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Menkop Teten Apresiasi Hippindo
yang Adakan Vaksinasi Booster Bagi UMKM

MenkopUKM Teten Masduki (keenam kiri), Hendra Widjaja (kettujuh kiri), Budihardjo
Iduansjah (kedelapan kiri), Irma Yunita (kesembilan kiri), Fetty Kwartaty (keempat
kiri) dan Handaka Santosa (kelima kiri) berfoto bersama.
JAKARTA (IM) - Menteri
Koperasi dan UKM (MenKop
UKM) Teten Masduki mengapresiasi kolaborasi Hippindo
dalam menyediakan vaksinasi
booster bagi masyarakat.
Terutama kepada para
pelaku UMKM (Usaha Mikro
Kecil dan Menengah), yang
bekerja sama dengan Pemprov
DKI Jakarta didukung Uniqlo,
di Gedung Smesco, Jakarta,
dan akan berlangsung 7-11
Maret 2022, pukul 09.00-15.00
WIB dengan menyediakan
1.000 dosis vaksin perhari.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu diselenggarakannya vaksin
booster kepada UMKM. Ini
adalah kolaborasi ketiga yang
terjadi untuk mensukseskan
vaksinasi nasional,” kata Menteri Teten saat mengunjungi
sekaligus meninjau pemberian
vaksin booster di Sentra Vak-

sinasi Booster Hippindo di
Smesco, Jakarta, Senin (7/3).
Hadir pula dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang
UKM Kementerian Koperasi
dan UKM Hanung Harimba
Rachman, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah,
Legal Director Fast Retailing Indonesia (Uniqlo) Maria

Irma Yunita, Direktur Utama
PT Sarinah (Persero) Fetty
Kwartati dan Direktur Utama
Smesco Indonesia Leonard
Theosabrata.
Kemudian Elisabeth Ratu
Rante Allo, Kadis PPKUKM
(Perindustrian Perdagangan
Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah) Provinsi DKI

Para peserta vaksinasi.

Elisabeth Ratu Rante Allo, Prima Yosephine, Fetty Kwartati, Handaka Santosa, Budihardjo
Iduansjah, Teten Masduki, Irma Yunita, dr. Widyastuti, Hanung Harimba Rachman, Moh
Rizki Adhari Jusal dan Camat Pancoran memberikan salam vaksin dosis tiga.

Jakarta dr. Widyastuti, MKM,
Kadis Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta Prima Yosephine,
Plt. Direktur Surveilans dan
Karantina Kesehatan Ditjen
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Kemenkes, Handaka
Santosa, Ketua Dewan Pembina Hippindo, Hendra Widjaja,
Dewan Pembina Hippindo,

Moh. Rizki Adhar Jusal, Camat
Pancoran, Isno Usodo, Lurah
Pancoran.
Menurut Menteri Teten,
pemerintah dalam memberikan vaksinasi booster tak bisa
bekerja sendiri. Untuk itu,
kolaborasi dari semua pihak,
terutama pelaku usaha sangat
penting dilakukan.

“Karena pelaku usaha ini
yang untuk menggerakkan
ekonomi, juga berpotensi
ditularkan dan menularkan.
Sehingga diharapkan dengan
banyak vaksinasi ini mudahmudahan ekonomi kita ini
kembali normal. Apalagi pandemi ini akan berubah menjadi
endemic, ” kata MenKopUKM

MenkopUKM Teten Masduki saat meninjau pelaksanaan vaksinasi.

Teten.
Ketua Umum Hippindo
Budihardjo Iduansjah mengatakan, Hippindo tetap
berkomitment mendukung
pemerintah dibidang pemulihan ekonomi dan sangat
concern memberikan perhatian kepada para pelaku
UMKM.
Digelarnya Sentra Vaksinasi booster ini sesuai dengan
kebijakan pemerintah, yang
wajib memberikan vaksin sebanyak tiga kali.
Hippindo akan melakukan
semua upaya, agar karyawan,
supplier, UMKM dan ekosistemnya bisa semua divaksin.
“Kami berupaya mempercepat vaksinasi dan berharap pandemi Covid-19
berahir serta perekonomian tumbuh kembali,seiring
program pemerintah,” ujar
Budihardjo. ● bam

Terpukau Kerajinan Tenun Ikat dan Songket
Gubernur Khofifah Usulkan Desa Parengan Lamongan Jadi Desa Devisa
S U R A BAYA ( I M ) Terpukau dengan keindahan tenun ikat dan songket
Lamongan, Gubernur Jawa
Timur Khofifah Indar Parawansa akan mengusulkan Desa
Parengan menjadi desa devisa
kepada LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).
Menurutnya, jika menyandang predikat sebagai desa devisa, maka daya saing produksi
tenun ikat asal Desa Parengan
akan semakin meningkat.
Sebab program desa devisa
ini, salah satunya memberikan
pendampingan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha
berorientasi ekspor.
“Tenun Ikat Parengan
ini dibuat langsung di sentra
industri yang bernama Paradila. Selain tenun ikat, Butik
Paradila ini juga menyediakan
tenun ikat doby, tenun ikat
doby tiker, songket sido,
songket payet, songket ancak,
dan tenun ikat spesial,” ujar
Gubernur Khofifah pada
Sabtu (5/3) lalu.
“Apalagi, Butik Paradila
yang berdiri sejak 1989, telah
menaungi warga Desa Parengan dan sekitarnya, untuk
menjaga kelestarian tenun

Gubernur Khofifah Indar Parawansa (kiri) mengamati produk Gubernur Khofifah Indar Parawansa (tengah) di depan Butik
Tenun Ikat Parengan.
Paradila yang menjadi show room kerajinan Tenun Ikat
Parengan.
Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa program
desa devisa ini sangat strategis
dalam meningkatkan kualitas
produk.
Utamanya dalam mendorong produk asal desa, masuk
ke rantai pasok global. Pada
akhirnya, ekonomi masyarakat akan meningkat dan kesejahteraan akan turut mengikutinya.
“Oleh LPEI, Jawa Timur
mendapatkan kuota 15 desa
devisa. Karena itu, saya terus
melakukan hunting dan identifikasi, mana-mana saja desa

ikat di Lamongan. Di desa
tersebut, terdapat 52 unit usaha
tenun ikat, dengan total pekerja
mencapai 2.700 orang. Adapun
kapasitas produksi per bulan,
mencapai 3.000 potong kain
tenun dan 20.000 lembar sarung,” tambahnya.

Berbagai produk
Tenun Ikat Parengan
yang dijual pada
kisaran harga Rp150
ribu - Rp750 ribu per
helai.



yang memenuhi kriteria untuk
masuk dalam kuota tersebut.
Desa Parengan ini menurut
saya sangat layak dan sudah
diusulkan,” kata Gubernur
Khofifah.
“Jika disetujui LPEI, maka
berkesempatan Go Internasional melebarkan sayap
market sampai mancanegara.
Karena bersamaan dengan
berlangsungnya agenda G20
di Indonesia, mulai Maret
sampai akhir tahun. Produknya
bisa didisplay di G20. Hingga
makin banyak peluang pasar
global yang bisa didapatkan,”
imbuhnya.
Tak hanya menarik perhatian Gubernur Khofifah,
Kerajinan Tenun Lamongan
ini juga pernah mendapatkan
penghargaan di tingkat nasional. Seperti pemecahan Rekor
MURI atas Rekor Kain Tenun
Terpanjang di Dunia, dengan
panjang 64,20 meter.
Selain itu, meraih Perajin Tenun Lamongan pada
East Java Fashion Harmony Tahun 2019 dan berhasil
meraih Juara 1 Pelestari Budaya dalam Penghargaan Parasamya Kertanugraha tahun
2009. ● anto tze

Keluarga Besar Tionghoa Bengkalis Bangga Atas Berdirinya Kampung Pancasila

Herman Kusuma bersalam komando dengan pimpinan Kodim 0303/
Bengkalis dan Polri.
BENGKALIS (IM)
- Dalam rangka persiapan
peresmian Kampung Pancasila, Kodim 0303/Bengkalis melakukan sosialisasi
dan memberikan pemahaman
tentang ideologi Pancasila.

Kegiatan ini melibatkan
personil Kodim 0303/Bengkalis, Babinsa Koramil 01/Bengkalis, Polri, FKPPI Menwa,
Karang Taruna, Satpol PP dan
masyarakat.
Sosialisasi tersebut

Anggota Kodim 0303/Bengkalis, Babinsa Koramil 01/Bengkalis, Polri, FKPPI Menwa dan pengurus Hok
Ann Kiong Bengkalis berfoto bersama.

mendapat dukungan dan simpati dari berbagai umat beragama yang ada di Kabupaten
Bengkalis, Riau.
Seperti Ketua Hok Ann
Kiong Bengkalis Her man
Kusuma, yang Minggu (6/3)

lalu menyatakan bahwa hal
yang dilakukan oleh Kodim
Bengkalis ini bertujuan agar
semua membaur menjadi
satu.
“Kami dari keluarga besar Tionghoa bangga dengan

berdirinya Kampung Pancasila
ini. Ada pun tujuannya agar
umat beragama baik agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha,
Khatolik, Khonghucu dapat
bersatu dan hidup berdampingan dengan tidak keluar

dari koridor nilai nilai Pancasila
dalam ke Bhinekaan ,” jelas
Herman Kusuma.
“Semog a Kita semua
dapat mengamalkan Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari.
Guna menangkal masuknya

paham radikalisme ser ta
terus menjalin silahturahmi
de ngan baik antara sesama
umat beragama diseluruh Indonesia. Terkhusus di Kabupaten Bengkalis ini,” imbuhnya. ● idn/din
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Dalian University of Foreign Languages Beri Gelar Profesor Kehormatan
Kepada Dubes Djauhari Oratmangun
DALIAN (IM) - Dalian University of Foreign
Languages baru-baru ini menyelenggarakan upacara penganugerahan gelar Profesor
Kehormatan kepada Duta
Besar Indonesia untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun di
Asean-China Centre.
Hadir dan menyampaikan pidato baik secara online
maupun offline dalam penganugerahan tersebut Dubes
Djauhari Oratmangun, Sekjen
Asean-China Centre Chen
Dehai, Head of Center for
Language Education and Cooperation (CLEC) Ma Jianfei
dan Rektor Dalian University of Foreign Languages Liu
Hong.
Lalu, istri Dubes Indonesia
untuk Tiongkok Sih Elsiwi
Handayani Oratmangun, Minister Councellor Kedubes
RI di Tiongkok Dino dan istri
Nursali, pimpinan berbagai
divisi Kedubes RI, Kepala
Departemen Perdagangan
dan Investasi China- ASEAN
Center Guo Chuanwei, Kepala
Departemen Pers dan Humas
Su Yu, Wakil Kepala Departemen Pendidikan, Kebudayaan
dan Pariwisata Li Yaying dan
Wakil Kepala Departemen
Koordinasi Umum Sun Xiaoyi
dan tokoh lainnya hadir dalam
acara tersebut.
Sekretaris Jenderal Chen
Dehai atas nama Dalian University of Foreign Languages
menyerahkan piagam profesor kehormatan kepada Duta
Besar Djauhari Oratmangun.
Sekaligus menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Duta Besar Djauhari
Oratmangun atas pengangkatannya sebagai profesor
kehormatan Dalian University
of Foreign Languages.
Dia menekankan bahwa Duta Besar Djauhari
Oratmangun telah berulang
kali memimpin delegasi Indonesia untuk menghadiri
konferensi regional dan internasional.
Dia juga merupakan promotor aktif perdagangan bebas RCEP yang paling berpengaruh dan terbesar di dunia.
Di bawah kepemimpinannya, KBRI Tiongkok telah

Dubes Djauhari Oratmangun Chen Dehai mewakili Dalian University of Foreign Lan- Sekjen Chen Dehai menyammenyampaikan pidato.
guages menyerahkan piagam profesor kehormatan paikan pidato.
kepada Dubes Djauhari Oratmangun.

Dubes Djauhari Oratmangun dan istri berfoto bersama tokoh lainnya.
berperan penting dalam meningkatkan kerja sama antara
Tiongkok dan Indonesia di bidang politik, ekonomi, budaya,
serta interaksi humaniora dan
pertukaran budaya.
Di tengah wabah Covid-19,
Dubes Djauhari Oratmangun
berupaya keras untuk melakukan diplomasi vaksin dengan
Tiongkok.
Demi memberikan kontribusi besar dalam pencegahan dan pengendalian wabah
Covid-19 serta pemulihan
ekonomi Indonesia.
Diyakini bahwa kegiatan
ini akan semakin memperkuat

kerja sama komprehensif
antara Dalian University of
Foreign Languages dengan
perguruan tinggi di Indonesia.
Selain itu juga mendorong
pengembangan yang lebih
mendalam dalam hal interaksi humaniora antara kedua
negara.
Head of CLEC Ma Jianfei
Ma mengatakan bahwa Duta
Besar Djauhari Oratmangun
adalah teman baik Center for
Language Education and Cooperation dan amat menaruh
perhatian terhadap perkembangan pengajaran bahasa
Mandarin di Indonesia.

Center for Language Education and Cooperation berkeinginan untuk terus bekerjasama dan berkoordinasi dengan
KBRI Tiongkok, China-ASEAN Center serta perguruan
tinggi Tiongkok terkait. Sekaligus melaksanakan berbagai
proyek yang dinormalisasi dan
dilembagakan.
Demi memberikan kontribusi yang lebih besar dalam
meningkatkan interaksi dan
kerjasama berbagai bidang antara Tiongkok dan Indonesia.
Dubes Djauhari
Oratmangun menyampaikan
terima kasih kepada Dalian

University of Foreign Languages yang telah menganugerahinya gelar profesor
kehormatan.
Dia menekankan kehidupan umat manusia di masa
mendatang akan dibentuk
oleh visi saat ini. Tiongkok
berharap dapat berpartisipasi
dalam membangun dunia yang
lebih adil, aman, dan sejahtera.
Hal ini juga merupakan cita-cita bersama negara-negara
berkembang besar termasuk
Indonesia.
Pemimpin kedua negara
sepakat bahwa mereka harus
berupaya sekuat tenaga untuk

membangun komunitas dengan masa depan bersama.
Saat ini, hubungan Tiongkok-Indonesia sedang dalam
masa terbaik. Kedua negara
telah menjalin dialog tingkat
tinggi dan model kerjasama
baru. Hubungan kedua negara
akan lebih mendalam dan
diperkuat.
Dubes Djauhari
Oratmangun mengatakan bahwa menjadi profesor kehormatan di Dalian University of
Foreign Languages adalah salah
satu pengalaman yang membanggakan dalam hidupnya.
Dan dia akan melakukan

yang terbaik untuk memberikan kontribusi lebih demi meningkatkan persatuan regional
dan pemulihan ekonomi.
Rektor Dalian University of Foreign Languages
Liu Hong dalam pidatonya
menekankan bahwa Dubes
Djauhari Oratmangun telah
terlibat dalam pekerjaan diplomatik selama hampir 40 tahun.
Selain itu juga memiliki
pengalaman yang kaya dan
kontribusi yang luar biasa
dalam hal diplomasi dan urusan luar negeri.
Peng angkatan Dubes
Djauhari Oratmangun kali ini
sebagai profesor kehormatan,
diyakini para dosen dan mahasiswa Dalian University of
Foreign Languages akan memperoleh informasi akademik
yang lebih berotorisasi, pengalaman aplikatif yang lebih
berharga serta lebih banyak
kesempatan belajar.
Pendirian prodi baru bahasa Indonesia di Dalian University of Foreign Languages
akan mendapatkan titik awal
pengembangan yang lebih
tinggi.
Sejak 2005, Dalian University of Foreign Languages
terus memperluas interaksi
dan kerja sama dengan perguruan tinggi berbagai negara
ASEAN.
Melalui kombinasi organik antara saling kunjung,
pendirian badan profesional,
pelatihan tenaga professional,
interaksi humaniora dan lainnya.
Mengeksplorasi jalur baru
yang membantu interaksi dan
kerjasama Tiongkok-ASEAN
yang mengandalkan konstruksi
profesional baru.
Nantinya, Dalian University of Foreign Languages akan
terus sepenuhnya mengembangkan keunggulan disiplin ilmu
dan jurusan serta fungsi layanan
sosial perguruan tinggi.
Berkomitmen membina pengembangan bakat
internasional tingkat tinggi.
Demi memberikan dukungan
intelektual dan jaminan bakat
untuk meningkatkan kerjasama
yang mendalam antara Tiongkok dan Indonesia serta negara
ASEAN lainnya. ● idn/din

Yayasan Keluarga Pintu Mas Jakarta Gelar Perayaan Kelahiran Dewa En Zhu Gong
JAKARTA (IM) - Yayasan
Keluarga Pintu Mas Jakarta,
Jumat (4/3) lalu menyelenggarakan Perayaan Kelahiran
Dewa En Zhu Gong secara
sederhana di “Taiwu Tang”
Lantai 5 kantor secretariat

yayasan tersebut.
Karena peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi dari
pandemi Covid-19 baru baru
ini, maka demi kesehatan dan
keselamatan para jemaat, prosesi upacara dilakukan secara

sederhana.
Wa k i l K e t u a U m u m
Yayasan Keluarga Pintu Mas
Jakarta Wang Guo Xing dan
Hong Yun Cheng, Ketua
Pelaksana Xu Yan Wen,
Yang Su Wei, Jiang Hong

Li, Bidang Umum Lü Shi
Da, Ketua Bidang Pemuda
Chen Guo Zuan dan anggota
Zhuo Yi Qi dan tokoh lainnya
menghadiri acara perayaan
tersebut.
Semua yang hadir melaku-

KI-KA: Jiang Hong Li, Lü Shi Da, Wang Guo Xing, Yang Xiao Wei, Xu Yan Wen, Hong
Yun Cheng, Chen Guo Zuan dan Zhuo Yi Qi

kan ritual sembahyang dengan khusyuk, memohon
kepada Dewa En Zhu Gong
Tuhan untuk melindungi negara Indonesia dari berbagai
bencana, agara negara aman
dan rakyatnya tentram, dan

seluruh warga dan keluarganya dilimpahi kebahagiaan,
keamanan dan kesehatan
serta semuanya sukses seperti
yang diharapkan.
Pada hari yang sama,
juga diselenggarakan pemili-

han Ketua Lochu “Tai Wu
Tang” En Zhu Gong Tahun
2022-2023. Hasil dari pemilihan Ketua Lochu dijabat
Lü Shi Da dan Wakil Ketua
Lochu dijabat Chen Guo
Zuan. ● idn/din

Para pengurus Yayasan Keluarga Pintu Mas Jakarta dan warga berfoto bersama.

PSMTI Pekanbaru Serahkan Paket Nyepi
ke Pura Agung Jagatnatha

Pengurus PSMTI Pekanbaru dan pengurus Pura Agung Jagatnatha Pekanbaru

PEKANBARU (IM) Pengurus dan anggota PSMTI
(Paguyuban Sosial Marga
Tionghoa Indonesia) Pekanbaru Rabu (2/3) lalu mengdakan
baksos (bakti sosial) berupa
pembagian paket nyepi untuk
umat Hindu.
Paket disalurkan lewat Pura
Agung Jagatnatha Pekanbaru,
Jalan Rawa Mulya, Kelurahan
Sidomulyo Timur, Kecamatan
Marpoyan Damai.
Pengurus Pura Agung Jagatnatha Nengah Tantra didampingi Pinandita Kawit SAg
yang menerima langsung paket
nyepi mengucapkan terima
kasih kepada pengurus PSMTI
Pekanbaru.

“Setiap tahun pengurus
PSMTI Pekanbaru mengunjungi Pura Agung Jagatnatha.
Sekaligus memberikan bantuan
untuk umat Hindu yang merayakan Nyepi,” kata Jagatnatha
Nengah Tantra.
Dia menambahkan paket
nyepi akan diteruskan kepada
keluarga yang kurang mampu.
Karena masih banyak umat
Hindu di Pekanbaru yang butuh bantuan.
“Mudah mudahan koordinasi tetap berlanjut dan kita
tetap bersinergi,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Neng ah Tantra mengungkapkan, perayaan Nyepi
di Pekanbaru berlangsung

secara sederhana, mengingat
masih dalam suasana pandemi
Covid-19.
Sementara itu, Ketua
PSMTI Kota Pekanbaru Kamin yang menyerahkan langsung paket nyepi mengatakan
terdapat 40 paket nyepi yang
berisi minuman dan makanan
untuk menyambut Hari Raya
Nyepi.
“Ini kegiatan rutin yang
dilakukan oleh PSMTI Pekanbaru guna membantu sesama.
Khususnya warga pra sejahtera
yang saat ini merayakan perayaan Hari Raya Nyepi tahun caka 1944/2022,” ujarnya.
“Selain itu, baksos untuk

menjalin silaturahmi antar
umat beragama.
Sehingga kedepannya kehidupan yang harmonis dapat
selalu terjalin.
“Semoga paket bermanfaat
dan membantu mereka yang
merayakan Hari Raya Nyepi,”
tambahnya.
Kamin mengungkapkan,
tidak hanya pada momen Nyepi, kegiatan serupa juga dilaksanakan pada saat menyambut
hari keagamaan lainnya. Seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal
dan Waisak.
Penyerahan paket Nyepi
menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran
pemerintah. ● idn/din

