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Peserta Jeli UMKM Peserta Jeli UMKM 
berfotobersama di berfotobersama di 
spot wisata  Sontoh spot wisata  Sontoh 
Laut Kampung Laut Kampung 
Pelangi  Warna-warni Pelangi  Warna-warni 
Greges Timur Greges Timur 
 Surabaya. Surabaya.

Bank DKI dan Dinkes DKI Jakarta Berkolaborasi Gelar Sentra Vaksinasi Booster
JAKARTA (IM) - Untuk 

mendukung pencegahan dan 
penanganan Covid-19 di 
Jakarta, Bank DKI berkola-
borasi dengan Dinas Ke-
sehatan. 

DKI Jakarta, menggelar 
Sentra Vaksinasi Booster 
(tahap 3) yang terbuka untuk 
masyarakat umum yang telah 
mendaftar via Jaki ataupun 
secara walk in.

Sentra Vaksinasi Booster 
ini diselenggarakan di Bank 

DKI Kantor Layanan Juan-
da, di Jakarta Pusat dan Bank 
DKI Syariah Matraman, di 
Jakarta Timur pada Sabtu 
(5/3). 

Di  Sentra  Vaks inas i 
Booster  in i ,  Bank DKI 
telah menyiapkan fasi l i-
tas tempat, tim pelaksana, 
serta infrastruktur pendu-
kung dari Bank DKI serta 
akan tetap menerapkan 
protokol kesehatan yang 
ketat. ● kris

Kecamatan Asemrowo Surabaya Gerakkan Ekonomi Warga Melalui Giat Jeli UMKM
mas dalam bentuk jalan sehat 
berkeliling kampung. Sekal-
igus untuk berbelanja produk-
produk UMKM. Apalagi di 
kampung Pelangi Warna-warni 
Greges Timur ini ada wisata 
Sontoh Laut,” ujarnya. 

Dia menambahkan, ke-

SURABAYA (IM)  - 
Merespon instruksi Wali Kota 
Surabaya Eri Cahyadi, terkait 
pencanangan Maret 2022 se-
bagai bulan padat karya. Ke-
camatan Asemrowo langsung 
tancap gas melalui kegiatan Jeli 
(jelajah dan peduli) UMKM, 
di Kampung Pelangi Warna-
warni Greges Timur, Sabtu 
(5/3).

Menurut Camat Asem-
rowo Bambang Udi Ukoro, 
kegiatan Jeli UMKM ini ber-
tujuan mengenalkan produk-
produk UMKM, sekaligus 
menggeliatkan ekonomi warga.

“Kegiatan ini kami ke-

giatan ini sekaligus juga un-
tuk membangun interaksi 
sosial, antara pegawai keca-
matan dan kelurahan, dengan 
masyarakat.

“Kami juga menggelar 
game permainan kata ber-
hadiah. Dimana setiap be-
lanja Rp10 ribu, peserta dapat 
mengambil kupon berisi kata, 
untuk disusun menjadi kalimat 
Bulan Padat Karya Surabaya 
Hebat,” ungkapnya. 

Kembali Bambang me-
nambahkan, untuk bisa me-
nyusun kalimat tersebut. 

Maka para peserta akan sa-
ling berinteraksi dan bertukar 

kata dengan peserta lainnya. 
“Hingga akan terbangun 

interaksi sosial antar sesama 
peserta. Perekonomian warga 
sekitar juga ikut bergerak. 
Dan kita juga dapat sehatnya,” 
tuturnya. 

Bambang memastikan, 
bahwa  kegiatan ini akan di-
gelar setiap minggu di lokasi 
kelurahan yang berbeda. 

“Sesuai instruksi pak Wali 
Kota, akan kami maksimalkan 
program Bulan Padat Karya 
ini, untuk menggerakkan roda 
perekonomian berbasis gotong 
royong masyarakat,” pungkas-
nya. ● anto tze

Koramil TKT Bersama Chandra Peduli dan PSMTI 
Beri Bantuan Kursi Roda ke Warga yang Membutuhkan

LAMPUNG (IM)  - 
Babinsa Koramil 410-04/TKT 
Kodim 0410/KBL Jumat (4/3) 
lalu mengunjungi warganya di 
Jalan  HR.  Mangundiprojo 
Gg. Setia RT 10 Kel. Bumi 
Kedamaian, Lampung. 

Tujuan kunjungan tersebu-
it untuk memberikan bantuan 
kursi roda  bagi warga yang 
mengalami kesulitan berjalan. 

Bantuan kursi roda diberi-
kan kepada Ijah (74) warga 
Kelurahan Bumi Kedamaian 
yang bertahun-tahun tidak 
bisa berjalan akibat stroke yang 

Babinsa Kelurahan Bumi Ke-
damaian Peltu Usep  Sopwan 
yang melaporkan kondisi 
warganya kepada pimpinan-
nya. Yang kemudian direspon 
oleh Danramil 410-04/TKT 
Mayor Chb Yudi Nugroho.

Akhirnya pihak Kodim 
0410/KBL bekerjasama de-
ngan donatur yaitu PSMTI 
(Paguyuban Sosial Marga 
Tionghoa) dan Chandra Peduli 
Kasih Lampung untuk mem-
bantu mengatasi kesulitan 
rakyat yang berada di wilayah 
binaannya.

dideritanya. 
Ijah mengalami kelumpu-

han dan hanya bisa terbaring 
di kamar tidurnya hampir 7 
tahun lamanya. 

Sehingga sehari-hari ia ti-
dak bisa beraktifi tas, kalaupun 
bisa ia harus digendong oleh 
anaknya. 

Kondisi ekonominya yang 
kurang mampu membuat kelu-
arganya kesulitan untuk mem-
beli kursi roda guna membantu 
mobilitasnya. 

Pemberian bantuan kursi 
roda pertama kali dari inisiatif  

Danramil 410-04/TKT 
Mayor Chb Yudi Nugroho 
mengatakan bantuan kursi 
roda dan kasur kepada warga 
yang sangat membutuhkan 
merupakan bentuk kepedulian 
TNI. 

Sebelumnya keluhan terse-
but didengar oleh Babinsa. 
Negarapun hadir melalui TNI 
untuk mengatasi kesulitannya. 

Kegiatan ini mendapatkan 
apresiasi dari warga karena 
mau mendengar dan meres-
pon kesulitan masyarakat di 
wilayahnya. ● idn/din

SURABAYA (IM) - Guna 
mencegah penyebaran Co-
vid-19, khususnya di fasili-
tas kesehatan, ITS (Institut 
Teknologi Sepuluh Nopem-
ber) secara resmi menyerahkan 
produk inovasi cat pelapis 
dan stiker antivirus CoFilm+, 
kepada RSUA (Rumah Sakit 
Universitas Airlangga), Jumat 
(4/2).

Bantuan itu diserahkan 
Wakil Rektor IV Bidang Ri-
set, Inovasi, Kerjasama, dan 
Kealumnian ITS Bambang 
Pramujati ST MSc Eng PhD. 

Dan diterima Direktur 
RSUA Prof  Dr Nasronudin 
SpPD. Pemberian bantuan 
ini, juga didukung CoFilm 
Indonesia dan Wismilak Foun-
dation. 

Dalam sambutannya , 
Bambang menjelaskan bahwa 
cat pelapis CoFilm+ anti vi-
rus ini, akan digunakan pada 
bagian-bagian yang berpotensi 
menjadi tempat penularan vi-
rus dan bakteri. Seperti railing 
bed, safety grab, kursi roda, 
kran air, gagang pintu, handle 
kursi, meja, dan lain-lain.

“Dengan demikian, poten-
si penularan Covid-19 melalui 
sentuhan benda yang disentuh 
banyak orang, dapat dimini-
malisir,” ujarnya. 

“Menurut penelitian kami 
bersama CoFilm Indonesia, 
90% virus Covid-19 yang 
me nempel di permukaan Co-
Film+, akan mati dalam kurun 
waktu 10 menit. Dan menjadi 

dari berbagai virus dan bakteri 
lainnya,” tambahnya. 

Sementara itu, Direktur 
RSUA Prof  Dr Nasronudin 

99,9% dalam waktu 1 jam. Se-
mentara pada permukaan yang 
tidak dilapisi CoFilm+, virus 
Covid-19 bisa bertahan hidup 

hingga 72 jam,” ungkapnya. 
“Saat ini tengah dikem-

bangkan pelapis CoFilm+ anti 
virus transparan atau tidak 

berwarna. Hingga bisa di-
aplikasikan di manapun tanpa 
mengurangi estetika dari benda 
yang dilapisi. Sebab, pelapis 

CoFilm+ ini tetap berman-
faat, meski pandemi Covid-19 
sudah berakhir. Karena tetap 
dapat melindungi kita semua 

SpPD berterima kasih, atas 
pemberian bantuan ini. 

“Saat ini, pelapis CoFilm+ 
anti virus ini sudah digunakan 
pada sekitar 952 item dan 
peralatan yang tersebar di 40 
ruangan. Seperti ruang IGD, 
ICU, ruang rawat inap, lobi, 
ruang tunggu, ruang poli, 
dan ruang tenaga kesehatan,” 
ujarnya. 

Dia berharap, dengan ba-
nyaknya ruangan di RSUA 
yang terproteksi CoFilm+ anti 
virus ini. 

Maka bisa mencegah penu-
laran atau penyebaran Co-
vid-19 di lingkup RSUA. 

Sementara itu, Co-Foun-
der CoFilm Indonesia Royyan 
Wafi  Pujiyanto menyebutkan, 
jika produk tersebut meru-
pakan hasil hilirisasi penelitian 
ITS di RSUA dan Rumah Sakit 
Khusus Infeksi.

“Ke depannya, CoFilm+ 
ini diharapkan tidak hanya 
melindungi area rumah sakit. 
Namun juga mampu mempro-
teksi sekolah, kantor, bandara, 
mall, dan fasilitas umum lain-
nya,” ujarnya. 

“Semoga produk anak 
bangsa ini, bisa menjadi solusi 
yang membantu masyara-
kat luas, dalam mengurangi 
penyebaran infeksim serta 
mendamp ing i  masya r a -
kat dalam menjalankan ke-
giatan sehari-hari, meskipun 
ditengah rentannya penu-
laran Covid-19,” pungkas 
Wafi . ● anto tze

Cegah Penyebaran Covid-19 di Fasilitas KesehatanCegah Penyebaran Covid-19 di Fasilitas Kesehatan
ITS Serahkan Bantuan Pelapis CoFilm+ Antivirus ke RSUA  ITS Serahkan Bantuan Pelapis CoFilm+ Antivirus ke RSUA  

Pimpinan ITS, RSUA, CoFilm Indonesia dan Wismilak Foundation berfoto bersama.Pimpinan ITS, RSUA, CoFilm Indonesia dan Wismilak Foundation berfoto bersama.

Proses pelapisan CoFilm+ anti virus pada Proses pelapisan CoFilm+ anti virus pada 
handle kursi di ruang tunggu RSUA. handle kursi di ruang tunggu RSUA. 

Wakil Rektor IV ITS Bambang Pramujati Wakil Rektor IV ITS Bambang Pramujati 
(kanan) menyerahkan sertifi kat pelapis (kanan) menyerahkan sertifi kat pelapis 
CoFilm+ anti virus ke Direktur RSUA Prof CoFilm+ anti virus ke Direktur RSUA Prof 
Dr Nasronudin. Dr Nasronudin. 

Proses pelapisan CoFilm+ anti virus pada Proses pelapisan CoFilm+ anti virus pada 
handle kursi di ruang tunggu RSUA. handle kursi di ruang tunggu RSUA. 

Kapolsek Asemrowo Kompol Hari Kurniawan (kiri) Kapolsek Asemrowo Kompol Hari Kurniawan (kiri) 
 menyerahkan hadiah pemenang susun kata Bulan Padat  menyerahkan hadiah pemenang susun kata Bulan Padat 
Karya Surabaya Hebat.Karya Surabaya Hebat.

Peserta Jeli UMKM saat berbelanja produk kerajinan dan kuliner khas Kampung Pelangi Warna-warni Greges Timur. Peserta Jeli UMKM saat berbelanja produk kerajinan dan kuliner khas Kampung Pelangi Warna-warni Greges Timur. 

Babinsa Koramil 410-04/TKT Kodim 0410/KBL menyerahkan bantuan kursi Babinsa Koramil 410-04/TKT Kodim 0410/KBL menyerahkan bantuan kursi 
roda ke warga yang mengalami kesulitan berjalan. roda ke warga yang mengalami kesulitan berjalan. 

Tenaga kesehatan melakukan vaksinasi booster di Kantor Bank DKI Kantor Layanan Juanda, Jakarta.Tenaga kesehatan melakukan vaksinasi booster di Kantor Bank DKI Kantor Layanan Juanda, Jakarta.
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Yayasan TITD Blora Gelar Tradisi Ritual Cislak di Kelenteng Hok Tik Bio

yaitu Kongco Hok Tek Tjing 
Sin.

“Yang Mulia Kongco Hok 
Tek Tjing Sin adalah malai-
kat bumi. Kongco ini adalah 
penguasa bumi yang memberi 
berkah hidup kepada seluruh 
umat manusia. Karena manu-
sia itu hidup, semua berasal 
dari bumi,” ujarnya.

Tradisi Ciswak ini bukan 
hanya bagi kalangan orang 
tua, namun juga bagi kalangan 
anak-anak muda. Mereka pun 
melaksanakan tradisi ini secara 
khusuk. Sehingga apa yang 
menjadi harapan mereka bisa 
dikabulkan.

“Ini berlaku untuk ma-
syarakat umum, tetapi ber-

laku pembatasan peserta dan 
menerapkan protocol keseha-
tan Covid-19. Kami bersama 
rekan dan keluarga tadi sudah 
mengikuti Ciswak,” katanya.

Usai menggelar ritual, 
Suhu Vincent mengemukakan 
melalui upacara tradisi Ciswak 
di Klenteng Hok Tik Bio Blora 
ini diharapkan membawa hal 

yang positif  bagi kita semunya.
“Harapannya, tentu ha-

rapan yang positif. Karena, 
kita selain mengajak warga 
masyarakat kota Blora untuk 
mempertahankan, memelihara 
budaya dari leluhur, serta hari 
ini kita mengadakan ritual tolak 
balak atau Ciswak. Bagi umat 
atau masyarakat yang mengi-
kuti. Kebetulan di tahun ma-
can air ini, ada hitungan zonk 
atau tidak keberuntungan,” 
terangnya.

Menurut Suhu Vincent, 
ritual Ciswak dilakukan bagi 
warga yang mungkin kurang 
beruntung di tahun macan 
air.

Dirinya mengaku intens 
melaksanakan acara di Klen-
teng Hok Tik Bio Blora. 
Karena selain tugas melayani 
dimanapun dan kemanapun, 
kebetulan dirinya juga asli 
Blora.

“Apa pun agenda tahunan 
di Klenteng Hok Tik Bio Blora 
ini, kami akan bantu untuk me-
nyelesaikan atau melaksanakan 
tugas-tugas selanjutnya,” kata 
Suhu Vincent.

Kepada generasi muda, 
Suhu Vincent mengajak supaya 
merapatkan barisan. Karena 
ini merupakan budaya leluhur 

Dia menambahkan walau-
pun sudah di kias atau di cis-
wak, bukan berarti akan hapus 
sama sekali. Melainkan bisa 
dimohonkan supaya halangan-
halangan itu lebih ringan.

“Seperti tahun lalu pe-
mimpin ritual Suhunya dari 
Jakarta, yaitu Suhu Vincent. 
Tetapi dia itu asli Jepon, Blora. 
Sehingga dia sangat suka sekali 
kalau mengadakan acara Cis-
wak untuk Klenteng Hok Tik 
Bio Blora. Untuk kebaikan 
masyarakat, “ jelasnya.

Hanya saja, karena mere-
baknya varian Omicron, maka 
pertunjukan wayang potehi 
yang biasanya digelar, untuk ta-
hun ini tidak diselenggarakan.

“Seharusnya, memang 
direncanakan ada pertunju-
kan wayang potehi. Tetapi 
sebulan lalu merebak Omi-
cron, sehingga wayang potehi 
kita tunda. Mudah-mudahan 
acara selanjutnya sudah bisa 
menghadirkan wayang potehi,” 
terang Budilistijo Suboko.

Proses Ciswak dilakukan 
dengan sembahyang dan ber-
doa kepada sejumlah Dewa 
yang ada di klenteng. Tapi, 
yang diutamanakan adalah ber-
doa pada Dewa tuan rumahnya 
yang berada di altar tengah 

BLORA (IM) - Yayasan 
TITD (Tempat Ibadah Tri 
Dharma) Blora menggelar 
tradisi ritual Ciswak (tolak 
bala/ruwatan) di Kelenteng 
Hok Tik Bio. 

Tradisi ritual Ciswak di-
pimpin oleh Suhu Vincent Liu 
yang diikuti komunitas warga 
Tionghoa dan masyarakat 
umum.

Ketua Yayasan TITD 
Klenteng Hok Tik Bio Budilis-
tijo Suboko menyampaikan 
ritual Ciswak digelar bersa-
maan dengan perayaan hari 
She Jit atau ulang tahun Yang 
Mulia Kongco Hok Tek Tjing 
Sin yang berlangsung 3-4 Ma-
ret lalu.

“Jadi acara ini dalam rang-
ka She Jit atau ulang tahun 
Yang Mulia Kongco Hok 
Tek Tjing Sin tahun 2573. 
Bersamaan dengan ulang ta-
hun itu, kami mengadakan 
upacara Ciswak atau upacara 
tolak balak. Terutama jika ada 
jemaat yang shio-nya itu zonk 
atau berlawanan dengan shio 
macan air. Sehingga kita me-
ngadakan Ciswak atau Kias 
supaya dalam tahun ini tidak 
mendapatkan bencana atau 
kesulitan yang berarti,” kata 
Budilistijo Suboko.

yang harus dilestarikan.
“Ini merupakan salah satu 

PR bagi kita semua. Karena 
posisi di Klenteng Hok Tik Bio 
Blora ini kita lihat anggotanya 
sudah mulai berkurang dan 
semua rata-rata sudah ber-
umur. Harapan saya pribadi, 
khususnya untuk masyarakat 
Blora, anak-anak mudanya 
kalau bisa merapatkan bari-
san. Karena ini adalah budaya 
leluhur kita, siapapun boleh 
masuk ke tempat ini. Men-
jaga dan melestarikannya ke 
generasi-generasi berikutnya,” 
ujar Suhu Vincent.

Sementara  i tu ,  sa lah 
seorang warga etnis Tionghoa 
Lina mengaku setiap ada ritual 
Ciswak, dirinya selalu meng-
ikutinya. Selain dirinya pribadi, 
ritual tolak balak juga diperun-
tukkan kepada keluarga serta 
anaknya.

“Ini tadi bawa baju anak 
dan saya, untuk minta stempel 
dari Suhu. Baju ini nanti, misal-
nya kalau lagi sakit, karena ada 
stempel, maka baju itu dipakai 
pada waktu malam atau siang 
hari. Karena ini dipercaya 
untuk pengobatan. Harapan-
nya kita semua sehat, dan Co-
vid-19 segera berakhir, ” kata 
Lina. ● idn/din

Membangun Kebersamaan dan Semangat PersatuanMembangun Kebersamaan dan Semangat Persatuan
Warga Cluster Crown Golf Audiensi dengan Anggota DPRD DKI dan DPRWarga Cluster Crown Golf Audiensi dengan Anggota DPRD DKI dan DPR

Warga Cluster Crown dan tokoh berfoto bersama.Warga Cluster Crown dan tokoh berfoto bersama.

Warga yang mengajukan pertanyaan. Warga yang mengajukan pertanyaan. 

JAKARTA (IM) - Dewan 
Pengawas Yayasan Rumah Ke-
bangsaan Bersaudara  Steven 
Tio (Tioe Hong Tie) dan 
Buyung, didampingi Dewan 
Pembina Simon E. Widjaja dan  
Francis Cahyadi memfasilitasi 
audiensi reses dari anggota 
DPRD DKI Komisi C Fraksi 
PDIP Gani Suwondo Lie 
dengan tokoh masyarakat dan 
warga Cluster Crown Golf, 
Pantai Indah Kapuk (Hartono, 
Beng Christianoto, Herdiman, 
Yohanes, Ali Santoso, Solihin, 
Awang, Susi, Lianasari dan 
lainnya), di Club House Crown 
Golf, Pantai Indah Kapuk, 
Jakarta Utara, Minggu (27/2) 
lalu. 

Hadir di pertemuan terse-
but anggota DPR RI Komisi 
VI dari Fraksi PDIP Darmadi 
Durianto dan Camat Penja-
ringan, Jakarta Utara Depika 
Romadi.

Audiensi yang berlangsung 
dengan suasana kekeluargaan 
dan semangat membangun 
kebersamaan ini menampung 
berbagai keluhan di anta-
ranya penyediaan air bersih 
layak minum, pembangu-
nan hunian bertoleransi dan 
traffic di PIK yang sema-
kin berkembang, vaksinasi 
booster, rencana pemba-
ngunan Balai Warga termasuk 
Kantor RW dan berbagai hal 
lainnya.

Steven Tio (Tioe Hong 
Tie) mengatakan pertemuan 
ini diinisiasi guna membangun 
sinergitas warga dan Pemerin-

dir di Club House Crown Golf, 
122 warga memberikan suara 
setuju untuk pembentukan 
RW baru, sedangkan 22 suara 
tidak setuju.

Dengan demikian, kita 
dapat membangun keber-
samaan dalam fasilitas dan 
si nergi di berbagai kegiatan. 

“Azas demokrasi  dan 
musyawarah serta mufakat 
akan terus kami junjung di 
Cluster Crown Golf, sehingga 
warga dapat menyampaikan 

tah Daerah  serta pengembang. 
Sekaligus menindak lanjuti 
rencana pemekaran RW (Ru-
kun Warga) dimana Cluster 
Crown Golf  akan membentuk 
RW baru. 

Steven Tio juga menjelas-
kan pada Sabtu (12/2) lalu, 
telah diadakan pemungutan 
suara dari warga Cluster Crown 
Golf  secara demokratis un-
tuk memilih setuju atau tidak 
setuju atas pembentukan RW 
baru, dari 144 Warga yang ha-

gagasan untuk membangun 
kebesamaan  dan keharmoni-
san,” ungkapnya

Camat Penjaringan Kapuk 
Muara Depika Romadi, me-
nyambut baik pertemuan dan 
berterima kasih atas kehadiran 
Anggota DPR RI  Darmadi 
Durianto ser ta Ang gota 
DPRD DKI Gani Suwondo 
Lie yang turun langsung me-
nemui masyarakat di wilayah 
Kapuk Muara, kawasan Ke-
camatan Penjaringan, Jakarta 
Utara. 

Gani Suwondo Lie, me-
ngajak seluruh warga hususnya 
Cluster Crown Golf  untuk terus 
bersilaturahmi membangun 
kebersamaan dan menggalang 
persatuan demi mewujudkan 
keharmonisan. 

“Saya menerima aspirasi 
Bapak/Ibu, kami akan berkoor-
dinasi untuk membantu apa 
yang diharapkan, sekaligus siap 
untuk bersinergi mewujudkan 
apa yang menjadi keinginan 
warga,” ujarnya. 

Menurut Darmadi Durianto, 
pertemuan dalam rangka reses 
ini untuk pertama kalinya hadir 
anggota DPR RI, DPRD DKI 
dan Camat. 

“Ini pertam kalinya, ang-
gota DPR RI dan DPRD DKI 
serta Pemerintah bersinergi 
menampung aspirasi masyara-
kat, jika berlanjut akan semakin 
baik” katanya. 

Ia pun berpesan agar war-
ga selalu bergotong royong, 
dan turut serta berkontribusi 
menjaga persatuan. ● bam

KI_KA:KI_KA: Simon E Widjaja, Steven Tio, Darmadi Durianto, Gani Suwondo  Simon E Widjaja, Steven Tio, Darmadi Durianto, Gani Suwondo 
Lie, Francis Cahyadi dan Buyung.Lie, Francis Cahyadi dan Buyung.

Steven TioSteven Tio Depika RomadiDepika Romadi Gani Suwondo LieGani Suwondo Lie Darmadi DuriantoDarmadi Durianto

Suhu Vincent memberikan cap stempel.Suhu Vincent memberikan cap stempel. Suhu Vincent berbincang dengan salah seorang umat.Suhu Vincent berbincang dengan salah seorang umat.

Prosesi Cislak yang dilakukan Suhu Vincent.Prosesi Cislak yang dilakukan Suhu Vincent.

Prosesi Cislak yang dilakukan Suhu Vincent. Prosesi Cislak yang dilakukan Suhu Vincent. 

Simon E. Widjaja, Francis Cahyadi, Depika Romadi, Darmadi Durianto, Gani Suwondo Simon E. Widjaja, Francis Cahyadi, Depika Romadi, Darmadi Durianto, Gani Suwondo 
Lie, Ny. Gani Suwondo Lie, Steven Tio dan Buyung. Lie, Ny. Gani Suwondo Lie, Steven Tio dan Buyung. 


