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Camat Bojongloa Kidul Drs Yudi HermawanCamat Bojongloa Kidul Drs Yudi Hermawan
dan Lurah Cibaduyut Tisna S.Sos meninjau ke dan Lurah Cibaduyut Tisna S.Sos meninjau ke 
lokasi kegiatan dan berinteraksi dengan salah lokasi kegiatan dan berinteraksi dengan salah 

seorang pendonor.seorang pendonor.

Wen Ling Ling menyerahkan hadiah kepada Wen Ling Ling menyerahkan hadiah kepada 
seorang pendonor yang telah mendonorkan seorang pendonor yang telah mendonorkan 

darahnya 157 kali.darahnya 157 kali.

Camat Bojongloa Kidul Drs Yudi Hermawan, staf, Lurah Cibaduyut Tisna S.Sos Camat Bojongloa Kidul Drs Yudi Hermawan, staf, Lurah Cibaduyut Tisna S.Sos 
dan istri, relawan, pendonor dan tokoh lainnya berfoto bersama di depan dan istri, relawan, pendonor dan tokoh lainnya berfoto bersama di depan 
poster.poster.

Suasana kegiatan donor darah.Suasana kegiatan donor darah.

Wen Ling Ling menyerahkan tas ranselWen Ling Ling menyerahkan tas ransel
kepada pendonor yang sudahkepada pendonor yang sudah
mendonorkan darah 77 kali.mendonorkan darah 77 kali.

Lurah Cibaduyut Tisna S.SosLurah Cibaduyut Tisna S.Sos
sedang mendonorkan darah.sedang mendonorkan darah.

BANDUNG (IM) - Ke-
giatan Road Show Donor 
Darah 3 MTP (Masyarakat 
Tionghoa Peduli) Bandung 
putaran 9 berlangsung Ka-
mis (10/3) lalu di Audito-
rium Yayasan Harapan Kasih 
Bandung. 

Jumlah orang yang men-
daftarkan diri untuk mendo-
norkan darah banyak, namun 
setelah dilakukan pengujian ti-
dak semua yang mendaftarkan 
diri memenuhi syarat untuk 
mendonorkan darahnya. 

Oleh sebab itu, dalam 
kegiatan donor darah kali 
ini hanya 117 kantong darah 

disumbangkan kepada PMI 
Bandung. 

Pukul 8 pagi, Pimpinan 
MTP Bandung Wen Ling Ling 
memimpin para relawan dan 
tim medis PMI agar berada 
di lokasi kegiatan lebih awal. 

Masing-masing relawan 
telah akrab dengan berbagai 
tugas yang harus dilakukan.  
Relawan yang bertanggung 
jawab atas prosedur di lokasi 
kegiatan juga mengatur agar 
para pendonor mengikuti 
prosedur yang telah disiapkan 
setahap demi setahap. 

Sehingga semuanya ber-
jalan lancar hingga berakhir 

dengan mulus. Panitia juga 
memberikan penghargaan 
kepada para pendonor darah 
yang telah mendonorkan 
darahnya lebih dari 50 kali 
sebagai bentuk rasa terima 
kasih dan motivasi. 

Tokoh yang datang me-
ninjau lokasi kegiatan antara 
lain Camat Bojongloa Kidul 
Drs Yudi Hermawan, Lurah 
Cibaduyut Tisna S.Sos. 

Kedua tokoh tersebut 
tidak hanya meninjau namun 
juga berpartisipasi dalam ke-
giatan donor darah.

Camat Bojongloa Kidul 
yang juga Ketua Pokja Pan-

demi Covid-19 Drs Yudi 
Hermawan mengatakan: 
“Pandemi Covid-19 belum 
berakhir. 

Di Jawa Barat bahkan 
di Bandung, jumlah orang 
terinfeksi yang disebabkan 
oleh jenis virus baru terus 
meningkat, jadi kita tidak bisa 
menganggapnya enteng. Jum-
lah pasien berbagai penyakit 
juga meningkat. 

Hal ini menandakan me-
ningkatnya jumlah orang 
yang membutuhkan transfusi 
darah. Kami sangat berterima 
kasih kepada tim MTP Ban-
dung atas perhatian tulus dan 

Tidak hanya mengedukasi 
banyak orang bahwa donor 
darah adalah hal yang ber-
manfaat bagi orang lain dan 
diri sendiri, namun juga men-
dorong lebih banyak orang 
agar mau mendonorkan darah 
untuk membantu sesama.

Wen Ling Ling menjelas-
kan sebelumnya saat menga-
jak orang agar mendonorkan 
darah untuk menyelamatkan 
orang lain, sebagian besar 
orang akan merasa takut 
bahwa darah mereka akan 
berkurang setelah diambil. 
Sehingga lebih banyak orang 
yang mengabaikannya dan 

semangat kerja mereka yang 
tak kenal lelah, yang tidak 
hanya membantu kebutuhan 
PMI Bandung namun juga 
secara tidak langsung mem-
bantu kebutuhan lebih ba-
nyak pasien atau mereka yang 
terluka. Ini adalah perbuatan 
baik. Yang dapat diterima oleh 
Allah, dan Allah akan mem-
berkati dan membalasnya 
lebih banyak.

Lurah Tisna S.Sos juga 
mengacungkan jempol se-
bagai bentuk apresiasi dan 
terima kasih kepada tim MTP 
Bandung atas Road Show 
Donor Darah tersebut. 

berpikir hal tersebut tidak 
ada hubungannya dengan diri 
mereka. 

Kini, banyak orang yang 
paham bahwa mendonor da-
rah adalah untuk membantu 
sesama dan membuat diri 
lebih sehat. 

Sebagai relawan, kita juga 
telah mempelajari banyak 
pengetahuan terkait, dan 
kami merasa terhormat untuk 
dapat berpartisipasi dalam 
kegiatan sosial ini. Sehingga 
mengerti makna sebenarnya 
dari ungkapan “membantu 
orang lain adalah kesenang-
an”.  idn/din

Tim Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung Gelar Donor Darah
“Selamatkan Jiwa, Sehatkan Raga”

Musda X PITI Surabaya Pilih Ustad Achmad Syaukanie Ong Musda X PITI Surabaya Pilih Ustad Achmad Syaukanie Ong 
Jadi Ketua PITI SurabayaJadi Ketua PITI Surabaya

Ketua DPD PITI Surabaya terpilih H. Achmad Syaukanie Ketua DPD PITI Surabaya terpilih H. Achmad Syaukanie 
Ong bersama jajaran pengurus DPW PITI Jatim.Ong bersama jajaran pengurus DPW PITI Jatim.

Dewan Pendiri YHMCHI HMY Bambang Sujanto H. Ach-Dewan Pendiri YHMCHI HMY Bambang Sujanto H. Ach-
mad Syaukanie Ong bersama anggota DPD PITI Surabaya.mad Syaukanie Ong bersama anggota DPD PITI Surabaya.

Ketua PITI Jatim H. Haryanto Satryo (kanan) me-Ketua PITI Jatim H. Haryanto Satryo (kanan) me-
nyerahkan bendera ke Ketua DPD PITI Surabaya nyerahkan bendera ke Ketua DPD PITI Surabaya 

terpilih H. Achmad Syaukanie Ong.terpilih H. Achmad Syaukanie Ong.

Panitia pemilihan saat menghitung surat suara sah.Panitia pemilihan saat menghitung surat suara sah.

Ketua PITI Jatim H. Haryanto Satryo (kedua kanan) ber-Ketua PITI Jatim H. Haryanto Satryo (kedua kanan) ber-
sama Henny Rachmawati, H. Achmad Syaukanie Ong dan sama Henny Rachmawati, H. Achmad Syaukanie Ong dan 
Stanley Surya Admaja.Stanley Surya Admaja.

Suasana Musda X DPD PITI Surabaya.Suasana Musda X DPD PITI Surabaya.

SURABAYA (IM) - Pe-
lak sanaan Musda (Musyawarah 
Daerah) X  DPD PITI (Per-

satuan Islam Tionghoa Indo-
nesia) Surabaya sukses digelar, 
dengan hasil terpilihnya Ketua 
DPD PITI Surabaya yang 
baru, Minggu (13/3). 

Musda yang dilaksanakan 
di halaman Masjid Muhammad 
Cheng Hoo Surabaya tersebut, 
memilih dan menetapkan Us-
tad H. Achmad Syaukanie Ong 
sebagai Ketua PITI Surabaya 
Periode 2022-2025.

Kegiatan yang dihadiri 
para pengurus dan anggota 
DPD PITI Surabaya, peng-
urus DPW PITI Jatim, dan 
pengurus YHMCHI (Yayasan 

sia, khususnya Surabaya dan 
Jatim,” ungkapnya. 

Pada kesempatan yang 
sama, Dewan Pendiri YHM-
CHI HMY Bambang Sujanto 
mengapresiasi pelaksanaan 
pemilihan Ketua PITI Sura-
baya yang berjalan lancar dan 
sukses.

“Semoga pengurus yang 
baru, semakin mendukung 
kemajuan YHMCHI. Tetap 
mampu menjembatani etnis 
Tionghoa dengan berbagai 
etnis lainnya di Indonesia. 
Jika ada perselisihan atau mis-
komunikasi, semoga bisa turut 

Haji Muhammad Cheng Hoo 
Indonesia) Surabaya tersebut, 
dilaksanakan dengan voting 
tertutup menggunakan surat 
suara. 

Ada empat kandidat yang 
maju sebagai calon ketua, yakni 
H. Achmad Syaukani Ong, 
Toni Hartono Bagio, Henny 
Rachmawati dan Stanley Surya 
Admaja.

Ketua PITI Jawa Timur H. 
Haryanto Satryo mengucapkan 
selamat, serta meminta Ustad 
Syaukanie Ong untuk segera 
membentuk jajaran pengurus 
dan segera aktif  bekerja.

“Saya mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh panitia, 
ketua sidang, dan hadirin. 
Karena Musda X DPD PITI 
Surabaya berjalan lancar serta 
sukses,” ujarnya.

Dia juga berharap, peng-
urus baru dapat mengembang-
kan dan membesarkan PITI 
Surabaya, dengan melibatkan 
generasi muda.

Ketua DPD PITI Surabaya 
terpilih, Ustad H. Achmad 
Syaukanie Ong meminta du-
kungan semua pihak, untuk 
bersama-sama menata organi-
sasi. 

“Ke depannya, saya ber-
harap semua anggota semakin 
aktif  dikegiatan PITI Sura-
baya, yang diselenggarakan 
di Masjid Muhammad Cheng 
Hoo,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua 
YHMCHI H.  Abdu l l ah 
Nurawi berpesan agar kepeng-
urusan PITI Surabaya yang 
baru tidak meninggalkan visi 
dan misi terdahulu.

“Di era digitalisasi, gene-
rasi muda PITI harus aktif, 
apalagi di jaman online. Harus 
meneruskan visi misi Persa-
tuan Islam Tionghoa Indone-

membantu menyelesaikan. 
Sehingga bisa tetap guyub,” 
pungkasnya.  anto tze

H. Haryanto SatryoH. Haryanto Satryo H. Achmad Syaukanie OngH. Achmad Syaukanie Ong
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Baharkam Polri dan Virtue Dragon Industrial Area Jalin Baharkam Polri dan Virtue Dragon Industrial Area Jalin 
Kerja Sama Pengawalan Proyek Utama “Belt & Road” Kerja Sama Pengawalan Proyek Utama “Belt & Road” 

Penandatanganan perjanjian kerja sama strategis keamanan yang Penandatanganan perjanjian kerja sama strategis keamanan yang 
dilakukan Virtue Dragon Industrial Area dan Baharkam Polri.dilakukan Virtue Dragon Industrial Area dan Baharkam Polri.Pimpinan Virtue Dragon Industrial Area dan Baharkam Polri berfoto bersama.Pimpinan Virtue Dragon Industrial Area dan Baharkam Polri berfoto bersama.

SULAWESI (IM) - Vir-
tue Dragon Industrial Area 
dan Baharkam (Badan Peme-
liharaan Keamanan) Polri, 
Jumat (11/3) lalu menandata-
ngani perjanjian kerja sama 
strategis keamanan kawasan 
industri tersebut di Pulau 
Sulawesi. 

Hal ini  menunjukkan 
bahwa Polri akan mengawal 
pembangunan proyek utama 
“Belt & Road” .

Ketua Tim Auditor SMP 
Obvitnas (Sistem Manaje-
men Pengamanan Objek Vital 
Nasional) Kombes Pol Budi 
Karyono dan pimpinan terkait 
VDNI (Virtue Dragon Nickel 
Industry) Zhang Jun hadir 
dalam prosesi penandatangan-
an tersebut.

Kombes Pol Budi Karyo-
no menyatakan sebagai Ketua 
Tim Auditor SMP Obvit-
nas yang bertanggung ja wab 
meng  awasi  keselamatan, 
pelaksanaan dan peningkatan 
fungsi pengembangan kesela-
matan untuk proyek-proyek 
penting nasional Indonesia. 

Tim Auditor SMP Obvit-
nas bertanggung jawab untuk 
memelihara dan meningkatkan 
kondisi keselamatan dan keter-
tiban umum. 

Virtue Dragon Industrial 
Area sebagai proyek utama 

“Belt & Road” yang dibangun 
bersama antara Tiongkok dan 
Indonesia. Virtue Dragon  
Industrial Park Indonesia 
sangat penting untuk men-
jamin keamanan, stabilitas, 
dan perkembangan pesatnya 

di Indonesia. Ini juga meru-
pakan tanggung jawab SMP 
Obvitnas ini. 

Budi mengatakan bahwa 
Baharkam Polri akan mem-
bentuk sistem keamanan di 
kawasan industri tersebut un-

juga menciptakan lingkungan 
kerja yang aman dan produktif.

Zhang Jun mengatakan 
kemajuaan pesat perkembang-
an Virtue Dragon  Industrial 
Park ini tidak terlepas dari du-
kungan pemerintah Indonesia. 

tuk mewujudkan kesadaran 
bersama dan tindakan terkoor-
dinasi antara kawasan industri 
dan Baharkam guna mencegah 
sekaligus mengurangi kerugian 
akibat ancaman, gangguan dan 
bencana dari luar. Selain itu 

Sebagai sebuah perusahaan 
transnasional, Virtue Dragon  
Industrial Park akan mengem-
ban lebih banyak tanggung 
jawab sosial serta mendorong 
perkembangan ekonomi di 
sekitarnya.  idn/din

Para peserta vaksin booster mengantri dengan Para peserta vaksin booster mengantri dengan 
tertib.tertib.

Sebelum divaksin warga diperiksaSebelum divaksin warga diperiksa
kesehatannya oleh petugas kesehatan.kesehatannya oleh petugas kesehatan.

Petugas melayani warga yang mendaftar men-Petugas melayani warga yang mendaftar men-
jadi peserta vaksinasi booster.jadi peserta vaksinasi booster.

JAKARTA (IM) - Warga 
tampak antusias mendatangi 
Kantor Sekretariat Kantor RW 

02, di Jalan Laksa 4, Kelurahan 
Jembatan Lima, Kecamatan 
Tambora, Jakarta Barat, Sabtu 

(12/3) lalu. 
Mereka datang untuk 

mendapatkan vaksin booster 

yang dilaksanakan di lingkung-
an RW02 tersebut bekerja 
sama dengan Polsek Tam-

Ketua RW02 Chaerul An-
war mengatakan, di wilayahnya 
mendapatkan kuota vaksin se-

bora. Pelaksanaan vaksinasi 
ini meng usung tagline “Nyok 
Kita Booster”

banyak 200 dosis untuk warga 
yang banyak bekerjsama se-
bagai pedagang barang-barang 
pecah belah dan pedagang 
sayuran. 

Warga yang datang un-
tuk mendapatkan vaksin 
Astrazane ca itu mengantri 
dengan tertib. Sebelum divak-
sin mereka diperiksa kesehat-
annya oleh petugas kesehatan.

Dengan menerapkan pro-
tokol kesehatan, pelaksanaan 
vaksinasi booster tersebut 
berlangsung lancar, dengan 
jumlah warga yang menerima 
vaksin 183 orang. Para peserta 
vaksin pun oleh panitia penye-
lenggara diberikan hadiah 1 
kilogram minyak goreng. 

Pelaksanaan vaksinasi ini 
mendapat apresiasi dari Kapol-
sek Tambora Kompol Rosana 
Albertina atau yang akrab 
disapa Kompol Ocha.  siebie

Nyook Kita Booster di RW 02, Jembatan Lima

Pemberian 1 kilogram minyak gorengPemberian 1 kilogram minyak goreng
kepada peserta vaksinasi booster.kepada peserta vaksinasi booster.

Ketua RW02 Chaerul Anwar berfoto bersama anggota Ketua RW02 Chaerul Anwar berfoto bersama anggota 
Polsek Tamboran dan panitia vaksinasi.Polsek Tamboran dan panitia vaksinasi.

Petugas kesehatan memberikanPetugas kesehatan memberikan
vaksin booster ke salah seorang warga.vaksin booster ke salah seorang warga.

BEIJING (IM) - “Begitu 
turun dari pesawat dan me-
nyaksikan pohon kelapa yang 
meliuk-liuk serta bougenvil 
yang indah, membuat saya 
merasa seperti kembali ke 
kampung halaman,” demikian 
dikatakan Atase Pendidikan 
dan Kebudayaan KBRI Beijing 
Yaya Sutarya pada Rabu (9/3) 
lalu saat dirinya berpartisipasi 
dalam kegiatan pertukaran bu-
daya di Haikou. 

Dia mengatakan karena 
terdampak pandemic Co-
vid-19, dia sudah dua tahun 
tidak kembali ke Indonesia. 

Pantai Hainan yang cerah 
dan rumpun bunga pohon 
kelapa membuatnya merasa 
seperti di rumah. Diharapkan 
kelak, kedua daerah itu sema-
kin meningkatkan pertukaran 

nesia dan Wenchang, Atase 
Pendidikan dan Kebudayaan 
KBRI Beijing Yaya Sutarya 
Kamis (10/3) lalu memimpin 
delegasi pertukaran KBRI 
Tiongkok mengunjungi SMP 
Wenchang.

SMP Wenchang menyam-
but hangat kunjungan dele-
gasi KBRI Tiongkok dan 
mengucapkan terima kasih 
atas perhatian dan dukungan-
nya terhadap pembangunan 
dan pengembangan sekolah 
tersebut. 

Dipimpin oleh pimpinan 
terkait SMP Wenchang, dele-
gasi KBRI Tiongkok mengun-
jungi gedung pameran sejarah 
sekolah, gimnasium dan berba-
gai fasilitas lainnya. Sekaligus 
memahami secara mendetil 
sejarah perkembangan seko-

budaya. 
Yaya Sutarya mengatakan 

sejak Hainan dan Bali menjadi 
sister province, hubungan 
perdagangan kedua daerah 
semakin erat. 

Hainan Nationality Sing-
ing & Dancing Troupe telah 
berkali-kali mengunjungi In-
donesia untuk melakukan 
kegiatan pertukaran budaya. 
Sekaligus telah memperdalam 
hubungan budaya antara ke-
dua daerah tersebut. 

Dalam kedatangannya ke 
Hainan kali ini, dia membawa 
hadiah khusus - fi lm Indonesia 
“Trinity’s Travel”. Diharapkan 
melalui fi lm ini dapat mem-
bangun jembatan pertukaran 
budaya. Agar penonton dapat 
menghargai adat dan kebiasaan 
lokal “negara seribu pulau” 

Indonesia.
Berbicara tentang pertu-

karan budaya antara kedua 
daerah, Yaya Sutarya menga-
takan bahwa karena kedekatan 
geografis dan kekerabatan, 
maka unsur budaya Hainan 
amat sering dilihat di Indone-
sia. 

Seperti kebanyakan orang 
Indonesia, dirinya sendiri suka 
makan nasi ayam Hainan. 

“Di Jakarta, jika anda in-
gin makan nasi ayam Hainan 
yang asli, mungkin bisa makan 
waktu hingga satu jam untuk 
mengantri,” ujarnya. 

Di Kota Nanning Provinsi 
Hainan, ada sebuah tempat 
dengan nama yang sama de-
ngan Bali yang dikenal dengan 
“Desa Bali”. 

Yaya Sutarya pernah men-

dengarnya saat berada di In-
donesia. 

Dalam kunjungan ke 
Hainan kali ini, salah satu 
keinginannya yakni berjalan-
jalan dan melihat-lihat Desa 
Bali. 

“Terima kasih kepada 
Provinsi Hainan yang telah 
membangun Desa Bali, se-
hingga banyak orang Tiong-
kok yang bisa merasakan sua-
sana Bali tanpa harus pergi ke 
luar negeri,” ucapnya.

Yaya Sutarya menyampai-
kan sebagai atase pendidikan 
dan kebudayaan, dia  akan 
menyarankan agar departemen 
terkait di Indonesia mengatur 
para guru untuk melakukan 
pengajaran bahasa di Desa Bali 
secara online. 

Siswa dengan nilai bagus 

juga akan diberikan beasiswa 
untuk lebih memotivasinya. 
Pada saat yang sama, dia ber-
harap dapat menyebarluaskan 
seni kerajinan tangan pulau 
Bali kepada warga di Desa 
Bali. Agar wisatawan Hainan 
juga dapat menghargai seni 
kerajinan tangan asli Bali. 

Di lokasi acara, Yaya 
Sutarya mengirimkan undang-
an hangat ke Hainan: 

“Selain ‘provinsi selebriti 
internet’ Bali, Indonesia juga 
memiliki Pulau Komodo dan 
Pulau Lombok yang indah 
menunggu semua orang untuk 
check-in,” ujarnya. 

Kunjungi SMP Wenchang
Dalam rangka meningkat-

kan interaksi di bidang budaya 
dan pendidikan antara Indo-

lah dan kondisi menyeluruh  
penye lenggaraan sekolah. 

SMP Wenchang berharap 
dapat lebih memperkuat ko-
munikasi dan interaksi dengan 
Indonesia di bidang pendi-
dikan budaya, pendidikan dan 
pengajaran serta menjalin ker-
jasama secara mendalam yang 
komprehensif, multi bidang 
dan multi disiplin ilmu. 

Delegasi KBRI Tiongkok 
memuji filosofi pengelolaan 
sekolah dan pendidikan khas 
personalisasi SMP Wenchang. 
Juga diharapkan dapat men-
jalin interaksi dan kerja sama 
dengan SMP Wenchang di 
bidang pengembangan bakat 
berkualitas tinggi serta bersa-
ma-sama meningkatkan inter-
aksi pendidikan dan budaya an-
tara kedua daerah.  idn/din

Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing Yaya Sutarya:
Hainan Sama Baiknya dengan Kampung Halaman

Suasana pertukaran budaya yang berlangung hangat.Suasana pertukaran budaya yang berlangung hangat.Yaya Sutarya mengunjungi SMP Wenchang.Yaya Sutarya mengunjungi SMP Wenchang.
Yaya Sutarya berpartisipasi dalam ajang per-Yaya Sutarya berpartisipasi dalam ajang per-
tukaran budaya.tukaran budaya.


