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Kelenteng Tay Kak Sie Semarang dan Yayasan Minnan Semarang Bagikan Paket Cinta Kasih Imlek ke Para Lansia
SEMARANG (IM)  - 

Sebuah paket mengirimkan 
kehangatan. Sebuah cinta kasih 
menghadirkan rasa haru. 

Dalam rangka menyambut 
perayaan Imlek 2022, Klen-
teng Tay Kak Sie Semarang 
membagikan angpao dan paket 
sembako (paket cinta kasih) 
kepada para lansia. 

Kegiatan ini berlangsung 
15, 16, 23 dan 24 Januari 2022. 
Mulai dari pukul 08:00 pagi 
hingga 12:00 siang di Litang 
Kelenteng Tay Kak Sie. 

Ketua Kelenteng Tay Kak 
Sie Chen Yu Lin, Ketua Panitia 
Penyelenggara Acara Zhang 
Jing Cheng, Ketua Yayasan 

Pekan lalu, bidang pemuda 
Yayasan Minnan Semarang 
bekerja sama untuk mengemas 
2.000 paket cinta kasih di sec-
retariat yayasan. 

Ketua Yayasan Minnan 
Semarang Li Wen Bin men-
gatakan kita akan terus men-
gambil inisiatif  di masa men-
datang. 

Melakukan berbagai upaya, 
mengerahkan lebih banyak 
sumber daya untuk menaruh 
perhatian dan membantu ke-
lompok masyarakat kurang 
mampu. Sekaligus mengirim-
kan perhatian dan kehangatan 
masyarakat Tionghoa kepada 
masyarakat. 

Minnan Semarang Li Wen 
Bin, Ketua Yayasan Sosial 
Bhakti Moral Dejiaohui Min-
gbao Shanshe Semarang Xie 
Xiang Yun, Ketua Perkumpu-
lan Kwong Shew Wie Kwoon 
Li De Quan turut serta dalam 
pembagian paket sembako.

Menurut informasi, dalam 
kegiatan ini Kelenteng Tay 
Kak Sie membagikan angpao 
kepada 2.000 orang lansia Kota 
Semarang berusia 65 tahun 
ke atas. 

Uang untuk angpao be-
rasal dari sumbangan tokoh 
masyarakat dan para peziarah 
yang dikoordinir Kelenteng 
Tay Kak Sie. 

Sedangkan “Paket Cinta 
Kasih” adalah yang diberikan 
Yayasan Minnan Semarang. 
Setiap paket terdiri dari beras, 
minyak goreng, gula pasir, mie 
instan, dan biskuit. 

Staf  petugas Klenteng 
Tay Kak Sie mulai tanggal 
1 Desember 2021 hingga 8 
Januari 2022 lalu membuka 
pendaftaran terbuka bagi lansia 
berusia 65 tahun ke atas untuk 
menerima paket sembako. 
Persyaratan pendaftaran yaitu 
fotokopi KTP, fotokopi kartu 
keluarga dan sertifi kat vaksi-
nasi Covid-19. 

15 Januari adalah hari per-
tama pembagian paket sembako. 

Dan para lansia yang sudah 
mendaftarkan diri sejak pagi 
sekali telah datang ke Klenteng 
Tay Kak Sie.

Staf  pekerja Klenteng Tay 
Kak Sie melayani mereka den-
gan penuh perhatian. Setelah 
memverifi kasi dokumen, se-
tiap lansia bisa mendapatkan 
angpao, paket cinta kasih dan 
sebungkus makanan ringan. 

Karena banyak lansia men-
galami kesulitan berjalan dan 
bertubuh lemah maka para 
staf  pekerja dengan antusias 
membantu para lansia untuk 
mengantarkan paket tersebut 
hingga ke rumah masing-
masing. 

Kegiatan berlangsung den-
gan tertib dan selalu memper-
hatikan protocol kesehatan.

Ketua pani t ia  Zhang 
Jingcheng menekankan Klen-
teng Tay Kak Sie membagikan 
angpao kepada para lansia 
setiap perayaan Imlek. 

Paket sembako tahun lalu 
dibagikan dengan cara diundi. 
Sedangkan tahun ini kami 
berupaya agar lebih banyak 
lansia yang memperoleh an-
gpao. Sehingga mereka dapat 
merasakan kegembiraan per-
ayaan Imlek. 

Selain itu, Yayasan Minnan 
Semarang juga mendukung 
kegiatan kami tahun ini. 

Kepala Klenteng Klenteng 
Tay Kak Sie Chen Yu Lin 
menyatakan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada selu-
ruh donatur dan seluruh staff. 

Dengan upaya semua pi-
hak, acara dapat terselenggara 
dengan lancar. 

“Kami akan bekerja sama 
dengan semua sektor masyara-
kat untuk menggerakkan lebih 
banyak sumber daya sosial untuk 
berpartisipasi dalam proyek 
amal bantuan logistik untuk 
membantu lansia. Terus mem-
perhatikan mereka serta terus 
meningkatkan kebahagiaan dan 
perasaan memperoleh perhatian 
para lansia,” ujarnya. ● idn/din

Terima Kunjungan Pimpinan FOBI, Ketua KONI Dukung Program Edy Kusuma

BEIJING (IM)-Duta Be-
sar Indonesia untuk Tiongkok 
Djauhari Oratmangun beserta 

empat miliar dosis vaksin 
COVID-19 per tahun. Sinovac 
telah mengirimkan hampir 300 

istri melakukan kunjungan 
ke Pabrik Sinovac di Beijing, 
Tiongkok, Selasa (18/1). 

Pada kesempatan tersebut 
Dubes Djauhari Oratman-
gun meninjau ruang produksi 

produksi Sinovac Biotech Ltd 
di pabrik barunya di kawasan 
Daxing, Beijing. 

Beroperasinya pabrik 
baru tersebut, Sinovac mam-
pu menghasilkan tiga hingga 

juta dosis vaksin COVID-19 ke 
Indonesia melalui kerja sama 
dengan PT Bio Farma. ● ist

Dubes Djauhari Oratmangun dan Istri Kunjungi Pabrik Dubes Djauhari Oratmangun dan Istri Kunjungi Pabrik 
Sinovac di Beijing Sinovac di Beijing 

Dubes Djauhari Oratmangun dan istri mendengarkan penjelasan dari staf Sinovac 
Biotech Ltd sebelum memasuki ruang produksi yang baru beroperasi di kawasan 
Daxing, Beijing.

Ketum FOBI Edy Kusuma memberikan cenderamata berupa 
buku ke Ketum KONI Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman.

Ketum FOBI Edy Kusuma dan jajaran berfoto bersama Ketum KONI Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman.

JAKARTA (IM) - Ketua 
Umum FOBI (Federasi Olah-
raga Barongsai Indonesia) 
Edy Kusuma dengan jajaran 
pengurus besar di antaranya 
Waketum Haris Candra dan 
Waketum Tony Herman ber-
silahturahmi dengan Ketua 
Umum KONI Letjen TNI 
(Purn.) Marciano Norman di 
kantor KONI, Jakarta, Rabu 
(19/1).

Pada kesempatan tersebut 
Edy Kusuma memperkenal-
kan pengurus baru FOBI dan 
menyampaikan rencana kerja 
serta rencana kerja. 

medali emas di Tiongkok,” 
terang Edy Kusuma. 

“Sehingga atlit kita ter-
masuk yang disegani di mata 
dunia,” imbuhnya. 

Marciano Norman men-
gakui barongsai adalah olah-
raga yang tidak mudah, diper-
lukan stamina yang kuat dari 
fi sik yang sehat. 

Sehingga Marciano men-
gapreasiasi atlit-atlit barongsai 
yang bertanding. 

“Barongsai Indonesia 
nantinya dapat mempertand-
ingkan kejuaraan pelajar dan 
junior sehingga banyak potensi 

Edy juga menyampaikan 
keikutsertaan di PON yang 
akan datang juga jadwal pel-
antikan pengurus baru 2020 
- 2024 yang selama ini tertunda 
akibat pandemic.

E d y  m e n y a m p a i k a n 
program-program yang akan 
diselenggarakan seperti men-
gundang pelatih dan atlit level 
internasional serta Kejuaraan 
Nasional 2022.

“Barongsai Indonesia 
adalah cabang olahraga yang 
menduduki peringkat tiga 
besar dunia, bahkan sebelum 
pandemi kita mendapatkan 

anak-anak kita yang dapat ter-
jaring,” harap Marciano.

FOBI merupakan cabang 
olahraga yang menaungi liong, 
barongsai, dan pekingsai dan 
terdaftar di KONI saat dip-
impin oleh Dahlan Iskan dan 
dibantu Kuncowo Wibowo. 

FOBI merupakan ang-
gota dari KONI dan IDLDF 
(Internasional Dragon and 
Lion Dance Federat ion) 
yang berkantor pusat di 
Tiongkok dan Haris Can-
dra mewakili FOBI duduk 
sebagai anggota Executive 
Committee. ● kris

Suasana pertemuan pimpinan FOBI dengan Ketum KONI Letjen TNI 
(Purn.) Marciano Norman.

Ketua Zhang Jing Cheng membagikan paket cinta kasih. Ketua Li Wen Bin membagikan paket cinta kasih. Staf pekerja antusias membantu para lansia membawa 
paket cinta kasih.

Sebagian anggota Klenteng Tay Kak Sie dan Yayasan Minnan Semarang 
berfoto bersama.

Ketua Xie Xiang Yun membagikan paket cinta 
kasih.

Ketua Chen Yu Lin membagikan paket cinta 
kasih.

Dubes Djauhari Oratmangun dan istri meninjau ruang produksi Sinovac Biotech Ltd 
di pabrik barunya di kawasan Daxing, Beijing. 

IDN/ANTARA IDN/ANTARA 
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Kompak (Komunitas Masyarakat Peduli Amal Kebajikan) Medan Gelar Jamuan Reuni Bagi Para Lansia

MEDAN (IM) - Kompak 
(Komunitas Masyarakat Peduli 
Amal Kebajikan) Medan yang 
dipimpin Weng Rong Guang 
Sabtu (15/1) lalu menyeleng-
garakan jamuan makan reuni 
akhir tahun di Auditorium 
Ruang Serbaguna Taman Bo-
dhi Asri (TABA) Jalan Bintang 
Terang km 13,8 Binjai, Medan. 

Kegiatan jamuan reuni ini 
ditujukan bagi ratusan lansia 
penghuni panti jompo Taman 
Bodhi Asri Binjai.

sini, 70% di antaranya gratis. 
Mereka masih membutuhkan 
sumbangan dari semua pi-
hak untuk merawat mereka. 
Yayasan ini tak akan pernah 
menyerah. 

Selalu akan memnuhi ke-
butuhan sandang, pangan dan 
papan para lansia. Bahkan 
hingga hari ini masih ada 
seorang ibu berusia 106 tahun 
yang hidup dengan sehat. 
Terima kasih atas kebaikan dan 
dukungannya. 

Pada hari itu, Pembina 
Yayasan Taman Bodhi Asri 
(TABA) Zhou Shi Mei,  Mo 
Zhuang Liang dan anggota 
lainnya menyambut kedatan-
gan para tamu VIP dengan tar-
ian selamat datang adat Batak. 

Pembawa acara yang juga 
Sekretaris Kompak Chen Zhan 
Long menyatakan kedatangan 
kami hari ini yaitu untuk meng-
gelar jamuan makan sekaligus 
membagikan sejumlah barang 
logistik kepada semua pihak 

yakni minyak goreng, kecap, 
gula, garam, sarung tangan, 
angpao, sapu lidi dan lainnya.  

“Semoga para lansia di-
berikan kesehatan jasmani 
dan rohani. Sekaligus Selamat 
Tahun Macan,” ujarnya. 

Ketua Weng Rong Guang 
menyatakan mengunjungi 
panti jompo adalah agenda 
berkala. 

“Memberikan perhatian 
yang hangat dan menghibur 
para lansia. Tidak hanya pada 

Tahun Baru Imlek. Namun 
kami juga membantu warga 
kurang mampu pada hari Natal 
dan Tahun Baru Masehi, tahun 
baru Hijriah serta menyeleng-
garakan kegiatan sosial lain-
nya. Slogan Kompak  yakni 
Kompak peduli sesama dan 
sama-sama peduli,” ujarnya. 

Dia berharap sebagai se-
buah organisasi maka Kompak 
dapat terus secara berkala 
menyelenggarakan aksi sosial. 
Seperti membantu orang yang 

membutuhkan kursi roda, 
prostetis dan lainnya. Semoga 
di Tahun Macan ini kita semua 
diberikan kesehatan, kebaha-
giaan dan kesuksesan.

 Zhou Shimei didampingi 
dr. William Tandean menyam-
paikan sambutan. Dia me-
nyatakan amat berterima kasih 
kepada rombongan Kompak 
yang telah datang untuk mem-
perhatikan para lansia. 

Ada 83 lansia laki-laki dan 
perempuan yang tinggal di 

Pengawas Mo Zhuang 
Liang menyatakan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah 
menaruh perhatian terhadap 
para lansia. 

“Namun mohon maaf, se-
tiap tamu yang datang ke Ta-
man Bodhi Asri (TABA) harus 
melewati pemeriksaan Antigen. 
Maka baru bisa memasuki Ta-
man Bodhi Asri (TABA). Kita 
juga harus menjaga jarak untuk 
melindungi kesehatan para lan-
sia,” pungkasnya. ● idn/din

MENYAMBUT Hari 
Raya Imlek 2573 yang jatuh 
pada 1 Februari 2022,  Fo-
rum Gotong Royong Ma-
syarakat Sambas (FOGO-
ROMAS) - Jakarta bekerja 
sama dengan umat beragama 
di kota Sambas  melakukan 

Ia juga berharap Imlek 
tahun Macan  ini membawa 
kebahagiaan, kesehatan, ke-
berkahan, kesuksesan dan 
keharmonisan untuk  semua 
warga Sambas khususnya 
dan bangsa Indonesia pada 
umumnya. ● lus

sejumlah kegiatan. 
D i a n t a r a n y a  a d a l a h 

membersihkan dan mema-
sang lampion di rumah-
rumah ibadah seperti di 
Kelenteng Sam Bong Dja 
yang terletak di Jalan Tabra-
ni, Desa Durian, Kecamatan 

Sambas, Kabupaten Sambas, 
Kalimantan Barat. 

 Juga di Gereja Katho-
l ik  Kristus Raja  Paroki 
Sambas.

Lampion-lampion juga 
mereka pasang di  sepan-
jang jalan Gusti Hamzah, 

Jalan Panji  Anom, Jalan 
Lumbang Keramat,  serta  di 
pasar kota Sambas, sehingga 
kemeriahan dan suasana 
Imlek sudah sangat terasa 
sejak pertengahan Janurai 
2022.   

Budianto selaku Ketua 

U mu m  F O G O RO M A S 
meng a takan  memasang 
lampion di jalan dan di pas-
ar  telah  dilakukan setiap 
tahun, tetapi memasang 
lampion di kelenteng dan 
gereja baru dilakukan tahun 
ini. 

Yayasan Keluarga Besar Wijaya Medan Gelar Bagikan Paket Sembako Imlek

MEDAN (IM) - Yayas-
an Keluarga Besar Wijaya 
Medan Minggu (16/1) lalu  
membagikan 150 paket sem-
bako Imlek di Pekong Pho 

Jelang Imlek Kelenteng Sam Bong Dja sudah diperindah dengan lampion. Lampion juga tepasang di Gereja Katholik Kristus Raja 
Paroki Sambas.

Rombongan Yayasan Keluarga Besar Wijaya Medan  berfoto bersama di panti jompo 
Yayasan Guna Budi Bakti Labuhan.

Rombongan Yayasan Keluarga Besar Wijaya Medan berfoto bersama di Pekong Pho 
Tho Kong Kecamatan Titi Papan. 

Rombongan Yayasan Keluarga Besar Wijaya Medan berfoto bersama di depan 
 Klenteng Qixian Niangniang Binjai.

Jelang Imlek Sambas BersolekJelang Imlek Sambas Bersolek

Suasana pengurus Yayasan Keluarga Besar Wijaya Medan membagikan paket 
sembako. 

Seluruh lansia penghuni panti jompo Taman Bodhi Asri (TABA) 
sedang makan bersama.

Para lansia menampilkan atraksi bahasa isyarat “Yi Jia Ren”. Chen Zhan Long menyerahkan angpao 
kepada para lansia.

Mo Zhuang Liang, Weng Rong Guang dan Zhou 
Shi Mei.

Pengurus Kompak dan pimpinan Taman Bodhi Asri (TABA) berfoto 
 bersama.

Weng Rong Guang menyerahkan angpao 
 kepada wanita lansia berusia 106 tahun.

B u d i a n t o ,  K e t u a 
Umum FOGOROMAS

Tho Kong Kecamatan Titi 
Papan.

Paket sembako terse-
b u t  d i b e r i k a n  ke p a d a 
wa r g a  T i o n g h o a  y a n g 

t ing gal  d i  l ima wi layah 
yaitu.  

Jl.Platina 3 dan Martu-
bung, Pekong Pho Tho Kong 
Jln. AMD Renggas Pulau 36, 

Kampung Tanjung Kota 
Binjai, Sei Mati Labuhan 
Deli dan Kebun Sayur Kota 
Bangun. 

Sedangkan di Kelenteng 

Qixian Niangniang Binjai 
menyelenggarakan kegiatan 
pembagian 50 paket sem-
bako Imlek. 

Pada hari itu di Yayas-

a n  G u n a  B u d i  B a k t i , 
Pan t i  Jompo  HISOSU 
Binjai,  Panti Jompo Ta-
man Bodi Asri  (TABA) 
Binjai. 

Di  t ig a  pant i  jompo 
t e r s ebu t  d i s e l eng g a r a -
kan pembagian uang tu-
nai kepada pimpinan panti 
jompo. ● idn/din


