
INTERNATIONAL MEDIA,  

Bagikan Informasi Belajar di Tiongkok, Perhimpunan INTI dan PPIT-Xiamen Gelar Talkshow Beasiswa INTI-CGS Berprestasi 
JAKARTA (IM) - Per-

himpunan INTI (Indonesia 
Tionghoa) bersama PPIT 
(Perhimpunan Pelajar Indone-
sia Tiongkok)-Xiamen, meng-
gelar talk show online episode 
ke-11, dengan topic “Tanya 
tanya Tentang Beasiswa INTI-
CGS”melali aplikasi zoom, 
Sabtu (15/11) malam lalu. 

Hadir dalam acara tersebut 
Dr. Indra Wahidin, selaku 
Ketua Harian Perhimpunan 

Dalam sesi tanya jawab, 
Pusanti Ding, Central China 
Normal University-Hubei dan 
Stevani Leonard menjelaskan 
beberapa hal yang perlu diketa-
hui untuk penerimaan pendaf-
taran calon penerima beasiswa 
tahun 2022 telah dimulai.

Perhimpunan INTI Dae-
rah menampung, kemudian di-
usulkan ke Perhimpunan INTI 
pusat, dan dilakukan seleksi. 
Kandidat calon penerima akan 

INTI, dan sebagai narasumber 
Sekjen Perhimpunan INTI 
Candra Jap, Koordinator  Bea-
siswa INTI-CGS, International 
Relation Pusanti Ding, Central 
China Normal University, 
Hubei, Psikolog Relawan Bea-
siswa Pelangi INTI Stevani 
Leonard. 

Sedangkan moderator 
adalah Mercedes Amanda, 
penerima beasiswa INTI-
CGS 2019/Ketua PPIT Xia-

men periode 2021-2022 dan 
Michael Thenedy, Penerima 
Beasiswa INTI CGS 2020 yang 
merupakan Humas Permit 
Beijing periode 2021-2022.

 Dr Indra Wahidin dalam 
sambutan pembukanya me-
nyampaikan, bahwa Per-
himpunan INTI konsisten 
untuk berkontribusi dalam 
pembangunan Negeri dan 
salah satunya adalah menin-
gkatkan kualitas SDM den-

gan membantu fasilitas bea-
siswa yang diberikan oleh 
Pemerintah Tiongkok melalui 
Kedutaan Besar Tiongkok di 
Indonesia. 

Siswa penerima Beasiswa 
juga diwajibkan untuk mengi-
kuti peraturan yang diterapkan 
di Tiongkok selama belajar dan 
menjaga nama baik Negara 
Indonesia.

Candra Jap menambahkan, 
siapapun berhak mendapatkan 

beasiswa tanpa memandang 
suku, ras, agama dan golon-
gan, dengan catatan memiliki 
kemampuan(berprestasi), lolos 
seleksi berdasarkan ketentuan 
yang berlaku. 

Selain itu, penerima bea-
siswa harus mampu berjuang 
ditengah perbedaan sesama 
siswa di Tiongkok, ulet, rajin, 
dan memiliki semangat untuk 
berbakti pada negri setelah 
menyelesaikan pendidikan.

dikirimkan ke Kedutaan Besar 
Tiongkok, dan keputusan jum-
lah quota serta penerima bea 
siswa akan diumumkan.

Mercedes Amanda dan 
Michael Thenedy menambah-
kan berbagai informasi setelah 
menjadi penerma beasiswa 
INTI-CGS, Iapun meminta 
para siswa yang berminat un-
tuk melihat intagram Perhim-
punan INTI dan instagram 
PPIT. ● bam

Jelang Imlek, Yayasan Rotary Club Deli Medan Adakan Pembagian Paket Cinta Kasih
MEDAN (IM) - Yayasan 

Rotary Club Deli Medan, 
Sabtu (15/1) lalu membagikan 
90 paket Imlek dan paket Fes-
tival Musim Semi, di Lohanko 
Painting Club No. 46 C Jalan 
Merbau, Medan.

Pada Minggu (16/1) pagi 
lalu diadakan pembagian 200 
paket sembako Imlek di Kom-
pleks Perumahan Bengawan 
Tebing Tinggi. Lalu siang harin-
ya dibagikan 300 paket sembako 
Imlek di Aula Perguruan Sultan 
Agung di Pematang Siantar. 

Ketua Yayasan Rotary Club 
Deli Medan Zhao Kun Chang di 
depan Perguruan Sultan Agung 
berpidato. Dia menyatakan 
pandemi Covid-19 telah ber-
langsung hampir dua tahun. 

“Saya percaya bahwa 
semua orang di sini telah mera-

sukacita dan menyambut tahun 
baru Imlek dengan penuh ke-
bahagiaan. Dalam kesempatan 
ini. atas nama rekan-rekan di 
Rotary Club Deli Medan, saya 

sakan dampaknya secara lang-
sung atau tidak. Banyak orang 
telah jatuh, tetapi banyak pula 
yang telah berhasil,” ujarnya. 

“Hari ini kita dapat ber-

kumpul di Perguruan Sultan 
Agung, juga berkat perhatian 
kita kepada warga yang ter-
dampak pandemic Covid-19. 
Kami berharap anda tidak 

menyerah. Anda harus berdiri 
dan menatap masa depan yang 
lebih baik dari hari ini. Bantuan 
yang kami berikan hari ini ter-
diri dari beras, gula, minyak 

goreng, bihun, Yifu mie, kecap, 
teh, susu kental manis, biskuit 
dan angpao,” tambahnya. 

Diharapkan Anda semua 
dapat menerimanya dengan 

mendoakan semoga Tuhan 
Yang Maha Esa memberkati 
kita semua dengan kesehatan, 
keluarga yang bahagia dan ke-
beruntungan di Tahun Macan. 

Pada kesempatan tersebut 
Zhao Kun Chang melaporkan 
bahwa tahun ini Rotary Club 
Deli Medan telah mendistri-
busikan total 3.118 paket Imlek. 

Dia katakana, Rotary Club 
Deli Medan mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada para donatur  
dan relawan yang telah men-
dukung pelaksanaan kegiatan 
baksos ini hingga selesai. Demi 
mensejahterakan masyarakat 
dan tanpa pamrih. 

“Saya berharap kita semua 
di tahun macan ini memperoleh 
kemakmuran dan kesejahter-
aan,” pungkasnya. ● idn/din

SURABAYA (IM) - Guna 
meningkatkan mutu pendidi-
kan dan menciptakan lulusan 
siap berkompetisi di dunia 
kerja, ITS (Institut Teknologi 
Sepuluh November) memper-
barui jalinan kerjasama dengan 
SNRU (Sakon Nakhon Rajabat 

siapkan mahasiswa, dalam 
kompetisi era digital dan energi 
terbarukan,” tambahnya. 

Sementara i tu,  Presi-
dent of  SNRU Prof  Chakrit 
Chanchitpreecha mengatakan, 
kerjasama antara keduanya, 
sebelumnya telah berjalan 

University) Thailand. 
Penandatanganan MoU 

kerja sama di bidang kolaborasi 
riset itu, dilakukan Rektor ITS 
Prof  Dr Ir Mochamad Ashari 
MEng dan President of  SNRU 
Prof  Chakrit Chanchitpreecha, 
secara virtual, Rabu (19/1).

Menurut Ashari, kerjasama 
ini akan fokus pada pertukaran 
informasi bidang pengetahuan 
ilmiah, pertukaran mahasiswa 
untuk studi maupun penelitian, 
serta akses ke berbagai fasilitas 
masing-masing lembaga. Ker-
jasama ini akan berjalan dalam 

periode lima tahun ke depan.
“Memasuki era digital 

ini, pendidikan dan penelitian 
berkembang pesat. Tantan-
gan yang akan dihadapi adalah 
teknologi informasi. Maka dari 
itu, sudah saatnya untuk mem-
perbaiki kerja sama ini,” ujarnya. 

Leb ih  l an ju t  Asha r i 
menjelaskan, sebelum pandemi 
Covid-19, ada tiga mahasiswa 
ITS yang mendapat kesempa-
tan pengalaman untuk melaku-
kan internship di SNRU.

“Untuk itu, ITS berkomit-
men tinggi untuk memper-

dengan sangat baik. 
“Saya percaya, kerja sama 

yang baru ini dapat melahirkan 
sesuatu yang lebih hebat ke 
depannya. Harapannya, MoU 
ini dapat berdampak secara 
signifi kan bagi kedua institusi,” 
pungkasnya. ● anto tze

Tingkatkan Kolaborasi Riset, ITS Jalin Kerja Sama dengan Universitas di Thailand

MEDAN (IM) - Konsulat 
Jenderal Tiongkok di Medan, 
Senin (17/1) lalu menggelar 
Rapat Kesimpulan Kerja Ta-
hunan Perusahaan Tiongkok 
Wilayah Konsuler tahun 2021 
online. 

Plt Konjen Fu Aimin dan 
Wakil Konjen Zhou Yunliang 
hadir dan menyampaikan pi-
dato. Pimpinan perusahaan 
utama Tiongkok di wilayah 
konsuler dan pimpinan Aso-
siasi Pengusaha Tiongkok 

standardisasi perilaku bisnis. 
Sekaligus membangun citra 
baik perusahaan Tiongkok.

Sedangkan Wakonjen 
Zhou Yunliang mengajukan 
persyaratan kerja untuk mem-
perkuat pembangunan perusa-
haan Tiongkok. 

Pimpinan PT Dairi Prima 
Mineral (DPM), PT. Meula-
boh Power Generation serta 
Asosiasi Pengusaha Tiongkok 
Kepulauan Riau Indonesia me-
nyampaikan laporan kerja terkait 

Kepulauan Riau Indonesia.
Plt Konjen Fu Aimin 

menjelaskan prestasi perkem-
bangan dan reformasi dalam 
negeri Tiongkok tahun 2021 
dan hubungan bilateral antara 
Tiongkok dan Indonesia. 

Dia sepenuhnya menegas-
kan prestasi yang diraih dengan 
susah payah yang dilakukan 
perusahaan Tiongkok dalam 
pencegahan dan pengendalian 
epidemi serta dimulainya kem-
bali pekerjaan dan produksi. 

Dia menekankan pande-
mi Covid-19 saat ini masih 
berlangsung dan perusahaan 
Tiongkok harus teguh men-
junjung fi losofi  pembangunan 
yang berpusat pada rakyat. 

Sekaligus melaksanakan 
tanggung jawab utama peru-
sahaan secara ketat, melakukan 
pencegahan dan pengendalian 
pandemi secara ilmiah dan 
akurat sekaligus memperkuat 
perhatian dan kepedulian ter-
hadap karyawan. 

Sehingga karyawan dapat 
menjalani Tahun Baru Imlek 
yang sehat dan damai. 

Dan pada saat yang sama, 
perlu mengkoordinasikan 
pengembangan dan kesela-
matan serta melindungi kes-
elamatan satu pihak. 

Fu Aimin berharap ber-
bagai perusahaan Tiongkok 
menggabungkan pembangu-
nan bersama “Belt and Road” 
dengan pola pembangunan 
baru di Tiongkok serta rencana 

pembangunan jangka menen-
gah dan panjang nasional 
Indonesia, Mendorong pem-
bangunan bersama “Belt and 
Road” serta pengembangan 
berkualitas tinggi dari berbagai 
kerja sama pragmatis. Untuk 
lebih mensejahterakan rakyat 
kedua negara.

Harus lebih mematuhi 
hukum setempat dengan lebih 
ketat, menghormati adat is-
tiadat dan kebiasaan setem-
pat, secara sadar melakukan 

tahun 2021. Mereka menyatakan 
akan mengikuti penempatan 
dalam negeri dan persyaratan 
Konsulat Jenderal Tiongkok. 
Sekaligus membuat kemajuan 
yang mantap serta melakukan 
pekerjaan tahun ini dengan baik.

Demi memberikan kon-
tribusi baru untuk melayani 
situasi pembangunan nasi-
onal secara komprehensif  
serta memperdalam kerjasama 
persahabatan Tiongkok-Indo-
nesia. ● idn/din

Konjen Tiongkok di Medan Gelar Rapat Kesimpulan Konjen Tiongkok di Medan Gelar Rapat Kesimpulan 
Kerja Tahunan Perusahaan Tiongkok Wilayah KonsulerKerja Tahunan Perusahaan Tiongkok Wilayah Konsuler

Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari 
 menunjukkan naskah MoU.

President of SNRU Prof Chakrit Chanchitpreecha 
menunjukkan naskah MoU. 

Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari dan delegasi SNRU (kanan). 

Plt Konjen Fu Aimin, Wakil Konjen Zhou Yunliang dan staf lainnya. Para tokoh yang ikut serta dalam Rapat Kesimpulan Kerja Tahunan Perusahaan 
 Tiongkok Wilayah Konsuler tahun 2021 online.

Dr. Indra Wahidin Candra Jap Pusanti Ding Stevani Leonard Mercedes Amanda Michael Thenedy

Pengurus Rotary Club Deli Medan berfoto bersama di lokasi 
pembagian paket sembako Kompleks Perumahan Bengawan 
Tebing Tinggi.

Pengurus Rotary Club Deli Medan secara simbolis 
 menyerahkan paket sembako Imlek kepada warga. 



“THE 1ST SOUTHEAST ASIA LECTURE” SABTU INI BICARA PENGUSAHA TIONGHOA DULU DAN SEKARANG

  JUMAT 21 JANUARI 2022

JAKARTA (IM) - Pengusaha 
Tionghoa Indonesia ternama Dato’ 
Sri Dr Tahir, MBA berpendapat  
sebagian besar warga Tionghoa 
Indonesia mungkin masih belum 
menemukan sebuah posisi yang jelas 
dalam hal identitas. 

Dan apakah orang-orang ini 
sadar atau tidak  “mengakar dengan 
kuat” di Indonesia adalah kuncinya.

“The 1st Southeast Asia Lec-
ture” akan diselenggarakan Sabtu 
(22/1) mendatang di Singapura. 

Founder Mayapada Group 
Dato’ Sri Dr Tahir, MBA akan 
tampil sebagai pembicara utama 
dalam kuliah ini. Tema yang diusung 
adalah “Pengusaha Tionghoa Indo-
nesia Dulu dan Sekarang - Position-
ing dan Peran Nasional”.

Rangkaian “ The Southeast 
Asia Lecture” adalah kuliah lintas 
batas pertama yang diselenggarakan 
bersama Lianhe Zaobao, Media 
Chinese International Ltd. Malay-
sia, Southern University College, 

Mayapada Group Indonesia dan 
International Daily News. 

Dan secara tidak berkala akan 
mengundang tokoh papan atas 
atau berpengaruh di kawasan 
regional. 

Fokusnya pada masalah politik, 
sosial dan ekonomi lokal. Sekaligus 
berbagi pengamatan dan wawasan 
unik mereka dengan audiens dalam 
dan luar negeri.

Mayapada Group yang didirikan 
oleh Dato’ Sri Dr Tahir, MBA meru-
pakan salah satu perusahaan swasta 
terbesar di Indonesia. Dengan bisnis 
utama meliputi fi nansial, hotel, ritel, 
perawatan kesehatan, media dan 
real estat. 

Dia menduduki peringkat ke-
16 dalam daftar 50 orang Terkaya 
Indonesia versi Forbes tahun lalu. 

Selain itu, dia juga merupakan 
satu-satunya pengusaha Tionghoa 
serta salah satu dari sembilan Wan-
timpres (Dewan Pertimbangan 
Presiden) yang akan bertugas hingga 

2024 mendatang.
Dalam kuliah tersebut, Dato’ 

Sri DR Tahir, MBA akan menjelas-
kan bagaimana dirinya muncul 
sebagai pemimpin di masyarakat 
dan konglomerat di dunia bisnis 
Indonesia, identitasnya sebagai 
warga Tionghoa Indonesia sekaligus 
fi lantropi serta hubungan khusus 
dengan Singapura.

Dato’ Sri Dr Tahir, MBA beru-
sia 69 tahun lahir dan besar di 
Surabaya, Jawa Timur. Kampung 
halaman leluhurnya adalah Putian, 
Fujian, Tiongkok. 

Sebagai generasi kedua Tion-
ghoa Indonesia, dia memiliki 
pengalaman pribadi yang men-
dalam serta pandangan yang jelas 
tentang identitas warga Tionghoa 
Indonesia.

Dalam wawancara dengan Li-
anhe Zaobao, Dato’ Sri Dr Tahir, 
MBA mengakui bahwa kedudu-
kan warga Tionghoa Indonesia 
telah meningkat selama 20 tahun 
terakhir, tetapi label rasial masih 
tetap ada.

Dia menegaskan bahwa dirinya 
adalah orang Indonesia asli, na-
mun masih ada sejumlah kecil 
orang Tionghoa Indonesia yang 
memiliki pemikiran yang berten-
tangan mengenai identitas mereka. 
Dan posisi diri mereka masih 
belum jelas. 

Dalam pandangannya, orang 
Tionghoa Indonesia harus me-
manfaatkan kesempatan untuk 
berintegrasi penuh ke dalam ma-
syarakat Indonesia dan menemukan 
posisinya sendiri.

“Sejumlah kecil orang Tionghoa 
Indonesia masih menganggap Tion-
gkok sebagai tanah air mereka. Na-
mun mereka juga mengakui bahwa 

rumah mereka ada di Indonesia. 
Apakah orang-orang ini secara sadar 
mengakar di Indonesia. Maka hal 
ini akan menjadi kunci bagi mereka 
untuk memperjelas posisi mereka 
sendiri.”

Pada tahun 2018, Dato’ Sri Dr 
Tahir, MBA dianugerahi tanda ke-
hormatan “Bintang Mahaputra Na-
raya” oleh Presiden Joko Widodo. 

Dia adalah pengusaha Tiong-
hoa pertama yang menerima tanda 
penghargaan ini sejak berdirinya 
Indonesia lebih dari 70 tahun yang 
lalu. 

Saat Dato’ Sri Dr Tahir, MBA di-
wawancarai oleh Lianhe Zaobao saat 
itu, dia menekankan bahwa komunitas 
Tionghoa Indonesia harus menemu-
kan posisi baru untuk membuktikan 
bahwa Tionghoa adalah bagian tak 
terpisahkan dari negara Indonesia 
dalam hal kontribusi sosial dan pem-
bangunan nasional.

Dato’ Sri Dr Tahir, MBA yang 
lahir dalam kemiskinan, mem-
berikan perhatian khusus untuk 
membantu mereka yang kurang 
beruntung. 

Dia meyakini bahwa pendidikan 
dapat mengubah nasib rakyat miskin 
di suatu negara. 

Dan perawatan medis dapat 
meningkatkan taraf  dan kualitas 
hidup masyarakat di suatu negara. 
Oleh sebab itu dia juga tertarik pada 
fi lantropi dan fokus pada dua bidang 
tersebut. 

Dato’ Sri Dr Tahir, MBA me-
nyumbangkan uang dan tenaga 
untuk melakukan aksi sosial. 

Dia juga secara pribadi akan 
mengunjungi serta memberikan 
perhatian kepada para penerima 
bantuan yang tersebar di berbagai 
belahan dunia.

juga amat antusias dengan aksi sosial 
di Singapura. Dia telah berulang kali 
memberikan donasi ke universitas 
dan lembaga pendidikan setempat.

Dalam “The 1st Southeast 
Asia Lecture”, milyarder Dato’ Sri 
Dr Tahir, MBA juga akan berbagi 
pandangannya tentang kekayaan. 
Sekaligus menjelaskan peran yang 
harus dimainkan oleh pengusaha 
Tionghoa Indonesia dalam mem-
bangun masyarakat setempat. 

Dia juga akan menyampaikan 
lebih banyak cerita tentang dirinya 
dan Singapura.

 Pembaca dapat online ke 
Facebook, Youtube atau Twitter 
Lianhe Zaobao untuk menonton 
siaran langsung “The 1st Southeast 
Asia Lecture”. ● idn/din

Dato’ Sri Dr Tahir, MBA : 
 Kekayaan Harus Diambil dari 
dan Digunakan Bagi Rakyat

Dato’sri Dr Tahir, MBA me-
nyatakan ada dua faktor utama yang 
mendorong semangatnya dalam 
melakukan aksi sosial. Yaitu keyaki-
nan agamanya serta perkataan serta 
perbuatan orang tuanya. 

“Untuk menjadi pengusaha yang 
memiliki rasa tanggung jawab sosial, 
kekayaan harus diambil dari dan 
digunakan oleh rakyat.”

Dato’ Sri Dr Tahir, MBA juga me-
miliki banyak keterikatan dengan Sin-
gapura. Dia adalah alumnus Nanyang 
University di Singapura (sekarang 
Nanyang Technological University). 

Selain berkontribusi kepada 
masyarakat Indonesia, selama ini dia 

Poster “The 1st Southeast Asia Lecture”.

Guest speaker “The 1st Southeast Asia Lecture” yaitu 
Founder Mayapada Group Indonesia Dato’ Sri Dr Tahir, 
MBA. (Foto Xie Zhiyang).

Dato’ Sri Dr Tahir, MBA : Kunci Positioning Identitas Dato’ Sri Dr Tahir, MBA : Kunci Positioning Identitas 
Tionghoa Indonesia Terletak Pada “Mengakar Kuat”Tionghoa Indonesia Terletak Pada “Mengakar Kuat”

Kampanyekan Sehat dan Hati Plong, Creative Tribe Gagas Ajang Lari Bersama Bertajuk #Pelarian

bagi generasi milenial dan gen-
Z yang begitu terdampak se-
lama masa pandemi covid-19” 
kata Sadegh saat jumpa pers, 
Rabu (19/1) lalu. 

Plong, Dash Sports, SANA, 
Voltandfast, Runhood, OTSS, 
JSD, BKR Brothers, Muse 
Media Id, Syndicate TV dan 
Vox Populi Publicists ini juga 

didukung oleh sejumlah mu-
sisi, wirausahawan muda, infl u-
encer dan seniman fi lm seperti 
Winky Wiryawan, Kenes An-
dari, Arawinda Kirana, Laila 

Munaf, dan Kenang Mirdad 
serta Hadi Ismanto, Sonny 
Dien dan Jeffry Jouw.

Strategic Planner Creative 
Tribe, Iman Sadeqh menyam-

paikan, “Ini adalah sebuah col-
lective movement atas bentuk 
kepedulian, concern, niat dan 
ikhtiar baik untuk kesadaran 
kesehatan mental, khususnya 

Para penggagas dan pendukung acara berfoto bersama.Iman Sadeqh, saat memaparkan ide acara.

Wali Kota Pontianak Sambut Baik Pasar Murah yang Digelar PSMTI dan Perwanti Kalbar 

Yo Nguan Cua.
Di samping itu, PSMTI 

Kalbar tetap konsisten menjadi 
mitra Pemkot Pontianak dalam 
mengejar target vaksinasi Cov-

id-19. Sejalan dengan kebijakan 
Pemerintah Pusat Indonesia, 
melalui fasilitasi kegiatan vak-
sinasi Covid-19 bersama Dinas 
Kesehatan Kota Pontianak.

Sejak awal pelaksanaan 
program vaksin, PSMTI Kal-
bar juga telah menunjukkan 
komitmennya dalam mem-
fasilitasi pelaksanaan vaksinasi 

PONTIANAK (IM) - 
Wali Kota Pontianak Edi Rus-
di Kamtono Minggu (16/1) 
lalu menyambut baik pasar 
murah yang diselenggarakan 
PSMTI (Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia) 
Kalimantan Barat bersama 
organisasi sayapnya, Perwanti 
(Persaudaraan Wanita Tion-
ghoa Indonesia) Kalimantan 
Barat di Sekolah Fransiskus 
Asisi, Pontianak Utara. 

Wali Kota Edi Rusdi Ka-
mtono bahkan turut membeli 
beberapa sembako untuk lang-
sung dibagikan pada warga 
yang berbelanja di lokasi. 

Se l a in  pasa r  murah , 
PSMTI dan Perwanti Kalbar 
bersama Pemkot Pontianak 
juga menggelar kegiatan vak-
sinasi di lokasi yang sama.

“Pasar murah ini untuk 
meringankan beban masyara-
kat. Terutama yang akan 
merayakan Imlek dan Cap-
gomeh. Persiapan imlek tidak 
ada masalah, stok kebutuhan 
kita bagus, tersedia. Di sini 
juga dilaksanakan vaksinasi 
satu, dua, dan booster,” ujar 
Edi Rusdi Kamtono.

Sedangkan Ketua PSMTI 
Kalbar Yo Nguan Cua me-
nyampaikan pelaksanaan pasar 
murah merupakan kerjasama 
PSMTI, Perwanti, dan Perwati 
Kalbar. 

“Cukup banyak bahan 
kebutuhan pokok yang kami 
sediakan. Siapa saja bisa berbe-
lanja di sini, tidak kami batasi. 
Sudah menjadi komitmen kami 
membantu yang membutuh-
kan, tanpa membedakan,” kata 

di Kota Pontianak.
“Sudah banyak yang kami 

fasilitasi. Vaksin Covid-19 ini 
sangat penting untuk menjaga 
kesehatan kita. Kami berteri-
makasih atas kunjungan wali 
kota, kepala dinas kesehatan, 
perwakilan kapolresta dan 
koramil hari ini. Terima kasih 
kepada Sekolah Fransiskus 
Asisi yang telah memfasilitas 
tempat,” katanya lagi.

Sementara itu Ketua Per-
wanti Kalbar Linda Ango me-
nyampaikan pasar murah telah 
menjadi agenda rutin mereka. 

“Dalam setahun kami bi-
asa mengadakan tiga kali yakni 
pada Idul Fitri, Natal, dan 
Imlek. Tujuan kami membantu 
masyarakat yang membutuh-
kan, tanpa membedakan,” kata 
Linda Ango.

Beragam bahan kebutuhan 
pokok dijual, seperti minyak 
goreng, beras, tepung, SKM, 
makanan ringan dan lainnya. 
Tiap barang minimal dise-
diakan 500 buah. Pihaknya 
sudah siap rugi 30-40 persen 
untuk harga jualnya.

“Harapan kami, pasar mu-
rah ini membantu banyak ibu 
rumah tangga dan keluarga. 
Mereka bisa beli sembako dan 
produk lainnya di bawah harga 
pasar. Sehingga dapat mem-
bantu meringankan beban 
mereka dalam merayakan Hari 
Raya Imlek 2573 / 2022 pada 
1 Februari, nanti,” tandasnya.

Keg i a t an  pa s a r  mu-
rah juga disponsori produ-
sen ikan kaleng tuna merk 
SMS, PT Samudera Mandiri 
Sentosa. ● idn/din

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono (baju hijau) berfoto bersama 
pimpinan PSMTI Kalbar dan Perwanti Kalbar. 

JAKARTA (IM) - Cre-
ative Tribe, menggagas ajang 
#pelarian, sebuah kampanye 
terbuka dan collective move-
ment bagian dari modern-day 
culture yang menyasar kaum 
muda generasi milenial dan 
gen-Z untuk peduli dan tum-
buhkan kesadaran kolektif  
akan isu kesehatan mental le-
wat sebuah aktivitas menjauh-
kan diri dari anxiety dengan 
berlari bersama dalam satu 
momen menjelang Hari Kasih 
Sayang di bulan Februari 2022 
mendatang.

Ajang #pelarian yang 
digagas berkolaborasi dengan 
sejumlah komunitas olahraga 
dan peduli serta penyedia lay-
anan kesehatan mental; Hati-

#pelarian adalah sebuah 
kegiatan untuk menjauhkan 
diri dari berbagai isu kes-
ehatan mental seperti anxiety, 
depresi, stress dan lainnya 
yang dalam kesempatan kali 
ini dilaksanakan dalam bentuk 
aktivitas berlari bersama di 
tempat berbeda dimana saja 
sebagai bentuk awareness dan 
kepedulian akan isu mental 
health, mengupayakan agar 
setiap orang yang turut serta 
bisa mengatasi rasa cemas, 
dan lebih mencintai diri sendiri 
sambil mencari tahu lebih ban-
yak tentang hal ini dari para 
ahlinya. 

Dan Salah satu program 
penting dalam kampanye ini 
adalah HatiPlong. ● bam

YHMCHI dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim Sepakat Jalin Sinergi di Berbagai Bidang
SURABAYA (IM) - Pen-

gurus YHMCHI (Yayasan Haji 
Muhammad Cheng Hoo In-
donesia) dan PITI (Persatuan 
Islam Tionghoa Indonesia) 
Jawa Timur, Jumat (14/1) lalu 
sepakat menjalin sinergi di 
berbagai bidang dengan PWM 
(Pengurus Wilayah Muham-
madiyah) Jatim. 

Seperti di bidang pendidi-
kan, kesehatan dan ekonomi. 
Hal ini mengemuka dalam 
acara silaturahim di kantor 
PWM Jatim. “Dalam konteks 
kerjasama ini, baik PWM Ja-
tim maupun YHMCHI-PITI, 
bertujuan untuk berhidmat 
pada umat, bangsa dan kema-
nusiaan. Karena ituperlu ad-
anya sinergi saling mengambil 

Dr. Biyanto. Dia menyatakan, 
pihaknya sangat terbuka untuk 
sinergi bidang pendidikan. Salah 
satunya tentang sinergi bidang 
pertukaran guru.

“Masalah seper t i  apa 
teknisnya, nanti bisa kita bi-
carakan lagi. Pada intinya, 
Muhammadiyah selalu siap 
berbagi. Terutama di bidang 
pendidikan,” ujarnya. 

Ke t u a  Y H M C H I  H . 
Abdullah Nurawi menyatakan 
pihaknya ingin banyak belajar 
dari Muhammadiyah. Menu-
rutnya, dalam urusan dakwah, 
pendidikan dan ekonomi, Mu-
hammadiyah sangat rapi.

“Terutama di bidang pen-
didikan, sungguh pesat sekali 
perkembangannya. Mungkin 

pelajaran satu sama lain dalam 
konteks penyempurnaan ger-
akan-gerakan kita,” kata Ketua 
PWM Jatim Dr. KH. M. Saad 
Ibrahim, MA.

Di bidang kesehatan, 
PWM Jatim siap bersinergi 
dengan YHMCHI-PITI untuk 
mengadakan bakti sosial untuk 
masyarakat. Seperti program 
Baksos Kesehatan YHMCHI-
PITI yang selama ini telah 
berjalan. 

“Khitanan massal gra-
tis misalnya. Kita siap untuk 
tenaga dan sumber dayanya,” 
kata DR. dr. Sukadiono, Wakil 
Ketua PWM yang membidangi 
kesehatan.

Hal senada juga dikatan pen-
gurus bidang pendidikan Prof. 

nanti kita ingin mengirim tim 
untuk belajar tentang cara 
membuka sekolah yang baik,” 
katanya.

H. Abdullah Nurawi juga 
memaparkan kerjasama YHM-
CHI selama ini dengan beber-
apa pihak. Seperti kerjasama 
dengan pondok pesantren 
bidang pemberdayaan santri. 
Di mana santri diberikan pela-
tihan dan keterampilan untuk 
bekal selepas dari pesantren.

“Kami juga siap untuk 
melatih kader Muhammadi-
yah keterampilan membuat 
berbagai produk. Dan me-
lalui acara silaturahim ini, 
semoga kita bisa saling men-
sinergikan satu sama lain,” 
pungkasnya. ● idn/din

YHMCHI dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim Sepakat Jalin 
Sinergi di Berbagai Bidang


