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Perkumpulan Hakka Indonesia Sumut Gelar Baksos Imlek
MEDAN (IM) - Per-

kumpulan Hakka Indonesia 
Sumut Minggu (16/1) lalu 
menyelenggarakan bakti sosial 
dengan membagikan 300 paket 
sembako Imlek kepada warga 
kurang mampu di kantor Per-
kumpulan Hakka Indonesia 
Sumut Kawasan Perumahan 
Multatuli Medan, Kampung 
Metal, Kampung Bintang 
Terang Km 13 Binjai dan 
Vihara Avalokitesvara Stabat 
(Hut Co ).

300 paket sembako terse-
but terdiri dari 30 ton beras, 
25 lusin buah-buahan, 50 lusin 
sarden kaleng, 300 kilogram 
gula pasir, 30 dus mie instan, 
300 kilogram minyak goreng 
dan 600 bungkus bihun cap 
macan serta 300 angpao (ma-
sing-masing 100 ribu rupiah). 

baik. Orang Tionghoa di selu-
ruh dunia, termasuk Indonesia 
merayakannya dengan penuh 
kegembiraan. 

Perkumpulan Hakka In-
donesia Sumut menjelang 
perayaan Imlek selalu melaku-
kan kegiatan bakti sosial setiap 
tahunnya. 

Tahun ini tak terkecuali, 
Perkumpulan Hakka Indonesia 
Sumut membagikan total 300 
paket sembako kepada pen-
duduk desa yang kurang mam-
pu di empat wilayah. Sehingga 
mereka dapat merayakan Imlek 
dengan penuh kegembiraan. 

Dan semoga para penduduk 
desa dilimpahi keberuntungan, 
kesehatan, dan keluarga yang 
berbahagia di Tahun Macan ini. 

Ketua Dewan Pengurus 
Ye Fu Qiang berharap dapat 

Baksos Imlek tersebut 
dihadiri Ketua Dewan Pen-
gurus Ye Fu Qiang, Ketua 
Pembina Rao Jian Min, Wakil 
Ketua Pembina Lin Su Qin, 
Wakil Ketua Dewan Pengurus 
Tian De Lin, Zhang Guo Xin, 
Zhong Shi An, Sekretaris 
Zhang Ai Fen, Keuangan Rao 
Ti Zen, Pengawas Ye Zhi 
Kuan, pengurus Zhang Sheng 
Rong, Li Xiao Wen, Ding Wei 
Quan, Guan Shu Zhu, Peng 
Mei Hua, Zhong Gui Xiang, 
Zhang Ling Yun, Gu Xin 
Qing, Ling Li Rong, Roslina, 
Liao Heng Chang dan Chen 
Ming Fu.

Ketua Pembina Rao Jian 
Min dalam pidatonya me-
nyatakan perayaan Tahun Baru 
Imlek adalah salah satu dari 
empat tradisi Tiongkok ter-

mengurangi beban hidup pen-
duduk desa melalui kegiatan 
bakti sosial. Meskipun jum-
lahnya tidak banyak, namun 
ini juga merupakan niat baik 
Perkumpulan Hakka Indonesia 
Sumut. 

“Semoga kita diberikan ke-
beruntungan di Tahun Macan 
ini. Juga semua yang diharap-
kan menjadi nyata,” ujarnya. 

Sementara itu, Perkum-
pulan Hakka Indonesia Labu-
han Batu Kabupaten Rantau 
Prapat juga menyelenggarakan 
kegiatan bakti sosial.  Ketua 
Dewan Pengurus Zhang Zhao 
An dan Wakil Ketua Lu Zhi 
Bao, bersama dengan para 
pengurus membagikan total 
100 paket sembako kepada 
warga desa kurang mampu 
setempat. ● idn/din

baya,” kata Kyle Richardson.
Kyle menambahkan ke 

depannya persahabatan ini 
diharapkan semakin erat. Se-
hingga dapat bekerjasama di 

segala bidang.
Kyle Richardson juga me-

nyinggung masalah kerjasama 
di bidang pendidikan. Teru-
tama bagaimana untuk lebih 

banyak lagi anggota masyara-
kat menempuh pendidikan di 
Amerika Serikat.

Sementaraitu Ketua Umum 
YHMCHI H.A. Nurawi men-

SURABAYA (IM) - Pen-
gurus PITI (Persatuan Islam 
Tionghoa Indonesia) Jawa 
Timur dan YHMCHI (Yayasan 
Haji Muhammad Cheng Hoo 
Indonesia) Jumat (14/1) lalu 
kedatangan tamu dari Kedubes 
Amerika Serikat.

Mereka adalah Konselor 
Politik Kedubes AS Kyle Rich-
ardson, Wakil Kepala Bidang 
Politik dan Ekonomi Konjen 
AS di Surabaya Dylan Hoey 
dan Staf  Konjen AS di Sura-
baya sekaligus penerjemah Ibu 
Yesika.

Di Masjid Cheng Hoo 
para tamu tersebut disambut 
hangat Dewan Penasehat PITI 
Jatim Edwin Suryalaksana, 
Dewan Pendiri YHMCHI 
Mamun Hasan, Dewan Pem-
bina YHMCHI H. Drs. Her-

gatakan peluang untuk beker-
jasama di sektor pendidikan 
cukup besar. AS masih meru-
pakan negara favorit di sektor 
pendidikan. Cukup banyak war-
ga Surabaya yang menempuh 
pendidikan tinggi di Amerika. 
Mengapa? Karena, AS meru-
pakan negara maju. Terutama 
di sektor teknologi.

“Kami juga mengucapkan 
selamat datang ke YHMCHI. 
Kami beritahukan sesepuh 
kami H.MY. Bambang Su-
janto tidak bisa menyambut 
rombongan. Beliau sedang 
berada di luar kota. Meski 
demikian, Bapak Bambang 
Sujanto menitipkan salam 
kepada para rombongan” kata 
H.A. Nurawi.

Herman Halim menam-
bahkan kerjasama dengan 

man Halim MBA, Ketua PITI 
Jatim H. Haryanto Satryo, 
Ketua Umum YHMCHI H.A. 
Nurawi, Pelaksana Harian 
YHMCHI Ustad Hasan Basri, 
Sekretaris II YHMCHI H. 
Achmad Subiantoro, Humas 
YHMCHI H. Trisno Admodjo 
dan Takmir Masjid Cheng Hoo 
Surabaya Ustad Haryono Ong.

“Saya mengucapkan teri-
ma kasih atas sambutan dari 
teman-teman Cheng Hoo 
Surabaya. Kedatangan saya 
ke Cheng Hoo semata-mata 
untuk mempererat tali silatur-
rahim yang selama ini sudah 
terjalin dengan baik. Seperti 
diketahui hubungan antara In-
donesia dengan AS dari tahun 
ke tahun terus membaik. Dan 
ini merupakan kunjungan per-
tama saya ke Cheng Hoo Sura-

YHMCHI sangat terbuka. 
Kami ini merupakan organisasi 
terbuka. Terbuka YHMCHI 
tidak eksklusif,. Tetapi kami 
bekerjasama dengan berbagai 
pihak. Seperti dengan NU, 
Muhammadiyah dan lainnya. 
Bahkan dengan non muslim 
pun kami bekerjasama den-
gan baik. Kami menjunjung 
tinggi Bhinneka Tunggal Ika,” 
kata Herman Halim yang juga 
Dirut Bank Maspion.

Di YHMCHI, rombongan 
para tamu tersebut berkeliling 
di lingkungan masjid. Dengan 
dipandu Ustad Hasan Basri, 
tamu tersebut diberi penjelasan 
sejarah Masjid Cheng Hoo 
Surabaya. Satu persatu, sudut-
sudut masjid serta bangunan 
masjid dijelaskan oleh Ustad 
Hasan Basri. ● idn/din

Rombongan Kedubes AS Lakukan Kunjungan Silaturahim Rombongan Kedubes AS Lakukan Kunjungan Silaturahim 
ke Masjid Cheng Hoo Surabayake Masjid Cheng Hoo Surabaya

SURABAYA (IM) - ITS 
(Institut Teknologi Sepuluh 
November) siap berkontribusi 
dalam upaya peningkatan kes-
elamatan lalu lintas. 

Hal ini ditunjukkan melalui 
penandatanganan nota kesepa-
haman atau MoU (Memoran-
dum of  Understanding) den-
gan PT Jasa Raharja, di gedung 
Rektorat ITS, Surabaya, Selasa 
(18/1) lalu. 

konten edukasi, mengenai tata 
cara berkendara yang baik di 
jalan raya,” tambahnya. 

Poin yang terakhir adalah 
jalinan kerja sama yang lebih 
intensif, jika dibutuhkan dalam 
masa yang akan datang. 

“Kami siap berkontribusi 
dalam bentuk kegiatan sos-
ial, khususnya dalam bidang 
akademik. Seperti pengadaan 
program beasiswa, program 

Menur ut  Rektor  ITS 
Prof  Dr Ir Mochamad Ashari 
MEng,  upaya  in i  untuk 
menekan angka kecelakaan lalu 
lintas (lakalantas) di Indonesia.

“Perlu ada upaya pening-
katan kesadaran masyarakat 
akan keselamatan di jalan raya, 
yang didukung dengan inovasi 
teknologi,” ujarnya. 

“Untuk i tu,  ITS s iap 
berkontribusi dan membantu 

program-program PT Jasa 
Raharja melalui pengemban-
gan inovasi teknologi dengan 
sumber daya yang kami mi-
liki, dalam rangka melindungi 
pengguna jalan raya di Indone-
sia,” tambahnya. 

Sementara itu, Direktur 
Hubungan dan Kelembagaan 
PT Jasa Raharja Munadi Her-
lambang menyampaikan, kerja 
sama ini memiliki tiga poin 

utama. 
“Poin pertama adalah 

memudahkan komunikasi dan 
kolaborasi antara Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) dan PT 
Jasa Raharja, untuk bersinergi 
meningkatkan keselamatan lalu 
lintas di Indonesia. ITS meru-
pakan PTN pertama di Indo-
nesia bagian timur yang bekerja 
sama dengan  kami,” ujarnya.

Poin kedua ialah mengajak 

generasi muda, khususnya 
mahasiswa, untuk lebih peduli 
mengenai keselamatan diri 
sendiri dan orang lain di jalan 
raya.

“Mahasiswa dapat ber-
peran dalam meningkatkan 
kesadaran masyarakat, terkait 
keselamatan berkendara den-
gan cara yang lebih efektif  
dan adaptif. Salah satunya me-
lalui kampanye kreatif  dengan 

magang,  menggelar seminar 
edukasi bagi mahasiswa, serta 
mewadahi pengembangan 
inovasi teknologi yang mampu 
mengurangi tingkat kecelakaan 
lalu lintas,” ungkapnya. 

“Semoga s inerg is i tas 
dengan PTN bisa terus ter-
jaga. Khususnya dengan gen-
erasi muda sebagai penerus 
bangsa Indonesia,” pungkas-
nya. ● anto tze

Teken MoU dengan Jasa Raharja, ITS Siap Berkontribusi Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas

Rektor ITS Prof Dr Ir M Ashari (kiri)  memberikan 
cenderamata ke Direktur Hubungan dan 
 Kelembagaan PT Jasa Raharja Munadi 
 Herlambang.

Sekretaris ITS Dr Umi Laili Yuhana, Rektor ITS Prof Dr Ir M 
Ashari, Direktur Hubungan dan Kelembagaan PT Jasa Raharja 
Munadi Herlambang dan Kadiv Kelembagaan dan Strategi 
Korporasi PT Jasa Raharja Radito Risangadi berfoto bersama. 

Jajaran pimpinan ITS dan PT Jasa Raharja di Gedung Rektorat 
ITS. 

H.A. Nurawi (berbaju putih) menyerahkan cenderamata kepada Kyle Richardson. Ustad Hasan Basri (kanan) memberikan penjelasan sejarah masjid Cheng Hoo  Surabaya 
kepada rombongan Kedubes AS.

Suasana pertemuan antara rombongan Kedubes AS dengan pengurus 
PITI Jatim dan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia.

Para pengurus Perkumpulan Hakka Indonesia Sumut berfoto bersama 
di Kampung Metal.

KI-KA: Zhang Guo Xin, Zhang Sheng Rong, Zhong Shi An 
dan Ye Fu Qiang.

Ketua Pembina Rao Jian Min dan pengurus lainnya 
 membantu pembagian paket sembako.

Warga berbaris untuk menerima paket sembako.
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PSMTI Cirebon Gelar Donor Darah Perdana di Tahun Baru   2022
CIREBON (IM) - Di 

awal tahun baru 2022, pengu-
rus dan anggota PSMTI (Pa-
guyuban Sosial Marga Tiong-
hoa Indonesia) Cirebon telah 
memulai kegiatan baksos. 

Seper t i  pada Ming gu 
(16/1) lalu, PSMTI Cirebon 
beker jasama dengan PMI 
Cirebon dan Laskar Agung 
Nuswantara Macan Ali Cire-
bon menyelenggarakan donor 
darah dan pijat refl eksi gratis 
bagi masyarakat di Ruang ser-
baguna Hotel Intan Cirebon.

 Ada lebih dari 100 pen-
donor, tetapi setelah melalui 

berkomunikasi dalam ba-
hasa local. Baik warga etnis 
Tionghoa maupun non etnis 
Tionghoa semuanya adalah 
saudara. Bahkan kami memi-
liki hubungan yang harmonis 
dengan pemimpin keraton 
Cirebon. Semuanya rukun 
dan harmonis. Dan kami ti-
dak akan saling mengganggu. 
Jika bekerjasama maka akan 
memperlakukan satu sama 
lain dengan setara dan meng-
gunakan akal sehat. Kita akan 
sal ing berdiskusi dengan 
ramah dan sopan,” ujar Lin 
Zu Jie. 

berbagai tes hanya 80 orang 
lebih yang memenuhi syarat. 

Pada kegiatan kali ini di-
peroleh lebih dari 80 kantong 
darah. Ini dua kali lebih banyak 
dari sebelumnya. Sungguh 
menggembirakan. 

Para pemijat adalah ang-
gota tim Laskar Agung Nus-
wantara Macan Ali Cirebon. 
Awalnya hanya empat atau lima 
orang pemijat saja, namun tak 
disangka datangn hampir 100 
orang yang membutuhkan 
layanan. 

Jadi mereka harus menam-
bahkan lebih banyak pemijat 

lagi. Pada akhirnya, ada belasan 
pemijat yang dapat melayani 
begitu banyak orang. 

Karena ada lebih dari 200 
tamu di lobi, beruntung tem-
patnya cukup besar dan tidak 
ramai. 

Semua yang hadir mener-
apkan protocol kesehatan den-
gan ketat dan datang ke lokasi 
kegiatan dengan mengenakan 
masker. 

Pejabat yang datang me-
ninjau yaitu Wakil Ketua 
DPRD Kabupaten Cirebon 
Fitria Pamungkaswati sekaligus 
Ketua PDIP Cirebon. Dia 

mengapresiasi kegiatan amal 
PSMTI Cirebon.

Acara tersebut juga diliput 
Da Ai TV Jakarta. Tiga hari 
lalu, mereka pergi ke Cirebon 
Mandarin Study Center untuk 
meliput kegiatan pusat belajar 
tersebut.  

Terutama untuk mengeta-
hui pengaruh budaya Tiong-
hoa terhadap budaya lokal dan 
koeksistensi yang harmonis 
antar etnis. 

Pada hari itu, tim Da Ai 
TV juga melakukan peliputan 
sekaligus merekam  kegiatan 
donor darah di lokasi kegiatan. 

Pimpinan Cirebon Man-
darin Study Center sekaligus 
Wakil Ketua PSMTI Cirebon 
Lin Zu Jie mengatakan Cire-
bon Mandarin Study Center 
berdiri 20 tahun yang lalu dan 
tidak melakukan diskriminasi 
terhadap kelompok etnis atau 
kepercayaan. 

Asalkan anda ingin belajar 
bahasa Tiongho, tak peduli 
etnis apapun anda maka silah-
kan datang mendaftarkan diri. 
Bahkan ada guru non etnis 
Tionghoa yang mengajar di 
pusat kursus kami. 

“Biasanya, kami semua 

“Saat kita merayakan per-
ayaan Imlek, Mid Autumn 
Festival, merayakan HUT Ke-
merdekaan RI atau melakukan 
kegiatan amal, maka organ-
isasi non etnis Tionghoa sep-
erti Laskar Agung Nuswantara 
Macan Ali Cirebon secara 
otomatis akan terlibat dalam 
kegiatan. Dan kami merasakan 
tidak hambatan di antara kami. 
Kami memperlakukan orang 
secara sopan dan penuh per-
saudaraan. Itulah yang mem-
buat kita dapat berhubungan 
dengan harmonis,” tambah Lin 
Zu Jie. ● idn/din

Yayasan Bhakti Suci Pontianak dan Pemkot Pontianak  Yayasan Bhakti Suci Pontianak dan Pemkot Pontianak  
Gelar Vaksinasi Covid-19 Gelar Vaksinasi Covid-19 

Para pengurus PSMTI Cirebon berfoto bersama di lokasi kegiatan donor darah. Tim Liputan DA AI TV berinteraksi di Cirebon Mandarin Study Center. 

PONTIANAK (IM) - 
Yayasan Bhakti Suci Pontianak 
Selasa (18/1) lalu kembali 
bekerja sama dengan Pemerin-
tah Kota Pontianak menggelar 
vaksinasi dosis pertama dan 
kedua serta vaksinasi booster 
bagi lansia di kantor secretariat 
yayasan tersebut.

Mereka yang ingin melaku-

berencana memberikan vaksin 
booster kepada 150 hingga 200 
orang,” kata Luo Junfeng.

Luo Jun Feng melanjutkan, 
untuk saat ini Yayasan Bhakti 
Suci Pontianak untuk sementara 
tak dapat memutuskan sampai 
kapan kegiatan vaksinasi akan 
dilakukan. Mungkin akan ber-
langsung hingga Maret 2022.

kan vaksinasi dosis pertama 
harus membawa kartu tanda 
penduduk. 

Sedangkan yang ingin di-
vaksinasi dosis kedua harus 
membawa kartu penduduk dan 
sertifi kat vaksin dosis pertama. 

Sementara itu untuk lansia 
berusia di atas 60 tahun yang 
melakukan vaksinasi dosis 

ketiga atau  booster, interval 
waktu dengan vaksinasi dosis 
kedua harus 6 bulan. 

Selain itu juga harus mem-
bawa sertifikat vaksin do-
sis kedua. Anda tidak perlu 
mendaftarkan diri untuk di-
vaksinasi. Anda bisa langsung 
datang ke kantor secretariat 
Yayasan Bhakti Suci Pontianak.

Ketua Umum Yayasan 
Bhakti Suci Pontianak Luo 
Jun Feng mengatakan bahwa 
Yayasan Bhakti Suci Pontianak 
akan melaksanakan vaksinasi 
dosis pertama dan kedua serta 
vaksin booster bagi lansia.  

Dia menambahkan ada 
dua jenis vaksin booster. Pada 
awalnya yaitu vaksin Sinovac. 

Sedangkan vaksin Pfi zer hanya 
akan membutuhkan setengah 
dosis saja.Warga amat antusias 
untuk memperoleh vaksinasi 
dosis pertama, dosis kedua dan 
vaksin booster. 

“Kegiatan vaksinasi hari 
ini baru berlangsung setengah 
jam, dan sudah 130 orang yang 
telah divaksinasi booster. Kami 

Kepala Dinas Kesehat-
an Kota Pontianak dr. Sidig 
Handanu Widoyono, M. Kes 
bersama dengan Ketua Luo 
Jun Feng, Wakil Ketua Luo 
Jun Wei, Yang Heng Guan dan 
Yu Jin Hua, Sekjen Shen Feng 
dan Bendahara Lin Chao Xin 
meninjau kegiatan vaksinasi 
tersebut. ● idn/din

Para lansia yang akan divaksinasi menunggu giliran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak dr. Sidig 
 Handanu Widoyono, M. Kes berfoto bersama pimpinan 
Yayasan Bhakti Suci Pontianak.

Warga sedang menjalani screening sebelum divaksinasi.

Pullman Ciawi Vimala Hills Sambut Tahun Macan dengan Syukur dan Semangat

Lawang Pullman Ciawi dan  
photo booth Imlek.

Suguhan manis dan koleksi kue bertema Festival Tahun 
Baru Imlek.

Chinese New Year Spring Bu  et di Damar Restaurant.

2 barongsai menjadi  tempat dimana tamu dapat mengaba-
dikan momen liburan.

Lampion yang menghiasi Pullman Ciawi serta berbagai ornamen  
paduan  warna merah & oranye pertanda keberuntungan.

Februari 2022 adalah 
bulan yang ditunggu, salah 
satunya karena kegembi-
raan dalam rangka me-
nyambut Festival Musim 
Semi (Imlek). Ini mem-
berikan insipirasi bagi 
Pu l lman Ciawi  untuk 
meninggalkan kesan dan 
cerita yang tak terlupakan 
bagi setiap tamu melalui 
dekoras i ,  pengalaman 
bersantap, dan perayaan 
tradisi yang dikemas se-
cara dinamis. 

Kemeriahan telah  di-
mu lai Pullman Ciawi dari 
minggu ke-2 Januari, di 
mana para tamu disam-
but dengan lampion yang 
menghiasi resort.  Didalam 
lobby, tamu juga dapat me-
nikmati berbagai ornamen  
paduan warna merah & 
oranye pertanda keberun-
tungan. 

Selain itu Lawang Pull-
man Ciawi dan photo booth 
Imlek yang dilengkapi de-
ngan 2 patung barongsai 
menjadi tempat dimana 
tamu dapat mengabadikan 
momen liburan bersama 
keluarga dan teman. 

Gilles Tressens, Gene-
ral Manager Pullman Ciawi 
Vimala Hills Resort Spa 
& Convention menjelas-
kan,  kemeriahan Imlek juga 
dapat dinikmati melalui  
Chinese New Year Spring 
Buffet di Damar Restaurant  
yang menyuguhkan menu 
makanan tradisional Imlek,  
menu favorit Imlek, dan 

tamu untuk  merasakan sua-
sana pegunungan sambil 
menikmati berbagai suguhan 
manis termasuk koleksi kue 
bertema Festival Tahun Baru 

juga Yee Sang sebagai lambang 
kemakmuran yang disajikan 
secara prasmanan pada malam 
Tahun Baru (31/1), makan 
siang di Hari Tahun Baru 

(1/2) serta makan malam se-
tiap Sabtu dari tanggal 1 – 28 
Februari 2022.

Jelajah rasa  dimulai dari 
makanan pembuka dingin, 

camilan gurih, sup, mi & tu-
misan dengan rasa oriental 
dan aneka kue.  Selain itu 
presentasi eksklusif  Lamien 
Live Cooking Show dan Long 

Spout Tea Performance juga 
akan menambah kemeriahan 
suasana bersantap.

Sedangkan Salak Bar & 
Lounge mengundang para 

Imlek.  
Ada pula suguhan unik 

Festival Teh melalui bera-
gam pilihan teh oriental.  

Berkonsep In – Villa dan 
Atraksi Barongsai

Bagi tamu yang meng-
inap di Vila 3 Kamar Ti-
dur, perayaan Tahun Baru 
Imlek  juga dilengkapi 
dengan pelayanan ber-
santap In-Villa. Tanpa 
harus meninggalkan ke-
nyamanan vila, tamu dapat 
menikmati hidangan tahun 
baru yang disajikan lang-
sung di vila. 

Menambah kemeriah-
an,  atraksi barongsai akan 
tampil pada malam Tahun 
Baru Imlek dan pada hari 
Tahun Baru Imlek yang 
diharapkan membawa ke-
beruntungan dan kemak-
muran di Tahun Baru.  lus


