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Walubi Bersama TNI Gelar Vaksinasi Booster

JAKARTA (IM) - Pengu-
rus Walubi (Perwakilan Umat 
Buddha Indonesia) bekerjasa-
ma dengan TNI, Jumat (21/1) 
lalu  menggelar vaksin dosis 
ketiga (booster) serta vaksinasi 
dosis pertama dan kedua di 
JIExpo Kemayoran, Jakarta. 

Hal ini terkait dengan upa-
ya secara aktif  mendukung 
program pemerintah dalam 
mempercepat vaksinasi. 

Pelaksanaan vaksinasi di-
lakukan sesuai dengan proto-
kol kesehatan. 

Kegiatan dimulai Selasa 
(18/1 hingga Sabtu (22/1), 
Senin (24/1) hingga Sabtu 
(29/1), mulai pukul 09.00 WIB 
hingga pukul 15.00 WIB, di 
Hall C1, JIExpo Kemayoran, 
Jakarta.

Pendaftaran bagi mereka 
yang ingin divaksinasi harus di 

untuk kelompok lanjut usia 
dan rentan.

Eric Fernando yang hadir 
untuk membantu acara terse-
but mengatakan bahwa vaksin 
dosis ketiga tersebut diberikan 
kepada seluruh masyarakat 
Indonesia secara gratis. 

Syarat pemberian vaksinasi 
yaitu bagi mereka yang telah 
melakukan vaksinasi dua dosis 
dan sudah berjarak enam bulan 
dari vaksinasi kedua.

Dia menekankan “Lang-
kah ini sangat penting, ini 
untuk meningkatkan keke-
balan masyarakat itu send-
iri. Karena belakangan ini 
muncul berbagai varian virus 
Covid-19.”

Dalam pelaksanaan pro-
gram vaksinasi booster, dibu-
tuhkan setidaknya 230 juta 
dosis vaksin. ● jhk/din

SURABAYA (IM)  - 
Dalam kunjungan bisnisnya ke 
Indonesia, seorang pengusa-
ha dari Shanghai, Tiongkok, 
Liu Zhicheng Sabtu (15/1) 
malam lalu menyempatkan diri 
berkunjung ke Masjid Cheng 
Hoo Surabaya. 

Kehadirannya diterima 
langsung oleh penggagas dan 
pendiri Masjid Cheng Hoo 
Surabaya HMY Bambang 
Sujanto.

“Liu Zhicheng sa lah 
seorang sahabat saya. Pas 
ada di Surabaya, dia langsung 
teringat Masjid Cheng Hoo 
yang pernah saya ceritakan 
sebelumnya,” kata Bambang 
yang juga Ketua Dewan Pem-
bina YHMCHI (Yayasan Haji 
Muhammad Cheng Hoo In-
donesia).

Menurut Bambang, Liu 
Zhicheng di Indonesia dalam 
penjajakan bisnis sektor tam-
bang, khususnya di Kalimatan. 

Dia sedang mencari tam-
bang pasir silika di Kalimantan. 

“Dia sedang mencari mi-
tra. Dia siap menerima 200 
ribu ton pasir tambang silika 
setiap bulannya. Ini peluang. 
Silahkan kalau ada yang bermi-
nat di bisnis ini hubungi ustad 
Hasan Basri,” kata Bambang.

Bambang yang didampingi 
pelaksana harian YHMCI 
Ustad Hasan Basri mengantar 
Liu Zhicheng mengelilingi 
komplek Masjid Cheng Hoo 
Surabaya. 

Dia kagum sekali dan ber-
harap agar masjid Cheng Hoo 
lebih banyak lagi berdiri di ber-
bagai daerah di nusantara ini.

Nama Cheng Hoo menjadi 
perekat antara kedua negara 
(Indonesia-Tiongkok). 

Diharapkan akan lebih 
m e m p e r e r a t  h u b u n g a n 
kedua negara ini, kata Bam-
bang menirukan ucapan Liu 
Zhicheng. ● idn/din

Sambut Imlek, Yayasan Sosial Bhakti Moral Jiyuan Shanshe Dejiaohui Berikan Bantuan 100 
Kaki Palsu untuk Disabilitas 

S U R A B A Y A  ( I M ) 
-  Yayasan Sosia l  Bhakt i 
Moral Jiyuan Shanshe De-
jiaohui menggelar baksos 
berupa pemberian 100 kaki 
palsu untuk disabilitas pra 
sejahtera. 

Baksos ini diadakan dalam 
rangka menyambut Tahun 
Baru 2022 dan Tahun Baru 
Imlek 2573.

dan kakinya harus diamputasi. 
“Saya mengucapkan terima 

kasih kepada Yayasan Sosial 
Bhakti Moral dan Yayasan 
Peduli Tuna Daksa,” ujar Saiful 
yang juga mengaku nyaman 
dan pas dengan kaki palsu 
barunya.

Demikian pula dengan 
Sugianto (55 th) asal Ponorogo 
penerima bantuan kaki palsu. 

Pemasangan kaki palsu di-
gelar di Gedung Yayasan Sosial 
Bhakti Moral Surabaya, Sabtu 
(22/1) dan Minggu (23/1). 

Eddy Bun selaku Ketua 
Panitia menjelaskan, sebelum-
nya para tuna daksa peneri-
ma bantuan kaki palsu telah 
melakukan pengukuran kaki 
pada Sabtu Minggu, 18-19 
Desember 2021. Pembuatan 

kaki palsu memakan waktu 
selama sebulan. 

“Peserta tuna daksa pener-
ima bantuan adalah warga 
Jatim dan ada beberapa dari 
Ambon dan Sumatera. Kami 
berharap pemberian kaki palsu 
agar mereka bisa beraktivitas 
kembali dan semangat,” ujar 
Eddy Bun seraya mengu-
capkan terima kasih kepada 

seluruh donatur.
M. Syaid Khan dari Yayas-

an Peduli Tuna Daksa Jakarta 
mengatakan pembuatan kaki 
palsu berlangsung selama 1 
bulan. 

Dalam sehari pihaknya 
mampu memproduksi 20 kaki 
palsu dari bahan berkualitas 
dan tahan lama.

Yayasan Peduli Tuna Da-

ksa berdiri sejak 2008 telah 
menangani 18 ribu orang di 
seluruh wilayah tanah air. “Kali 
ini kami bekerjasama dengan 
Yayasan Sosial Bhakti Moral 
dalam baksos pemberian kaki 
palsu untuk disabilitas pra se-
jahtera,” terang M. Syaid Khan.

Salah satu penerima kaki 
palsu adalah Saiful Arif  (45th) 
yang mengalami kecelakaan 

Sugianto menceritakan ketika 
sedang bekerja, kakinya tertan-
cap paku dan telah dioperasi 5 
kali namun tak kunjung sem-
buh hingga diamputasi. 

Sugianto mengaku baru 
pertama kali memakai kaki 
palsu pemberian Yayasan Sos-
ial Bhakti Moral. “Saya mengu-
capkan banyak terima kasih,” 
ucapnya. ● vivi

SURABAYA (IM) Di d i

Pengusaha Shanghai Kagumi Masjid Cheng Hoo SurabayaPengusaha Shanghai Kagumi Masjid Cheng Hoo Surabaya

Eddy Bun dan M. Syaid Khan. Pengurus berfoto bersama. Eddy Bun dan Lie Hok An (Ketua Yayasan Sosial 
Bhakti Moral).

Saiful Arif mencoba kaki palsunya. Penerima kaki palsu. Antri menunggu pemberian kaki palsu.

KI-KA: Ustad Hasan Basri, HMY Bambang 
 Suyanto dan Mr Liu Zhi Cheng.

HMY Bambang Sujanto memberikan penjelasan pada tamunya.

Warga yang divaksinasi terlebih dulu diperiksa tekanan 
darahnya.

Eric berfoto bersama staf medis .

Suasana vaksinasi booster di Hall C1, JIExpo Kemayoran, Jakarta.

LOKET www.loke.com atau 
jaki jaki.jakarta.go.id &app

Vaksin booster meng-

gunakan vaksin Pfizer bagi 
mereka yang berusia di atas 
18 dengan bukti sertifikat 

vaksinasi dosis pertama dan 
kedua. 

Sedangkan vaksinasi per-

tama dan kedua menggunakan 
vaksin Sinovac untuk anak-
anak berusia di atas 6 tahun.

Diketahui sejak 12 Janu-
ari lalu, pemerintah mempri-
oritaskan vaksin dosis ketiga 
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Dato’ Sri Dr.Tahir, MBA percaya 
bahwa etnis Tionghoa Indonesia telah 
diakui oleh pemerintah Indonesia dan 
seluruh rakyat Indonesia. Namun dia 
mengingatkan orang Tionghoa Indo-
nesia dalam proses menemukan posisi 
diri serta membangun identitas mereka, 
maka harus selalu merefleksikan diri 
apakah kita telah berkontribusi pada 
negara Indonesia. Dan apakah kita 
telah memenuhi tanggung jawab dan 
kewajiban kita.

Lahir dan besar di Indonesia, kuliah 
di Singapura, lalu kembali ke tanah air 
untuk mendirikan kerajaan bisnisnya 
sendiri. 

Dalam beberapa tahun terakhir, 
Dato’ Sri Dr.Tahir, MBA diangkat 
menjadi Dewan Pertimbangan Pres-
iden. 

Dato’ Sri Dr.Tahir, MBA adalah 
founder Mayapada Group Indonesia. 

Dalam “The Southeast Asia Lec-
ture” Series, dia menyampaikan kuliah 
mengenai “Pengusaha Tionghoa Indo-
nesia Dulu dan Sekarang - Positioning 
dan Peran Nasional”. 

Acara ini diselenggarakan “Lianhe 
Zaobao” Singapura bersama dengan 
media massa Malaysia dan Indonesia  
serta universitas ketiga negara. 

Acara online dan offl ine lintas batas 
tiga negara ini dipandu oleh mantan 
Pemred Lianhe Zaobao Lin Renjun. 

Dalam pidatonya, Dato’ Sri Dr.Tahir, 
MBA mengutip pepatah terkenal mantan 
Presiden AS John F Kennedy “Jangan 
tanya apa yang telah dilakukan negara 
untukmu. Tapi tanyakan apa yang telah 
kamu perbuat untuk negara ini”. 

Hal ini untuk mengingatkan warga 
Tionghoa Indonesia, termasuk pen-
gusaha Tionghoa agar memenuhi ke-
wajiban dan tanggung jawabnya sebagai 
warga negara. 

Dia mengatakan: “Misalnya, jika kita 
pengusaha, jika kita pengusaha berkolusi 
dengan pejabat sehingga membuat bank 
nasional menderita kerugian. Mengambil 
uang negara dan melakukan hal-hal yang 
merusak lingkungan. Maka  bagaimana 
bisa diterima dan dihormati oleh rakyat 
Indonesia? “

Dato’ Sri Dr.Tahir, MBA ber-
pendapat bahwa apa yang sebenarnya 
dilakukan pengusaha Tionghoa Indo-
nesia dalam beberapa dekade terakhir 
adalah “pertanyaan serius” yang layak 
untuk dipikirkan. 

Dia menekankan agar masalah anti 
Tionghoa harus dilihat dari dua aspek. 
Meski mudah menyalahkan orang lain 
jika menyangkut anti warga Tionghoa, 
namun orang Indonesia sebenarnya 
sangat rendah hati sekaligus baik hati 
yang amat langka di dunia. 

“Sebelum tahun 1997, banyak 
pengusaha Tionghoa yang merasa 
dirinya amat berpengaruh karena ada 
politisi atau tokoh berkuasa di belakang 
mereka. Tapi rakyat Indonesia tidak 
dapat menerima hal itu. Ketika banyak 

tahun yang sama.
Basuki Tjahaja Purnama berkata: 

“Kita hidup di Indonesia, dan satu hal 
yang sangat penting-sensitivitas. Kita 
harus sangat berhati-hati.”

Dia berkata: “ Sensitivitas ‘Ahok’ 
(panggilan akrab Basuki Tjahaja Pur-
nama) terhadap berbagai hal perlu dido-
rong. Dia adalah orang yang to the point 
dan berbicara apa adanya. Tetapi hal ini 
tak dapat diterima di Indonesia. Selain 
dapat melakukan suatu hal, dia juga 
harus berhati-hati dan bisa mengukur 
perasaan orang lain. Sayangnya ‘Ahok’ 
kurang dalam hal ini.”

Dato’ Sri Dr. Tahir MBA men-
egaskan bahwa peristiwa Basuki Tjahaja 
Purnama ini tidak dapat mewakili kebi-
jakan pemerintah Indonesia terhadap 
warga Tionghoa. Karena banyak anggota 
DPR dan menteri di Indonesia adalah 
orang Tionghoa. Maka pemerintah tetap 
mengakui kontribusi orang Tionghoa 
yang luar biasa.

mewawancarainya bertanya apakah dia 
merasa sedih karena menyumbangkan 
uang dalam jumlah besar. 

Dato’ Sri DR. Tahir, MBA berkata: 
“Kala itu saya juga tidak tahu seberapa 
banyak 100 juta dollar AS itu. Namun 
yang saya ingat ketika saya masih kecil, 
saya sering melihat orang dari negara-
negara miskin di televisi yang saking 
kurusnya hanya tinggal kulit berbalut 
tulang. Saat itu saya bertekad jika suatu 
saat memiliki kemampuan, saya berharap 
bisa mengentaskan kemiskinan. Saya 
mengatakan kepada reporter itu bahwa 
saya sangat senang karena keinginan saya 
akhirnya terpenuhi.”

Saat topik berubah, dia terus terang 
berkata, “Saat mengembalikan uang 
saya baru tahu kalau 100 juta dollar itu 
bukanlah jumlah yang kecil”. Hal ini 
menimbulkan keriuhan di ruang audi-
torium tersebut.Pada tahun 2012, Dato’ 
Sri Dr.Tahir, MBA menduduki peringkat 
ke-13 dalam daftar orang terkaya di In-
donesia dengan total kekayaan bersih 1,8 
miliar dolar AS. Dan 100 juta dolar AS 
setara dengan 1/18 kekayaannya.

kaya itu dengan mengatakan kalau dia 
telah menyakiti kami orang Tionghoa 
Indonesia.”Pengusaha kaya itu adalah 
nasabah bank Mayapada Group Dato 
Sri Dr. Tahir, MBA. Merasa tidak senang, 
lalu dia menarik semua simpanan di 
bank. Baru kemudian Dato’ Sri Dr. Tahir, 
MBA tahu bahwa dia telah menyinggung 
nasabah penting.

Tapi dia bersikeras: “Kita harus san-
gat berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. 
Ada beberapa pengusaha di Indonesia 
yang membuat pengumuman besar saat 
merayakan ulang tahun dan pernikahan.  
Jika anda ingin mengeluarkan uang, 
tidak masalah. Namun cukuplah dengan 
menikmatinya bersama dengan tamu 
anda di balik pintu tertutup. Jangan 
memamerkannya. Itu sangat buruk bagi 
kami orang Tionghoa Indonesia.”

orang kaya membangun rumah, di seki-
tar mereka adalah rakyat biasa. Maka 
sebut rakyat Indonesia bagaimana 
Anda dapat mengidentifi kasikan diri 
dengan kami?”

Orang Tionghoa adalah minoritas 
di Indonesia. Hanya mencakup sekitar 
3,3% dari populasi rakyat Indonesia. 
Pemerintah Indonesia telah menerapkan 
kebijakan asimilasi selama lebih dari 30 
tahun. Sebagian besar orang Tionghoa 
tidak memiliki pengetahuan tentang 
Tionghoa, dan generasi muda Tionghoa 
tidak tahu banyak tentang akar penyebab 
masalah etnis. 

Namun, ketika terjadi krisis politik, 
seperti peristiwa anti orang Tionghoa 
Indonesia tahun 1998, orang Tionghoa 
menjadi kambing hitam. Selama 20 tahun 
terakhir, status warga Tionghoa Indo-
nesia telah meningkat. Dan kebijakan 
asimilasi telah dilonggarkan. Namun, sei-
ring dengan munculnya kekuatan Islam 
garis keras di Indonesia, orang Tionghoa 
Indonesia mulai khawatir kelak mereka 
akan kembali menjadi kambing hitam di 
masa mendatang.

Dalam hal ini, Dato’ Sri Dr.Tahir, 
MBA menekankan bahwa anti warga 
Tionghoa bukanlah kebijakan nasional 
negara Indonesia. Pada kenyataannya 
pemerintah dan rakyat Indonesia 
mengakui kontribusi warga Tionghoa. 
Bahkan ada banyak anggota DPR dan 
menteri etnis Tionghoa di DPR dan 
kabinet. 

Dato’ Sri Dr.Tahir, MBA sendiri 
adalah salah satu dari sembilan anggota 
Dewan Pertimbangan Presiden. Sebuah 
dewan dengan status konstitusional yang 
memberikan nasihat kepada presiden, 
dan Dato’ Sri Dr.Tahir, MBA adalah 
satu-satunya orang Tionghoa. 

Orang Tionghoa Indonesia Harus 
Memiliki Kesadaran Lokal

Dato’ Sri Dr.Tahir, MBA menekank-
an bahwa orang Tionghoa Indonesia  
harus memeriksakan dirinya apakah mer-
eka telah memenuhi tanggung jawab dan 
kewajiban mereka sebagai warga negara. 
“Jika kita dengan mudah menyalahkan 
orang Indonesia, maka selamanya posisi 

kita tidak akan pernah jelas.”
Warga Tionghoa Indonesia harus 

memiliki kesadaran lokal, tetapi tidak 
terlalu menonjolkan keunikan warga 
Tionghoa di masyarakat Indonesia secara 
komprehensif. 

Ini adalah tema yang ditampilkannya 
dalam kuliah hari itu. Contoh, ia meng-
ingatkan teman-teman warga Tionghoa 
Indonesia untuk tidak menabuh gong 
dan genderang dalam atraksi liong dan 
barongsai selama Tahun Baru Imlek 
mendatang. 

Meskipun pemerintah Indonesia 
sangat toleran, namun warga Tionghoa 
harus memperhatikan perasaan warga 
etnis lainnya. Dia berkata: “Sebenarnya, 
liong dan barongsai bukanlah budaya 
Tiongkok. Melainkan adat istiadat ke-
biasaan di Tiongkok Selatan. Budaya 
terbesar di Tiongkok adalah berbakti 
pada orangtua, kerja keras, ketulusan 
dan membantu orang lain. Anda tidak 
bisa hanya mengambil satu kebiasaan lalu 
menyebutnya sebagai budaya Tiongkok.” 

Filantropis Low Profile Kawasan 
Regional 

Dato’ Sri Dr.Tahir, MBA juga 
menjelaskan bahwa dalam beberapa 
tahun terakhir, dia mendorong  pendirian 
kembali Chung Chung School Jawa 
Timur di Surabaya. Bukan hanya untuk 
memulihkan sebuah sekolah Tionghoa, 
namun juga memberikan kontribusi 
kepada kampung halamannya. Bahasa 
Tionghoa bukanlah bahasa utama Chung 
Chung School. Melainkan bahasa Ing-
gris, Indonesia dan Tionghoa untuk 
memenuhi kebutuhan saat ini.

Dato’ Sri Dr.Tahir, MBA juga 
seorang fi lantropis low profi le kawasan 
regional. Pemandu acara Lin Renjun 
mengatakan bahwa Dato’ Sri Dr.Tahir, 
MBA begitu membaca berita di surat 
kabar Singapura mengenai warga kurang 
mampu membutuhkan bantuan, maka 
dia menyumbangkan uang kepada mer-
eka yang membutuhkan melalui pihak 
surat kabar. 

Mengenai hal ini, Dato’ Sri Dr.Tahir, 
MBA mengungkapkan keyakinannya 
mengatakan kepadanya, “Kami bukanlah 

pemilik kekayaan, kami adalah pengelola 
kekayaan”, oleh sebab itu dia melakukan 
yang terbaik untuk membantu mereka 
yang membutuhkan.

Dato’ Sri Dr.Tahir, MBA juga me-
nyebutkan bahwa Indonesia tidak melu-
pakan bantuan yang diberikan Singapura 
kepada Indonesia selama krisis keuangan 
Asia pada tahun 1997 lalu. 

Dia mengatakan: “Ketika Indone-
sia menghadapi krisis keuangan pada 
tahun 1997 dan 1998, Singapura adalah 
negara pertama yang menyatakan kes-
ediaannya untuk membantu Indonesia 
dan menjanjikan 5 miliar dolar AS 
untuk membantu Indonesia. Meski-
pun pada akhirnya tidak digunakan, 
namun kami sangat berterima kasih 
atas tawaran tersebut. Dan selalu men-
genangnya dalam hati.” 

 “The Southeast Asia Lecture” 
Series adalah kerjasama pertama antara  
Lianhe Zaobao dengan Media Chinese 
International Ltd. Malaysia, Southern 
University College, Mayapada Group 
Indonesia dan International Daily News. 
Merupakan kuliah lintas batas simultan 
online dan offl ine. Rangkaian kuliah ini 
tidak secara berkala mengundang tokoh-
tokoh papan atas atau berpengaruh di 
kawasan tersebut untuk berbagi penga-
matan dan wawasan unik mereka yang 
berfokus pada masalah politik, sosial dan 
ekonomi lokal.

“The 1st Southeast Asia Lecture” 
Series berlangsung Sabtu (22/1) lalu yang 
diselenggarakan di SPH News Centre 
Auditorium. 

Sekitar 50 undangan hadir di lokasi 
acara. Tujuh jam pertama dari siaran plat-
form online diikuti total hampir 20.000 
pemirsa di seluruh dunia.

Bahasa Dato’ Sri Dr.Tahir, MBA 
amat dinamis dengan mengambil berb-
agai contoh yang ada dalam kehidupan 
keseharian kita. 

Misalnya, dalam sambutan pem-
bukaannya, dia mengatakan bahwa dia 
awalnya berencana untuk menyumbang 
1 juta dolar AS (sekitar SGD 1,34 juta), 
tetapi dia malah mengatakannya sebesar 
100 juta dolar AS. Yang langsung meng-
hidupkan suasana pemirsa. ● idn/din

“The 1st Southeast Asia Lecture” 
Series dimulai pukul 11:00 siang dan 
berakhir pukul 18:00 sore. Jumlah total 
penayangan di Facebook, YouTube, 
dan Twitter hampir 20.000 kunjungan. 

Dengan jumlah total pemirsa di 
Facebook mencapai 15.000 pemirsa 
dan jumlah total interaksi di Facebook 
684 kali. Siaran langsung simultan di 
media Singapura, Malaysia dan Indo-
nesia telah menjangkau pemirsa yang 
lebih luas.

Pada saat yang sama, platform 
yang menyiarkan seminar antara lain 
Lianhe Zaobao, Shin Min Daily News, 
Zaobao Kopitiam, “Sin Chew Daily” 
Malaysia, “Nanyang Siang Pau”, China 
Press, “Guangming Daily”, Southern 
University College, dan “Lianhe Zao-
bao” YouTube Channel dan Twitter 
“Lianhe Zaobao”. Pemirsa berasal dari 
Malaysia, Singapura, Indonesia, Taiwan 
dan Hong Kong. 

Executive editor-in-chief  of  Lian-
he Zaobao Han Yongmei mengatakan: 
“Ini pertama kalinya kami menyiarkan 
acara siaran langsung untuk pemirsa 
regional melalui empat platform. Yakni 

website, Facebook, Twitter dan You-
Tube. Ditambah siaran simultan bagi 
rekan-rekan di Malaysia dan Indonesia. 

“The 1st Southeast Asia Lecture” 
Series akan menjangkau pemirsa yang 
lebih luas. Kami berharap kelak dapat 
meluncurkan lebih banyak berita terkini 
dan hot program yang sesuai dengan 
selera pemirsa regional.”

Pemred Sin Chew Daily Guo 
Qingjiang juga mengatakan media 
bahasa Tionghoa di Malaysia, Singa-
pura dan Indonesia telah bersama-sama 
menyelenggarakan “The Southeast 
Asia Lecture” Series  yang telah me-
ningkatkan pengaruh ketiga media di 
wilayah tersebut. 

Kedepannya, kita juga dapat 
melakukan kunjungan bersama dan 
kerjasama lintas batas dengan topik 
yang menjadi perhatian masyarakat. 

Chief  planner of  the “Entre-
preneur Lecture Hall” of  Southern 
University College Chen Zaifan men-
gatakan bahwa masyarakat di tiga 
negara dapat melihat latar belakang 
nasional, latar belakang dan pola so-
sial yang berbeda dari siaran langsung 

simultan. 
Juga ada beberapa dampak baru. 

“Misalnya, Dato’sri Dr. Tahir MBA  
berbicara tentang bagaimana pen-
gusaha Tionghoa Indonesia mengenali 
dan berkontribusi pada negara, maka 
hal ini akan menimbulkan kegembiraan 
bagi pemirsa Malaysia. Saya pikir “The 
1st Southeast Asia Lecture” Series 
telah sukses.”

Pemirsa online yang diwawancarai 
juga percaya bahwa “The 1st Southeast 
Asia Lecture” Series juga menghadir-
kan pemikiran baru. 

Pemirsa Singapura Huang Yanfen 
mengatakan bahwa seminar akan 
memberinya banyak hal, “Saya memiliki 
pemahaman yang lebih baik tentang 
Indonesia, terutama politik, hubungan 
masyarakat dan etnis sehingga saya 
dapat melihat Indonesia dari level lain”.

Seorang warga Singapura yang 
tinggal di Hong Kong Zhuo Jiannan 
juga mengatakan: “Dato’sri Dr. Tahir 
MBA sangat luar biasa. Dia sangat ren-
dah hati dan telah banyak berkontribusi 
untuk Indonesia dan Singapura. Jawa-
bannya sangat lugas dan amat bagus.” 

Dato’ Sri Dr. Tahir MBA percaya 
bahwa mantan Gubernur Provinsi DKI 
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah 
pemimpin yang sangat cakap, rajin, dan 
dekat dengan rakyat. Namun dia kurang  
memiliki kepekaan.

Dato’ Sri Dr. Tahir MBA berkata 
bahwa dia dan Basuki Tjahaja Purnama  
adalah teman yang telah menjalin persa-
habatan dari generasi ke generasi sekal-
igus pendukungnya. Dia pergi ke rumah 
Basuki Tjahaja Purnama pada Tahun 
Baru Imlek dan memuji hidangan sam 
chen yang lezat masakan ibunya.

Basuki Tjahaja Purnama menjabat 
sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 
tahun 2014 hingga 2017. Pada masa 
kampanye pilkada tahun 2016, dia 
dituduh melakukan penistaan terhadap 
agama Islam. Dia kalah dalam pilkada 
dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara. 

Dia dibebaskan dari penjara pada 
awal tahun 2019 dan diangkat sebagai 
Komisaris Utama Pertamina pada akhir 

Dato’ Sri DR. Tahir, MBA dikenal 
luas karena fi lantropinya. Pada Sabtu 
(22/1) lalu dia juga berbagi hal yang tidak 
banyak diketahui oleh umum. Suatu kali, 
dia berencana untuk menyumbangkan 1 
juta dollar AS, tetapi secara tidak sengaja 
mengatakannya menjadi 100 juta dollar 
AS. Atau sekitar seperdelapan belas dari 
total kekayaan saat itu.

Pada tahun 2013, Bill & Melinda 
Gates Foundation mengirimkan per-
wakilannya ke Indonesia untuk mencari 
Dato’ Sri DR. Tahir, MBA untuk beker-
jasama membentuk dana guna mem-
berikan bantuan serta pencegahan dan 
pengendalian penyakit kepada keluarga 
kurang mampu  di Indonesia dan dunia 
internasional.

Dato’ Sri DR. Tahir, MBA men-
gatakan : “Saya sebenarnya akan 
mengatakan 1 juta dollar AS. Namun 
karena bahasa Inggris saya tidak baik, 
saya mengatakan 100 juta dollar AS.” 

Dua minggu kemudian, Gates dan 
Datosri DR. Tahir, MBA menandatan-
gani perjanjian kerjasama di Abu Dhabi 
Ibukota UEA. Saat itu reporter yang 

Dato’ Sri Dr. Tahir, MBA mengkritik 
beberapa pengusaha kaya karena pamer. 
Menunjukkan kekayaan itu sesungguh-
nya bukan tradisi budaya Tionghoa. Inti 
dari budaya Tionghoa yang sebenarnya 
adalah berbakti, kerja keras, ketulusan 
dan kejujuran.

Dia menyebutkan kisahnya mengkri-
tik seorang konglomerat kaya Indonesia 
yang memamerkan kekayaannya. Ketika 
anak seorang pengusaha kaya lokal meni-
kah, ia mempublikasikan acara tersebut 
besar-besaran di media. 

Memberikan tiket pesawat gratis ke 
Bali kepada undangan untuk menghadiri 
pesta pernikahan tersebut  dan memberi-
kan hadiah emas kepada setiap tamu.

Dato’ Sri Dr. Tahir, MBA berkata: 
“Seorang reporter bertanya apa pendapat 
apa. Saya menyalahkan pengusaha 
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Dato’ Sri Dr. Tahir MBA : Basuki Tjahaja Purnama 
Sangat Kapabel, Namun Kurang Peka

Awalnya Ingin Menyumbang 1 Juta Dollar AS, 
Namun Keliru Mengatakan Jadi 100 Juta Dollar AS

Disiarkan di Berbagai Platform di Singapura, Malaysia dan India 
dengan Jumlah Pemirsa dalam 7 Jam Hampir 20 Ribu Orang

Pernah Kritik Seorang Pengusaha Karena Memamerkan 
Kekayaan yang Berakibat Hilangnya Nasabah Penting

Perekonomian Indonesia Tidak Dikendalikan Orang Tionghoa
ditangan BUMN. KAI, PLN, PERTAM-
INA semuanya ada di tangan negara.”

Namun dia menekankan bahwa 
semakin banyak pengusaha Tionghoa 
Indonesia yang menyadari bahwa nasib 
perusahaan mereka dan nasib negara 
tidak dapat dipisahkan. Maka operasional 
bisnis mereka berkontribusi pada negara. 

Dan mereka juga sangat berhati-
hati terhadap hal-hal yang melibatkan 
lingkungan, perpajakan serta kerjasama 
pejabat dan pengusaha. 

“Jika pengusaha Tionghoa benar-
benar merenungkan diri mereka dan 
memberitahu generasi selanjutnya un-
tuk melakukan hal-hal yang baik, maka 
mereka tidak akan melakukan kesalahan. 
Dengan toleransi dan kebaikan orang 
Indonesia, tidak ada masalah untuk 
berintegrasi ke dalam masyarakat luas.” 

Banyak orang Indonesia percaya 
bahwa perekonomian negara ada di tan-
gan orang Tionghoa Indonesia. Namun 
ini sesungguhnya adalah kesan yang 
salah. Padahal sesungguhnya, kekayaan 
kolektif  pengusaha Tionghoa Indonesia 
tidak sebaik PERTAMINA. 

Dato Sr i  DR. Tahir,  MBA 
menekankan banyak orang Tionghoa 
Indonesia yang telah belajar berbisnis 
sejak kecil dan pandai berbisnis. Sehingga 
menguasai industri ritel dan jaringan 
penjualan. 

Hal ini menciptakan kesan palsu 
bahwa ekonomi macet. Agar orang men-
gira ekonomi Indonesia ada di tangan 
orang Tionghoa.

Dia berkata: “Pada kenyataannya, 
pengusaha Tionghoa amat rentan. 
Kekayaan negara ada di tangan negara, 


