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Aksi Donor Darah Perhimpunan INTI NTB Berhasil Kumpulkan 583 Kantong Darah

prize. Sehingga acara tidak 
monoton dan jadi tontonan 
yang menyegarkan.

Ari Po juga berkali-kali 
mengucapkan terima kasih ke-
pada semua sponsor yang telah 
banyak membantu suksesnya 
acara ini. 

ratusan orang . 
Ditambah karena lama 

menunggu, para calon pendo-
nor akhirnya pulang.

Kepada calon pendonor 
yang pulang, Rudi Hidayat 
mengimbau untuk tetap donor 
darah secara mandiri di PMI 

Lobar. ‘’Silakan tetap donor ke 
PMI Lobar terutama pada saat 
jam kerja,’’ harapnya. 

Ketua Harian INTI NTB 
S Widjanarko menjelaskan 
setiap pendonor mendapat 
goodybag, yang berisi snack, 
minuman dan lainnya. 

‘’Panitia juga menyediakan 
angpao dan satu kupon door-
prize. Kali ini hadiahnya ban-
yak antara lain, sepeda, 3 unit 
kulkas, 3 unit televisi, kipas 
angin, voucher menginap di 
hotel, voucher makan gratis di 
resto ternama di Epicentrum 

dan ratusan hadiah lainnya,’’ 
paparnya. 

Sementara koordinator 
acara sekaligus MC Ari Po 
meramu acara hiburan. Mulai 
dari band, karaoke, dance sos-
ial, dance, akustik, serta game 
di sela sela pembagian door-

MATARAM (IM) - Aksi 
kemanusiaan Perhimpunan 
INTI (Indonesia Tionghoa) 
NTB bersama PMI Lobar 
yang berlangsung Sabtu (15/1) 
lalu berhasil menghimpun 583 
kantong darah. 

‘’Ini melebihi target 500 
kantong darah sesuai hasil 
rapat,’’ kata Ketua Perhimpu-
nan INTI NTB Alwan S Theo. 
Dalam kesempatan tersebut 
dia  didampingi Ketua Harian 
S. Widjanarko dan Sekretaris 
INTI Kristho Sunggara SH. 

Donor darah dalam rangka 
HUT NTB ke-63 dan me-
nyambut Perayaan Imlek 2022 
ini berlangsung di Epicentrum 
Mall Mataram. 

Acara yang dipandu MC 
top Ari Po ini diawali dengan 
doa bersama yang dipimpin 
Ketua Panitia Rudi Hidayat.

Pada awal tahun 2022 ini 
INTI NTB berhasil menghim-
pun 583 kantong dalam donor 
darah  yang digelarnya. 

Ini adalah donor darah ter-
besar.  Antusias pendonor luar 
biasa, yang mendaftar hampir 
seribu orang dan yang ditolak 

Di samping itu, dia juga 
mengucapkan terima kasih 
kepada para pendonor baik 
itu anggota TNI, Polri, ASN, 
pengusaha, akademisi, swasta 
dan pihak lainnya yang telah 
membantu. 

Acara pembagian door-
prize juga dihadiri oleh dua 
anggota DPR RI yakni Wakil 
Ketua Komisi I DPR RI H 
Bambang Kristiono dan H 
Rahmat Hidayat SH. 

‘’Kehadiran dua tokoh 
DPR RI tersebut, sebagai mo-
tivasi dan komitmen untuk aksi 
kemanusiaan donor darah,’’ 
jelas Rudi Hidayat. 

Salah seorang pembina 
INTI NTB yang juga Asisten 
I Setda Provinsi NTB Hj Baiq 
Eva melihat antusiasme peser-
ta donor darah mengatakan 

‘’Ini kegiatan bagus dan 
bisa dilaksanakan kembali ke 
depannya,’’ katanya.

Ketua Jaringan Media 
Siber Indonesia NTB, Boy 
Mashudi menyatakan keg-
iatan ini sangat positif. “Per-
lu didukung semua pihak ,” 
ujarnya. ● idn/din

BANDUNG (IM) - Pan-
demi Covid-19 telah mereda, 
namun virus varian baru telah 
muncul. 

Masyarakat bukan hanya 
dapat terinfeksi Covid-19, 
namun penyakit lainnya juga 
akan mengincar mereka. Kare-
na itu, persediaan bank darah 
PMI Bandung masih belum 
bisa memenuhi kebutuhan.

Road show kegiatan donor 
darah yang diselenggarakan 
oleh Tim MTP (Masyarakat 

nyebarluaskan berita ini. Baik 
di dalam maupun di sekitar 
gereja, sehingga warga sekitar 
semuanya mengerti mengapa 
mereka harus mendonorkan 
darah? Apa manfaat mendonor-
kan darah untuk diri sendiri dan 
orang lain dan lainnya. Sehingga 
banyak orang, termasuk petugas 
kebersihan yang rela mendonor-
kan darahnya. 

Sebanyak 228 kantong 
darah diperoleh dari donor 
darah ini. Ini adalah hasil yang 

Tionghoa Peduli) Bandung 
pun tidak berhenti. 

Menyusul dimulainya do-
nor darah putaran ketiga perta-
ma beberapa waktu lalu, Rabu 
(12/1) lalu diselenggarakan 
donor darah kedua putaran 
ketiga di Gereja Katolik Santo 
Paulus.

Pukul 09.00 pagi relawan 
dari kelompok pemuda tim 
MTP Bandung bersama den-
gan tim medis PMI Bandung, 
Pastor Paulus Tri P serta para 

pengurus dan pengawas tim 
MTP Bandung telah tiba di 
lokasi kegiatan. 

Setelah memperoleh in-
struksi singkat dari ketua 
kelompok yang memimpin, 
semua orang mengerjakan 
tugas yang diberikan dengan 
penuh kesungguhan. Karena 
sudah berulang kali melaku-
kannya maka semuanya telah 
terbiasa. 

Mereka mengerjakannya 
dengan mudah, sehingga keg-

iatan donor darah berlangsung 
dengan lancar hingga selesai .

Hadir meninjau pelaksa-
naan kegiatan donor darah yaitu 
Camat Regol dan kepala desa. 
Kehadiran mereka disambut 
Koordinator tim MTP Bandung 
Dr Djoni Toat, SH,MM. 

Kedua belah pihak kemu-
dian berinteraksi mengenai 
masalah terkait.

Mereka semua menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih atas kerjasama antara 

tim MTP Bandung dan Gereja 
Katolik Santo Paulus. 

Mereka juga berharap 
dapat mendorong lebih ban-
yak orang untuk mendonorkan 
darahnya. Sekaligus membantu 
PMI Bandung juga membantu 
pasien atau korban kecelakaan 
yang membutuhkan transfusi 
darah. Semoga Tuhan memba-
las kebaikan hati anda sekalian.

Sebelumnya, anggota dewan 
pengurus yang masih muda 
dan paruh baya di gereja me-

menggembirakan.
Baik para pendonor mau-

pun pengurus dan pengawas 
gereja merasa terhormat dapat 
berpartisipasi dalam kegiatan 
sosial tersebut. 

Karena membantu orang 
yang membutuhkan adalah 
perbuatan bai yang harus di-
lakukan oleh jemaat gereja. Hal 
ini juga sejalan dengan ajaran 
dalam Alkitab serta sangat be-
rarti untuk diterapkan dengan 
tindakan nyata. ● idn/din

Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) Bandung Selenggarakan Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) Bandung Selenggarakan 
Donor DarahDonor Darah

Pengurus Gereja Katolik Santo Paulus  berbincang 
dengan Dr Djoni Toat SH,MM dan Wen Shun Fa.

Para petugas kebersihan setelah mendonorkan darah memperoleh  beras 
sebagai motivasi. Mereka berfoto bersama Gunawan, Wen Shun Fa, 
Kepala desa, Ketua RW serta Pastor Paulus Tri P.

Pengurus Gereja Katolik Santo Paulus,  Pastor 
Paulus Tri P, Wen Shun Fa dan Dr Djoni Toat 
SH,MM berbincang.

Para Pengurus Gereja Katolik Santo Paulus berfoto bersama.

Ketua Perhimpunan INTI NTB Alwan S Theo berfoto bersama Ketua Harian S Widjanarko, Ketua JMSI NTB Boy Mashudi 
dan Anggota DPR H Rahmat Hidayat dalam Aksi Kemanusiaan Donor Darah Terbesar 2022 di Epicentrum Mall Mataram.

Tim MTP Bandung berfoto bersama seusai kegiatan donor darah.

Panitia Bersama Baksos Imlek 2573/2022 Bagikan Sembako Imlek di 18 Kota dan Desa

Selatpanjang yang  terlibat 
dalam kegiatan tersebut. 

Mereka turut serta dalam 
mengalokasikan pembagian  
sembako yang terdiri dari 5 
kilogram gula pasir  dan 10 
kilogram beras 10 serta an-
gpao, minuman kaleng  dan 
biskuit sekaligus menjemput 
membawa kupon.  

“Semoga kegiatan yang 
berlangsung selama 2 hari ini 

(14-15 Januari) serta  apa yang 
kita berikan dapat bermanfaat 
dalam rangka merayakan Ta-
hun Baru Imlek,” jelasnya.

Ali menambahkan selain 
Selatpanjang Kota, paket sem-
bako juga dibagikan sampai ke 
Desa Kundur, Desa Tanjung, 
Desa Tenan, Desa Insit, Desa 
Gogok, Desa Sesap, Renak 
Dungun dan Cemaning . Den-
gan total 1.075 paket sembako.

Baksos berlangsung den-
gan menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat. Yakni 
dengan memakai masker, men-
cuci tangan dan menjaga jarak.

Panitia Bersama Baksos 
Imlek 2573/2022 tahun ini 
diketuai oleh IKPTB Sarwie. 

PBBI terdiri dari beber-
apa Perkumpulan Tionghoa, 
Yayasan dan Lembaga Ke-
agamaan. Antara lain Ikatan 

SELATPANJANG (IM) 
- Dalam rangka menyambut 
Tahun Baru Imlek Tahun 
2022, PBBI (Panitia Bersama 
Baksos Imlek) kembali men-
gajak rekan dan kerabat untuk 
menyumbangkan dana ikut 
serta dalam bakti sosial berupa 
pembagian sembako.

Tahun ini, sebanyak 6.368 
paket bantuan disalurkan ke-
pada keluarga yang membu-
tuhkan di 18 kota atau desa di 
Selat Panjang Kota yang terdiri 
dari Desa Kundur, Desa Tan-
jung, Desa Tenan, Desa Insit, 
Desa Gogok, Desa Sesap, 
pulau Merbau, Bagan Kota, 
Panipahan, Pulau Halang, 
Sinaboi,  Bengkalis, Sungai 
Pakning, Sungai Apit, Siak 
kecil, Desa Penyengat, Dumai, 
Pulau Rupat, Pekanbaru dan 
Siak Sri Indrapura.

Panitia PBBI, IKTS, KBI, 
panitia Patria Dharma dan 
Metta Wati Kemenag Agama 
Buddha Meranti Kamis, (13/1) 

Keluarga Tionghua Selat Pan-
jang dan Sekitarnya (IKTS), 
Ikatan Keluarga Persaudaraan 
Tionghoa Bengkalis (IKPTB), 
Himpunan Persaudaraan Tion-
ghoa Rokan Hilir (HPT Rohil), 
Yayasan Sumedha, Keluarga 
Buddhayana Indonesia (KBI), 
Himpunan Tjinta Teman 
(HTT) Pekanbaru, Himpunan 
Bersatu Teguh (HBT) Pekan-
baru, Keluarga Besar  Marga 
Huang Pekanbaru, Persauda-
ran Marga Tan Pekanbaru dan 
Vihara Satya Dharma (Ling 
Thian Miao/Kwan Tee Kong 
Bio) Palas-Rumbai.

Kordinator acara Selatpan-
jang Nata Hedy Nyo SE MH 
mewakili Ketua Umum IKTS  
Armanto Lim menyampaikan 
kegiatan Baksos pembagian 
Sembako Imlek ini telah menjadi 
agenda rutin dari Panitia Baksos 
Bersama Imlek (PBBI) ini.

“Semoga semua membawa 
berkah dan pademi Covid-19 
ini cepat berakhir. Pembagian 

lalu membagi rombongan 
menjadi dua kelompok. Ke-
lompok A membagikan ban-
tuan di Renak Dungun dan 
Cemaning. Sedangkan kelom-
pok B menyerahkan bantuan 
di Kundur, Tenan dan Sesap.

Pembagian paket sem-
bako di vihara Sasana Mang-
gala Desa Renak Dungun, 
dan Cetya Vidya Pura di Desa 
Semekut dibuka dengan ritual 
membresing atau doa cara 
Buddhis yang dilakukan suhu 
Metta Yani.

Dalam kesempatan terse-
but, Romo Suhandi atau dike-
nal dengan Romo Hanlun ber-
harap baksos sembako ini bisa 
membawa berkah sehingga 
ekonomi masyarakatnya lebih 
membaik.

Sementara Ketua Panita 
Acara di Selatpanjang Ali men-
gucapkan terimakasih kepada 
donatur dan semua panitia 
yang berpartisipasi serta pen-
gurus Vihara Patria Dharma 

sembako bertujuan untuk 
memberikan sedikit bantuan 
dan suka cita kepada warga 
beragama Buddha dan Kon-
ghucu yang akan merayakan 
Imlek,” jelasnya.

Selain itu, juga memberi-
kan kesempatan kepada warga 
kita yang berkecukupan atau 
yang mempunyai rezeki lebih 
untuk saling berbagi kepada 
yang membutuhkan. 

“Dalam kegiatan baksos 
sembako di Selatpanjang ini 
ada sebanyak 1.075 paket 
yang akan dibagikan. Alokasi 
pembagian sebagai berikut 
Desa Tenan 75 paket, Desa 
Kundur 85 paket, Desa Sesap 
100 paket,  Renok 225 dan 
Selatpanjang 590 Paket serta 
Merbau sebanyak 220 paket. 
Kita melakukan pembagian 
sembako ini tetap mengikuti 
Protokol Kesehatan dan dibuat 
menjadi 2 hari agar tidak ter-
jadi kerumunan, “ kata Nata 
Hedy Nyo. ● idn/din

Panitia Bersama Baksos Imlek 2573/2022. 
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Gelar Pendidikan Budaya, Icati Presentasi Pendaftaran Masuk Perguruan Tinggi Taiwan Musim Gugur 2022 Online
sity dan Tamkang University 
merupakan universitas yang 
melakukan perekrutan secara 
independen. Jika Anda tertarik, 
maka dapat mendaftarkan 
diri langsung ke universitas 
tersebut. 

Presentasi Pendaftaran 
Masuk Perguruan Tinggi Tai-
wan Musim Gugur 2022 ini 

International Director of  Tam-
kang University Chen Xiaoque. 

Seusai menyampaikan 
pidato, mereka memberikan 
penjelasan mengenai fasilitas 
dan lingkungan perguruan tinggi 
serta program studi (prodi), 
beasiswa, berbagi pengalaman 
belajar pribadi, kegiatan kam-
pus yang penuh warna dan 

informasi mengenai kebutuhan 
sandang, pangan, akomodasi,  
transportasi dan lainnya kepada 
mahasiswa Indonesia. 

Mengenai proses aplikasi 
untuk siswa Indonesia, Komite 
Penerimaan Bersama Luar 
Negeri menyatakan siswa luar 
negeri dapat memilih untuk 
mendaftar sesuai dengan sta-

tusnya sebagai “mahasiswa 
Tionghoa luar negeri” atau 
“mahasiswa internasional”. 

Siswa Tionghoa luar negeri 
dapat mengajukan aplikasi 
melalui saluran aplikasi indi-
vidu atau pembagian bersama. 
Atau setiap perguruan tinggi 
dapat merekrut siswa secara 
individual. Ketiga metode 

dan waktu pendaftaran ini 
semuanya berbeda.

Siswa dapat mengunjungi 
situs web Overseas Joint Admis-
sions Committee untuk menan-
yakan informasi kuota masing-
masing perguruan tinggi. Atau 
mengirimkan pesan melalui 
media sosial Facebook.

Chinese Culture Univer-

JAKARTA (IM) - Berkat 
dorongan dari Ketua Icati (Ika-
tan Citra Alumni Taiwan) Yang 
Ru Long dan Ketua Bidang Pen-
didikan Dai Dao Sheng, kepala 
pendidikan, Icati, Sabtu (8/1) 
lalu menyelenggarakan kegiatan 
pendidikan budaya kedua yaitu 
Presentasi Pendaftaran Ma-
suk Perguruan Tinggi Taiwan 
Musim Gugur 2022 Online.

Melalui siaran langsung 
online, promosi pendidikan 
perguruan tinggi dan univer-
sitas Taiwan diselenggarakan 
untuk merekrut mahasiswa 
luar negeri di masa pandemi 
Covid-19. Sekaligus mem-
berikan berbagai informasi 
sekolah serta  menunjukkan 
kemampuan era inovatif. 

Presentasi online ini dipan-
du anggota Bidang Pendidikan 
ICATI Lai Jianwen Phd. Turut 
serta Deputy Director General 
of  Overseas Joint Admissions 
Committee Li Xin, International 
Director of   Chinese Culture 
University Chen Weibin dan 

diikuti hampir 500 siswa In-
donesia dan orang tua secara 
online. Mereka juga berkes-
empatan untuk mengajukan 
pertanyaan di tempat. 

Mereka menanyakan men-
genai memilih universitas dan 
program studi di Taiwan, biaya 
kuliah, biaya hidup, pendaf-
taran beasiswa serta kesem-
patan kerja-studi. Pertanyaan 
tersebut dijawab secara detail 
oleh perwakilan Overseas Joint 
Admissions Committee, Tam-
kang University dan Cultural 
University. 

Pelajar Indonesia diper-
silahkan untuk menghubungi 
Icati Pusat dan daerah untuk 
pengajuan pendaftaran. 

Kegiatan yang diselenggara-
kan Icati Pusat dan cabang yakni 
Icati Sumatera Utara, Provinsi 
Riau, Sumatera Selatan, Jakarta, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Pulau Bali, Sulawesi Se-
latan dan Kalimantan Barat ini 
diikuti 11 perguruan tinggi asal 
Taiwan. ● idn/din

Universitas Bunda Mulia Jakarta Gelar Rangkaian Seminar Kedua “The UBM Studium Generale”
JAKARTA (IM) - Mema-

suki era E saat ini sekaligus 
menghadapi pesatnya perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, banyak lembaga 
pendidikan juga perlu beradap-
tasi serta menghadapi berbagai 
tantangan. 

Terkait hal tersebut, Uni-
versitas Bunda Mulia Jakarta 
Kamis (13/1) lalu menyeleng-
garakan rangkaian seminar 

pengajaran bahasa Mandarin. 
Sebagai contoh blend-

ed learning. Dengan adanya 
perangkat pintar, pembelaja-
ran online dan offl ine dapat 
berlangsung secara simultan. 
Sekaligus mengurangi perbe-
daan pengalaman siswa antara 
kelas online dan kelas offl ine.

Kemudian, Profesor Ou 
Defen dan para mahasiswa 
Chung Yuan Christian Universi-

kedua “Pendidikan Bahasa 
Tionghoa Era E”, sehingga 
dapat menjawab pertanyaan 
tentang bagaimana mengha-
dapi tantangan tersebut.

Pembicara utama seminar 
daring ini adalah Kaprodi Sas-
tra Tionghoa Terapan Chung 
Yuan Christian University 
Prof. Ou Defen. 

Sedangkan moderator 
adalah Direktur Kantor Pene-

litian dan Pelayanan Sosial Uni-
versitas BUnda Mulia sekaligus 
dosen Prodi Bahasa Mandarin 
Guru Guan Nan.

Memasuki era E, praktisi 
pendidikan juga harus melaku-
kan cara mengajar yang berbe-
da sesuai perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Dalam seminar ini, Profe-
sor Ou Dufen berbagi den-
gan Anda tentang pentingnya 

belajar bahasa Mandarin serta 
karakteristik fonetik, aksara 
Han, kosa kata dan tata bahasa 
dalam bahasa Mandarin. 

Selain itu, dia  juga menge-
mukakan kesulitan dan strategi 
pembelajaran dalam berbagai 
aspek bahasa Mandarin dari 
perspektif  pembelajar bahasa 
Mandarin. 

Terakhir, Profesor Ou 
Dufen membagikan tren 

perkembangan bahasa Manda-
rin di era E. Serta mengusulkan 
pengajaran berorientasi teks 
dan tanda baca harus diajarkan.

Dalam seminar tersebut, 
Profesor Ou Dufen juga me-
nyampaikan bahwa pendidikan 
bahasa Mandarin telah berkem-
bang pesat dalam beberapa ta-
hun terakhir. Banyak perangkat 
pintar dan perangkat lunak dapat 
membantu pembelajaran dan 

ty Taiwan menunjukkan kepada 
semua peserta seminar tentang 
blended learning yang dikem-
bangkan Chung Yuan Christian 
University Taiwan yang didasari 
era E. Yaitu kombinas pembela-
jaran online dan offl ine menggu-
nakan peralatan dan perangkat 
lunak berteknologi tinggi yang 
sangat modern untuk mencapai 
tujuan “sinkronisasi” antara 
online dan offl ine. ● idn/din

Dukung Pemerintah, Mal Artha Gading  Gelar Vaksinasi Booster
JAKARTA (IM) - Ber-

tempat di Mal Artha Gading 
Kelapa Gading Jakarta Rabu 
(12/1) lalu diselenggarakan 
vaksinasi booster (dosis ke-
tiga). 

Ini merupakan kegiatan 
secara aktif  mendukung pro-
gram pemerintah untuk me-
ningkatkan vaksinasi virus 
Covid-19. 

Vaksinasi berlangsung dari 
Senin hingga Sabtu dengan 
menerapkan protocol kes-
ehatan yang ketat. 

Mereka yang ingin di-
vaksinasi harus terlebih dulu 
mendaftarkan diri pada  pro-
gram <PeduliLindungi>. 
Setelah memperoleh surat 
vaksin baru dapat menuju 
ke lokasi vaksinasi untuk 
divaksin.

Presiden Joko Widodo 
mengatakan melalui Kantor 
Sekretariat  Kepresidenan pada 

paling akhir dimana terus ber-
munculan varian baru dari 
virus Covid-19.”

Penanggung jawab ke-
giatan vaksinasi Mal Artha 
Gading mengatakan meskipun 
sebagian besar orang telah di-
vaksinasi, namun semua orang 

Selasa (11/1) lalu menyatakan 
Indoesia sejak Rabu (12/1) 
mulai menerapkan program 
vaksinasi booster Covid-19 
gratis atau vaksin dosis ketig. 

Program vaksin booster 
gratis akan diprioritaskan ke-
pada kelompok lanjut usia dan 

rentan di atas 60 tahun.
Presiden Joko Widodo 

mengatakan, “Pemerintah 
akan memprioritaskan vaksin 
dosis ketiga untuk kelompok 
lanjut usia dan rentan mulai 
12 Januari.”

    Presiden menegaskan, 

dosis ketiga vaksin tersebut 
diberikan secara gratis ke-
pada seluruh rakyat Indonesia. 
Karena keselamatan rakyat 
adalah yang utama. 

Syarat-syarat memperolah 
vaksinasi booster adalah mer-
eka yang telah menerima dosis 

kedua vaksin sekurangnya 6 
bulan yang lalu.

  Presiden Joko Widodo 
menambahkan langkah ini 
sangat penting. 

Ini demi meningkatkan 
daya tahan masyarakat itu 
sendiri. Karena fenomena 

harus mematuhi protocol 
kesehatan dengan disiplin dan 
secara ketat.

 Juga mematuhi aturan 
pencegahan dan pengendalian 
epidemic Covid-19 yaitu me-
makai masker, menjaga jarak 
dan sering mencuci tangan.

Diketahui bahwa saat ini 
ada lebih dari 20 juta orang 
di Indonesia yang memenuhi 
syarat untuk memperoleh 
vaksinasi booster. 

Dalam pelaksanaan pro-
gram vaksinasi booster, seti-
daknya dibutuhkan lebih dari 
230 juta dosis vaksin. 

Terkait jenis vaksin boost-
er, Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) RI telah 
mengeluarkan izin penggu-
naan darurat (EUA) untuk 
lima vaksin, yaitu Coronavac 
dari Bio Farma, Pfi zer, Astra 
Zeneca, dan Moderna dan 
Zifi vax. ● idn/din

JAKARTA (IM) - Har-
monis Surabaya Club bersama 
PMI (Palang Merah Indonesia) 
Kota Surabaya mengadakan 
donor darah. 

Kegiatan sosial yang didu-
kung oleh manajemen Pasar 
Atom Mall ini dilangsungkan 
di Lantai 5 Pasar Atom Mall, 
Surabaya. 

Dari  165 warga yang 
mendaftar, hanya 132 yang 
bisa mendonorkan darahnya. 
Para pendonor darah di-

berikan satu paket sembako 
berisikan 1 kg beras, 1 kg gula 
pasir, 1 liter minyak goreng, 
1 kaleng susu dan 5 pcs mie 
instan. Pemberikan paket 
sembako ini disponsori oleh 
Djunaidi. 

Dewan Kehormatan yang 
juga Penggerak Donor Darah 
Totok Sudarto yang hadir di lo-
kasi donor darah, mengatakan 
donor darah akan kembali 
diadakan pada April 2022 
mendatang. ● ist

Rangkaian Seminar Kedua “The UBM Studium Generale”. Sesi Tanya Jawab Rangkaian Seminar Kedua “The UBM 
Studium Generale”.

Mahasiswa Universitas Bunda Mulia yang ikut serta 
dalam Seminar Keduag “The UBM Studium Generale”.

Harmonis Surabaya Club Bersama PMI Kota Surabaya Harmonis Surabaya Club Bersama PMI Kota Surabaya 
Adakan Aksi Donor DarahAdakan Aksi Donor Darah

Penjelasan dalam presentasi. Para peserta Presentasi Pendaftaran Masuk Perguruan Tinggi 
Taiwan Musim Gugur 2022 Online.

Para penerima vaksin booster sedang menunggu giliran di 
Mal Artha Gading.

Suasana Sentra Vaksinasi Covid-19 Mal Artha Gading.

Pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan calon pendonor darah. Pelaksanaan donor darah yang berlangsung lancar. 

Panitia penyelenggara berfoto bersama. Panitia penyelenggara berfoto bersama. Penyerahan paket sembako untuk pendonor darah. Penyerahan paket sembako untuk pendonor darah. 


