapatkan suntikan 
ketiga berdosis 0.15ml dengan 
merek Pfi zer.

Kepala Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Provinsi Kepu-
lauan Riau,  Drs  Buralimar, 
M.Si , menyampaikan  apresiasi 

langkah Sinar Mas Land yang 
bergerak cepat dalam men-
dukung pemerintah agar para 
tenaga kerja pariwisata dapat 
segera mendapatkan akses ter-
hadap vaksin booster. “Vaksin 
lanjutan tersebut diharapkan 
dapat mengantisipasi pening-
katan penularan Covid-19 di 
wilayah ini,” kata Buralimar.

Pada kesempatan yang 
sama, Golf  Division Head 
Sinar Mas Land, Steven Japari 
menjelaskan, program vaksinasi 
booster ini dilakukan sebagai 
kontribusi perusahaan bagi kes-
ehatan masyarakat Kota Batam 

mandiri terbesar di Batam, 
milik Sinar Mas Land yang 
berdiri di atas lahan seluas 228 
hektare. Nuvasa Bay dikem-
bangkan menjadi kota man-
diri terbesar dan terlengkap 
di Batam, Kepulauan Riau. 
Di dalam pengembangannya, 
Nuvasa Bay membangun ber-
bagai proyek residensial dan 
komersial yang terintegrasi 
dengan fasilitas resor, retail, 
destinasi pariwisata (wahana 
permainan dan petualangan 
alam), hotel, lapangan golf  18 
holes, dan berlokasi di pinggir 
pantai. ● vit

Ketum INTI Teddy Sugianto Sambut Hangat Peluncuran Buku Baru Penulis Tionghoa

JAKARTA (IM) - PINTI, 
Perpetin dan Harian Xin Bao 
Indonesia, Sabtu (8/1) lalu me-
luncurkan delapan buku baru di 
kantor secretariat Yayasan Kese-
jahteraan Nasional Sunter Jakarta. 
Sekaligus menyambut datangnya 
era baru dan tahun baru. 

Ketua Umum Perhimpunan 
INTI (Indonesia Tionghoa) Ted-
dy Sugianto khusus hadir dalam 
pertemuan tersebut. 

Dia juga menyampaikan 
ucapan selamat kepada salah 
satu pendiri Perhimpunan INTI 
Nancy Wijaya yang menerbitkan 
kumpulan sastra dan tujuh orang 
lainnya yang menerbitkan buku 
baru.

Dia juga mengucapkan sela-
mat Tahun Baru kepada semua 
pihak. Sekaligus menyambut 
tahun baru dengan optimisme 
dan keyakinan serta berpartisipasi 
dalam pembangunan ekonomi 
Indonesia.

    Teddy Sugianto secara 
khusus menekankan perkem-
bangan besar dan makna posi-
tif  dari integrasi orang Tion-
ghoa ke dalam masyarakat 
luas. 

Dia berharap agar kelompok 
etnis Tionghoa di seluruh Indo-
nesia tetap teguh berintegrasi ke 
dalam masyarakat luas. 

Bersatu padu mengatasi pan-
demi Covid-19 serta bahu mem-
bahu membangun Indonesia baru 
yang sejahtera dan maju.

Sedangkan Nancy Wijaya 
dalam konferensi pers menjelas-
kan kumpulan karya sastran-
ya adalah sebagian artikel atau 
catatan kegiatan yang telah dii-
kutinya selama 30 tahun terakhir. 

Selain itu juga merupakan 
ikhtisar dari pengalaman belajar 
dari kecil hingga saat ini. 

Buku baru yang diluncurkan 
akan dikirimkan kepada 20 kelom-
pok komunitas Tionghoa terkait. 

“Saya ingin mengucapkan 
terima kasih yang tulus kepada 
para guru, teman sekelas, rekan 
alumni dan para sahabat. Terima 
kasih atas segala bimbingan yang 
diberikan guru. Juga terima ka-
sih atas dukungan dan motivasi 
yang diberikan para sahabat dan 
kerabat selama ini,” ujar Nancy 
Wijaya. 

Pemimpin Redaksi Indone-
sia Harian Xin Bao Indonesia 
Bambang Suryono secara singkat 
menjelaskan delapan penulis dan 
buku terbarunya, yaitu: (1) Buku 
“Memimpin Gerakan Perempuan, 
Keharmonisan Antar Kelompok 
Etnis dan Kebajikan Mengatur 
Dunia” Kumpulan Karya Sastra 
Nancy Wijaya. Buku ini dibagi 
menjadi enam bab dan bertebal 
500 halaman dengan banyak gam-
bar berwarna serta konten yang 
kaya dan penuh warna.

(2) Buku “Mimpi Kehidupan” 
karya Ketua Perpetin Jabar Gao 

Ying. Buku ini dibagi menjadi 
empat bagian. Prosa, puisi, inter-
pretasi “rumput liar” Lu Xun dan 
lainnya serta komentar. Gao Ying 
berusia lebih dari 80 tahun dan 
kesulitan beraktivitas sehingga 
tidak dapat menghadiri konferensi 
pers secara langsung.

(3) Buku “Traveling the Four 
Seas” Sebuah buku baru dari 
penulis senior Jawa Timur Wu Kai 
Sen. Sebuah catatan perjalanan 
yang luar biasa di Asia, Australia, 
Selandia Baru, Eropa Utara dan 
Amerika Utara. Sayangnya, Wu 
Kai Sen sedang memeriksakan 
kesehatannya di Singapura se-
hingga tidak dapat menghadiri 
acara  tersebut.

(4) Buku “The Journey to the 
Thousand Islands Begins Under 
the Mirror” sebuah buku baru 
karya Kepala Reporter CCTV di 
Indonesia Jia Jianjing. 

(5) Buku “A Humorous Life” 
karya seorang penulis baru di 

Jakarta Wang Weihao. SMP nya 
ditutup. Dia lalu belajar man-
diri dan berjuang keras sepan-
jang hidupnya. Akhirnya dia 
menerbitkan dua buah buku 
kumpulan foto dan buku yang 
baru diterbitkan “Humorous Life 
”. Dia menghadapi hidup dengan 
sikap optimis sekaligus mengatasi 
kesulitan. Sebuah buku yang patut 
dipelajari oleh generasi muda 
Tionghoa Indonesia. 

(6) Buku “Dunia Bicara Han-
chuan” kumpulan karangan karya 
penulis senior Hanchuan. Sebuah 
buku yang merupakan kumpulan 
tulisan mengenai Hanchuan yang 
ditulis oleh rekan penulis asal 
Indonesia, Singapura, Malaysia, 
ASEAN dan Tiongkok.

(7) Buku “Maju Terus Melewati 
Kesulitan. Pujian Kehidupan” karya 
Pemimpin Redaksi Indonesia Har-
ian Xin Bao Indonesia Bambang 
Suryono. Buku ini menjelaskan pa-
sang surut dan karya besar lebih dari 

40 penulis Tionghoa Indonesia, penulis keturunan 
Tionghoa serta penulis yang kembali ke Tiongkok. 

(8) Buku “Kumpulan Karya Di Ou” 
Karya mantan Ketua Eksekutif  Perpetin Di 
Ou. ● idn/din

Hadiri Perayaan Natal, Gubernur Khofi fah Ingin Seluruh Hadiri Perayaan Natal, Gubernur Khofi fah Ingin Seluruh 
Umat Beragama Menumbuhkan dan Merawat Sikap ToleransiUmat Beragama Menumbuhkan dan Merawat Sikap Toleransi

KI-KA: Maulana (Kepala Bagian Tata Usaha Puskesmas Sambau Batam) 
bersama Andi (General Manager Montigo Resort), Anddy Fong (General 
Manager Batam View  Nongsa Sensation Chairman), Ardiwinata (Kadis-
budpar Kota Batam), Buralimar (Kadisbudpar Provinsi Kepulauan Riau), 
dan Steven Japari (Golf Division Head Sinar Mas Land) dalam acara sentra 
vaksin booster untuk para tenaga kerja pariwisata di kawasan Nongsa 
Sentation, Nuvasa Bay, Nongsa, Batam,  Kamis (13/1).

KA-KI: Du Hua Shui, Lin Qiu Rong, Li Li, Prof Xiao 
 Xiangzhong, Nancy Wijaya, Zhu Chen Xiu Li dan 
Wanda Wangijaya.

Bambang Suryono memberikan penjelasan mengenai buku baru.Berfoto bersama seusai Nancy Wijaya membagikan 
buku terbarunya.

Tim medis melakukan suntikan vaksin booster 
kepada tenaga kerja pariwisata.

Tim medis melakukan pemeriksaan kepada 
calon penerima vaksin booster.

mudah dimasuki hal-hal nega-
tif. Yang tentunya, dapat mem-
ecah persaudaraan  antar umat 
beragama. Melalui cinta kasih, 
dapat menciptakan kerukunan 
dan persatuan antar umat be-
ragama,” ujarnya. 

masyarakat. Sebagai umat 
beragama, kita harus men-
syukuri berbagai perbedaan. 
Serta membangun cinta kasih 
dan harmoni, diantara umat 
beragama,” ujarnya. 

“Kegiatan ini menjadi salah 

satu bukti, tingginya upaya kita 
dalam membangun persaudara-
an antar umat beragama di Jawa 
Timur. Kita jadikan kegiatan 
ini sebagai momentum untuk 
membangun. Sekaligus mem-
beri penguatan persaudaraan 

dengan tulus ikhlas,” imbuhnya. 
“Persaudaraan  dengan 

tulus ikhlas ini saya yakin akan 
menjadi perekat ibu pertiwi 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia,” pungkasnya. 

Sementara itu Ps. Phillips 

Mantofa dalam khotbahnya me-
nyampaikan bahwa umat manu-
sia senantiasa harus membangun 
cinta kasih diantara sesama. 

“Dengan memiliki modal 
cinta dan persaudaraan dian-
tara sesama. Kita tidak akan 

SURABAYA (IM) - Gu-
bernur Jawa Timur Khofi fah 
Indar Parawansa meminta se-
luruh warga Jawa Timur untuk 
merawat dan menumbuhkan 
sikap toleransi. Hal ini sebagai 
wujud menjaga persatuan di 
tengah pluralisme dan keber-
agaman di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan, 
saat menghadiri Perayaan Na-
tal 2021 bersama TNI - Polri, 
ASN dan Masyarakat, di ge-
dung Mahameru Polda Jatim, 
Jumat (14/1) malam. 

M e n u r u t  K h o f i f a h , 
semua umat beragama harus 
mengedepankan tiga hal, yakni 
saling mengerti, saling meng-
hargai dan saling percaya. 

“Ketiga hal tersebut, ha-
rus terus dibangun. Guna 
memberikan kesejukan pada 

“Kami ucapkan juga rasa 
terima kasih, pada TNI, Polri 
dan seluruh elemen masyara-
kat. Yang telah menjaga ke-
amanan, kerukunan dan per-
satuan. Hingga perayaan Natal 
2021 dan Tahun Baru 2022, 
berjalan aman dan kondusif,” 
ungkapnya. 

Kegiatan ini juga dihadiri 
Pangdam V Brawijaya Mayjend 
TNI Nurchahyanto, Kapolda Ja-
tim Irjen Pol Nico Afi nta, Waka-
polda Jatim Brigjend Pol Slamet 
Hadi, Dankodikopsla Laksma 
Oktavianus Budi, Kapoksahli 
Koarmada II Laksamana Eko, 
Kasgartap III Surabaya Brigjen 
TNI (Mar) Much Sulchan, dan 
sejumlah kepala OPD di ling-
kungan Pemprov Jatim. 

Sebelumnya, perayaan 
Natal 2021 yang mengambil 
tema “Melalui Natal 2021 Kita 
Wujudkan Cinta Kasih Kristus 
Melalui Persaudaraan yang Tu-
lus Ikhlas dalam Menjalankan 
Tugas” ini, juga digelar sejum-
lah kegiatan. 

Di antaranya adalah bhakti 
sosial ke sejumlah panti asu-
han, serta pelaksanaan donor 
darah gabungan TNI, Polri dan 
ASN. ● anto tze

Bakti sosial ke sejumlah panti asuhan.

Jajaran Forkopimda Jawa Timur yang menghadiri perayaan Natal 2021. Suasana perayaan Natal 2021 di Mapolda Jatim.

Khofi fah Indar 
 Parawansa

Kegiatan donor darah TNI Polri dan ASN.

Cover buku baru yang diluncurkan.
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Kunjungi Wisata Kampung Pecinan Surabaya, Menteri BUMN Erick Thohir Janji Kembangkan Wisata Lokal

SURABAYA (IM) - Men-
teri BUMN Erick Thohir 
mengunjungi kawasan WKP 
(Wisata Kampung Pecinan) 
di Kapasan Dalam Surabaya, 
Minggu (16/1). 

Di kawasan ini, Erick ingin 
melihat secara langsung potensi 
wisata lokal Surabaya tersebut. 

gaan kami, warga kampung 
Kapasan Dalam Surabaya. 
Untuk itu kami minta bantuan 
agar Wisata Kampung Pecinan 
ini, bisa menjadi kawasan 
wisata yang dikenal luas, baik 
ditingkat nasional maupun 
internasional,” ujarnya. 

Dalam kunjungan itu, 

Dalam sambutannya, Er-
ick menyatakan bahwa saat 
ini pihaknya tengah meng-
gabungkan semua pariwisata 
yang ada di bawah naungan 
Kementerian BUMN, dalam 
sebuah ekosistem yang disebut 
Superapps. 

“Tujuannya, untuk mem-

bangun ekosistem yang mem-
prioritaskan pembangunan 
infrastruktur wisata lokal. 
Karena saat ini adalah  kesem-
patan kita bangkit dan fokus 
pada pariwisata lokal. Namun 
tetap menjaga wisatawan man-
canegara,” ujarnya. 

Dia menambahkan, jika 

kondisi Wisata Kampung 
Pecinan ini sudah bagus. 
Karena memiliki heritage, se-
jarah, budaya dan kuliner khas 
Tionghoa. 

“Untuk pengembangan, 
sekarang tinggal bagaimana 
mengintegrasikannya dengan 
kawasan wisata Surabaya lain-

nya. Karena untuk maju, kita 
harus rukun,” ujar Erick lagi. 

Sementara itu, Djaja Soetji-
anto, penggagas Wisata Kam-
pung Pecinan mengucapkan 
terima kasih atas kehadiran 
Menteri BUMN Erick Tohir. 

“Kedatangan pak Menteri 
Erick Thohir menjadi kebang-

Menteri Erick juga menyapa 
warga, sembari menilik satu 
per satu UMKM kuliner khas 
Wisata Kampung Pecinan. 

Erick juga memborong 
sejumlah makanan dan minu-
man. Sembari menikmati wisa-
ta heritage dan budaya khas 
Tionghoa. ● anto tze

FUZHOU (IM) - The 1st 
ASEAN-China Online Infl u-
encer Conference dan “Fujian 
Brands Promotion Tour Along 
Maritime Silk Road” resmi 

Dubes Djauhari meya-
kini perkembangan digitalisasi 
merupakan peluang pengem-
bangan utama antara Tion-
gkok dan ASEAN. The 1st 

ditutup Kamis (13/1) lalu di 
Fuzhou. 

Even ini mengusung tema 
“Mountains, Seas and Bless-
ings. The Wind is Sailing”.

Dalam kesempatan terse-
but Duta Besar Indonesia un-
tuk Tiongkok Djauhari Orat-
mangun mengatakan generasi 
muda Online Influencer di 

ASEAN dan Tiongkok meru-
pakan penerus bangsa sekal-
igus motor penggerak utama 
di balik kemajuan ASEAN dan 
Tiongkok.

Masa depan perkemban-
gan ekonomi digital Tiong-
kok-ASEAN diharapkan bisa 
berkembang di masa men-
datang. 

ASEAN-China Online Infl u-
encer Conference dapat me-
mainkan peran penting dalam 
membentuk ekonomi masa 
depan. ● idn/din

Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau stan UMKM 
kuliner dan berdialog dengan pedagangnya.

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan angpao ke 
barongsai.

Menteri BUMN Erick Thohir meninjau kawasan heritage 
Kampung Pecinan Kapasan Dalam.

Djauhari Oratmangun: Generasi Muda Djauhari Oratmangun: Generasi Muda Online Infl uencerOnline Infl uencer  
ASEAN dan Tiongkok Adalah Motor Penggerak Kemajuan ASEAN dan Tiongkok Adalah Motor Penggerak Kemajuan 

Dubes Indonesia untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun. TOKOH: Dubes Djauhari Oratmangun bersama sejumlah tokoh lainnya dalam The 1st ASEAN-China Online 
 Infl uencer Conference.

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Koko Cici Jatim 2021. 

Seniman Taiwan Tampil dalam “Jakarta Biennale 2021”,  Pameran Seni Rupa Terbesar 
di Jakarta Bertajuk “Metaphors About Islands”

JAKARTA (IM) - Pam-
eran seni rupa Ring Project: 
“Metaphors About Islands” 
diselenggarakan di Museum 
Nasional Indonesia Jakarta, 
Jumat (7/1) hingga Jumat 
(21/1). 

Pameran ini merupakan 
proyek yang digagas oleh kura-
tor Taiwan Sandy Lo bersama 
Guskul studi kolektif  Jakarta.

Sebanyak 41 seniman dan 
kolektif  seni dari turut serta 
termasuk Taiwan dan Indo-
nesia dan dari Kamboja, Ban-
gladesh, Vietnam, Malaysia, 
Thailand, Nepal, India. 

Para seniman dari Asia ini 

RAR, “Future Alchemy” oleh 
kolaborasi antara HOU I-Ting 
dan It’s In Your Hands Col-
lective, karya kreatif  Zhang 
Xu-Zhan dan pink.ink “Hood-
wink”, kolaborasi antara Lin 
Yi-Chi, Blanco Benz Altrelier 
dan Studio Malya “Island 
Echoes”, dan karya “Force 
Majeure! “ oleh Lightbox Li-
brary beserta SOKONG! dan 
RAWS SYNDICATE (RAWS 
SNDCT).

Pameran yang bertemakan 
“ Metaphor About Islands” 
ini merupakan cerminan du-
nia yang tengah dilanda oleh 
dampak pandemi COVID-19, 

menampilkan 20 instalasi seni 
dalam pameran.

Wakil Kepala TETO (Tai-
pei Economic and Trade 
Office) Chen Sheng Peng, 
mewakili Kepala TETO John 
Chen mengunjungi pameran 
pada Selasa (11/1) lalu, di-
dampingi kurator Taiwan 
Sandy Lo, melihat instalasi 
seni Taiwan yang ditampilkan 
di antaranya “My Heart is an 
Island”

Rahic Talif  dan VOLUME 
ESCAPE,  “ Linking” oleh 
Yuma Taru dan KOMUNI-
TAS KAHE, “keyeup bodas 
kingdom” oleh PRFRMNC.

hingga memperparah kesen-
jangan antara orang kaya dan 
kaum miskin di dunia semakin 
melebar. 

Selain itu persaingan inter-
nasional dan geopolitik telah 
meluas ke dunia maya dan 
industri luar angkasa. 

Bencana yang disebabkan 
oleh iklim telah menyebar ke 
seluruh dunia, sehingga dunia 
lebih terdesak untuk memper-
hatikan masalah lingkungan 
dan ekologi.

Pameran Jakarta Biennale 
2021 Internasional kali ini 
adalah pameran yang terbesar 
diadakan di Indonesia. ● bam

Chen Shen Peng (Wakil Kepala TETO) dan Kurator Sandy Lo mengunjungi 
Lynking karya seniman Taiwan Yuma Taru dan Komunitas Kahe, di ruang 
Pameran.

Sejumlah karya seni yang dipamerkan. 

Menteri BUMN Erick Thohir bersama warga Kampung Pecinan Kapasan Dalam.


