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Danbrigif 4 Marinir/BS Silaturahmi dengan Pengurus PSMTI Lampung
LAMPUNG (IM) - Ko-

mandan Brigade Infanteri 
(Danbrigif) 4 Marinir/BS 
Kolo nel Marinir Harry Indarto 
Rabu (16/3) lalu menghadiri 
undangan silaturahmi dengan 
pengurus PSMTI (Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa Se-
luruh Indonesia) Provinsi 
Lampung.

Kegiatan tersebut dilak-
sanakan sesuai dengan perin-
tah harian Kasal (Kepala Staf  
Angkatan Laut) Laksamana 
TNI Yudo Margono dalam 
menjalin soliditas dengan se-
genap komponen menuju 
sinergitas dalam kesemestaan.

Kehadiran Komandan 
Brigif  4 Marinir/BS di kan-
tor Sekretariat PSMSI Prov. 

Lampung disambut langsung 
Ketua PSMTI Provinsi Lam-
pung Christian Chandra yang 
didampingi Sekertaris PSMTI 
Provinsi Lampung Steven 
Cheng beserta pengurus lain-
nya.

Dalam sambutannya Ket-
ua PSMTI Christian Chandra 
mengucapkan selamat datang 
kepada Danbrigif  4 Marinir/
BS Kolonel Marinir Harry 
Indarto beserta rombongan. 
Suatu kehormatan besar bagi 
kami atas kehadiran koman-
dan yang telah meluangkan 
waktunya untuk berkunjung 
ke kantor kami.

“Sekali lagi kami ucap-
kan terimakasih banyak atas 
kehadiran komandan beserta 

rombongan” tandas Christian 
Chandra.

Danbrigif  4 Marinir/BS 
Kolonel Marinir Harry Indarto 
menambahkan kunker ini un-
tuk membentuk silahturahmi 
dan sinergitas antara Brigif  
4 Marinir/BS dengan warga 
PSMTI.

“Terima kasih kepada 
bapak Christian Chandra atas 
sambutannya yang luar biasa. 
Semoga kedepan kita bisa 
berkolaborasi dalam berbagai 
hal positif, terutama dalam 
mendukung berbagai kebi-
jakan pemerintah. Salah satu-
nya dalam hal kegiatan sosial.” 
ucap Kolonel Marinir Harry 
Indarto.

Kegiatan dilanjutkan den-

gan penyerahan cenderamata 
oleh Ketua PSMTI Christian 
Chandra kepada Danbrigif  4 
Marinir/BS Kolonel Marinir 
Harry Indarto. Diteruskan 
dengan acara ramah tamah.

Turut hadir mendampingi 
Danbrigif  4 Marinir/BS 
Pasintel Brigif  4 Marinir/BS 
Letkol Marinir Suci Purn-
omo, Danyonif  7 Marinir 
Letkol Marinir Mario Steven, 
Danyonif  9 Marinir Letkol 
Mar Bondan Wahyu Adi, 
Kasibek Slog Brigif  4 Mar/
BS Mayor Marinir Siswanto, 
Dankima Brigif  4 Marinir/BS 
Mayor Marinir Helilintar, Ka-
siopslat Sops Brigif  4 Mar/
BS Mayor Marinir Wachid 
Purwadi.  idn/din

Christian Chandra menyerahkan cenderamata kepada Kolonel Marinir Christian Chandra menyerahkan cenderamata kepada Kolonel Marinir 
Harry Indarto.Harry Indarto.

Dandim 0822 Bondowoso Ajak Pengurus PSMTI Pererat Tali Silaturahmi
BONDOWOSO (IM) - 

Komandan Kodim (Dandim) 
0822 Bondowoso Letkol 
Arm Suhendra Chipta, M.Tr. 
(Hanla) Selasa (15/3) lalu 
mengajak kepada seluruh 
anggota PSMTI (Paguyuban 
Seluruh Marga Tionghoa 
Indonesia) Kabupaten Bon-
dowoso untuk mempererat 
tali silatuhrahmi. 

Dengan menjaga keru-
kunan antar umat beragama, 
antar ras juga golongan. Kita 
warga negara Indonesia dan ti-
dak ada yang berbeda diantara 
kita di Bondowoso. 

Hal tersebut diungkapkan 
Dandim 0822 Letkol Arm 
Suhendra Chipta, M.Tr.(Hanla) 
saat menerima kunjungan 

peng urus PSMTI Bondowoso 
di Makodim 0822, Jalan  Let-

dan Rossin.
“Mari kita pererat tali sila-

nan Sutarman No. 06 Bon-
dowoso. 

Kegiatan kunjungan terse-
but digagas pimpinan PSMTI 

Bondowoso Michel Setiawan, 
Frans Harsono, Hermawan 

turahmi, menjaga kerukunan 
antar umat beragama, antar ras 
juga golongan. Kita warga neg-
ara Indonesia, tidak ada yang 
berbeda diantara kita,” jelas 
Dandim Letkol Arm Suhendra 
Chipta, M.Tr.(Hanla).

Dandim Letko l  Ar m 
Suhendra  Chipta ,  M.Tr.
(Hanla) berharap “kerukun-
an beragama di Kabupaten 
Bondowoso dapat tercipta 
antarumat beragama yang 
dilandasi toleransi, saling 
pengertian dan saling meng-
hormati. Dalam peng amalan 
ajaran agama serta kerjasama 
dalam kehidupan berma-
syarakat,” tandas Dandim 
Letkol Arm Suhendra Chipta, 
M.Tr. (Hanla).  idn/din

Dandim 0822 Bondowoso Letkol Arm Suhendra Chipta, M.Tr.Dandim 0822 Bondowoso Letkol Arm Suhendra Chipta, M.Tr.
(Hanla) berfoto bersama pimpinan PSMTI Bondowoso.(Hanla) berfoto bersama pimpinan PSMTI Bondowoso.

Pengurus PSMTI Bondowoso berbincang dengan Letkol Pengurus PSMTI Bondowoso berbincang dengan Letkol 
Arm Suhendra Chipta, M.Tr.(Hanla).Arm Suhendra Chipta, M.Tr.(Hanla).

Laksma TNI (Purn) Nora Melyana (kedua kiri), saat meninjau kegiatan Laksma TNI (Purn) Nora Melyana (kedua kiri), saat meninjau kegiatan 
pemeriksaan kesehatan gratis.pemeriksaan kesehatan gratis. Pengurus Pasmanbaya 1-9 foto bersama.Pengurus Pasmanbaya 1-9 foto bersama.

Para guru, alumni dan masyarakat,Para guru, alumni dan masyarakat,
juga ikut donor darah.juga ikut donor darah.

Para guru, alumni dan masyarakat, antusias ikut peme-Para guru, alumni dan masyarakat, antusias ikut peme-
riksaan kesehatan gratis.riksaan kesehatan gratis.

SURABAYA (IM) - Pa-
guyuban Alumni SMA Nege ri 
Surabaya (Pasmanbaya) 1-9 
gelar bakti sosial berupa donor 
darah dan pemeriksaan kes-
ehatan gratis, di aula SMAN 1 
Surabaya, Kamis (17/3). 

Menurut Ketua Umum 
Pasmanbaya 1-9 Laksma TNI 
(Purn) Nora Melyana, kegiatan 
ini sebagai bentuk kepedulian 
pihaknya terhadap kesehatan 
masyarakat, khususnya para 
guru di Surabaya.

“Ini adalah kegiatan seksi 
sosial dan seksi kesehatan Pas-
manbaya 1-9. Tujuannya un-
tuk mendeteksi dini masalah 
kesehatan. Serta membantu 

pemerintah menyediakan stok 
darah, khususnya di Surabaya, 
yang mengalami kekurangan 
pasokan sejak pandemi Co-
vid-19,” ujarnya. 

Nora juga berharap, agar 
berbagai kegiatan sosial yang 
digelar, bisa semakin meng-
akrabkan anggota Pasmanbaya 
1-9. “Tentunya dalam kegiatan 
sosial yang kami selenggarakan, 
pasti melibatkan seluruh ang-
gota Pasmanbaya 1-9. Agar 
semakin akrab, guyub dan ru-
kun,” tambahnya. 

“Apalagi selain pemeriksaan 
kesehatan dan donor darah, 
yang rencananya akan kami 
gelar secara rutin. Kami juga 

membuka warung makan gratis 
bagi masyarakat,” ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Seksi 
Sosial Pasmanbaya 1-9 Bam-
bang Udi Ukoro menyatakan, 
bahwa dalam kegiatan ini pi-
haknya melibatkan PMI Sura-
baya dan RSU Haji Surabaya. 

“Harapannya semoga ke-
giatan ini bisa bermanfaat, baik 
ba gi anggota Pasmanbaya, para 
gu ru, serta masyarakat, di sekitar 
ling kungan sekolah,” katanya. 

Dalam kegiatan ini, ditar-
getkan terkumpul 75 kantong 
darah. Sementara pemeriksaan 
kesehatan, diikuti sekitar 100 
peserta, yang terdiri dari para 
guru, anggota Pasmanbaya 1-9 
dan masyarakat.  anto tze

Peduli Kesehatan Para Guru,Peduli Kesehatan Para Guru, Pasmanbaya 1-9 Gelar Pasmanbaya 1-9 Gelar
Baksos Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan GratisBaksos Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ini Pemenang Lomba Foto Tahun Baru Imlek yang Digelar Konjen Tiongkok di Denpasar

DENPASAR (IM)  - 
Konsulat Jenderal Tiong-
kok Denpasar Rabu (16/3) 
lalu meng umumkan, setelah 
pihaknya mengumumkan 
penyelenggara an  Lomba 
Foto Tahun Baru Im lek, 
lomba itu diikuti oleh war ga 
negara Tiongkok dan ke-
lompok masyarakat warga 
Tiong hoa di wilayah kon-
suler itu. 

Dewan juri kemudian 

menetapkan para pemenang 
Lomba Foto Tahun Baru Im-
lek yaitu juara pertama dengan 
judul “Akulturasi Budaya Bali 
Tionghoa”, juara dua dengan 
judul “Baju Batik Suasana Im-
lek” dan “Atraksi Tari Kipas” 
dan juara tiga dengan judul 
“Atraksi Barongsai Di Pura 
Batur”, “Perayaan Imlek Ber-
sama Keluarga Tjan”, “Kece-
riaan Imlek di Bali” dan “Doa 
Tahun Baru Bali”.  idn/din

Juara satu “Akulturasi Budaya Bali Tionghoa”.Juara satu “Akulturasi Budaya Bali Tionghoa”. Juara tiga “Perayaan Imlek Bersama Keluarga Tjan”.Juara tiga “Perayaan Imlek Bersama Keluarga Tjan”. Juara tiga “Doa Tahun Baru Bali”.Juara tiga “Doa Tahun Baru Bali”.

Juara dua “Baju Juara dua “Baju 
Batik Suasana Batik Suasana 
Imlek”Imlek”

 Juara tiga “Atrak-Juara tiga “Atrak-
si Barongsai Di si Barongsai Di 

Pura Batur”.Pura Batur”.
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20 Tahun Berkolaborasi Menuju Masa Depan20 Tahun Berkolaborasi Menuju Masa Depan
demi seperti masker medis dan 
sarung tangan, hal ini dapat 
menunjukkan persahabatan 
tulus kedua belah pihak.

Kami sangat senang me-
lihat bahwa kerja sama yang 
bersahabat antara wilayah 
kekonsuleran dengan provinsi 
dan kota di Tiongkok menun-
jukkan momentum yang sema-
kin aktif. Kota Guangzhou di 
Provinsi Guangdong dan Kota 
Jambi menandatangani letter 
of  intent untuk menyimpulkan 
hubungan kota kembar pada 
Juli 2021, dan masih banyak 
provinsi dan kota di Tiongkok 
berencana untuk memperluas 
hubungan persahabatan de-
ngan wilayah kekonsuleran. 

Pada saat yang bersamaan, 
semakin banyak perusahaan 
Tiongkok berinvestasi di Su-
matera, membangun sejumlah 
besar infrastruktur seperti 
pembangkit listrik, tambang, 
dan jalan tol, memberikan 
dorongan baru ke dalam pem-
bangunan ekonomi dan sosial 
lokal serta membawa manfaat 
nyata bagi masyarakat setem-
pat.

Tiongkok dan Indone-
sia adalah negara besar yang 
berkembang dan perwakilan 
dari negara berkembang. 
Dalam beberapa tahun terak-
hir, di bawah kepemimpin an 
strategis kedua kepala nega ra, 
hubungan Tiongkok-Indo-
nesia telah menjadi model 
kerjasama yang saling meng-
untungkan di antara negara-
negara di kawasan dan model 
bagi negara-negara berkem-
bang untuk memperkuat diri 
melalui persatuan. 

Sejak awal tahun ini, dalam 
dua kali pembicaraan via tele-
pon bersama Presiden Joko 
Widodo, Presiden Xi Jinping 
telah menyatakan bahwa Tiong-

kok akan berpartisipasi aktif  
selama proyek yang ada bersifat 
kondusif  bagi pembangunan 
Indonesia dan kerjasama kedua 
negara. 

Fakta telah membukti-
kan bahwa dalam perjalanan 
mencari pembangunan untuk 
negara dan kebahagiaan bagi 
rakyat, Tiongkok dan Indonesia 
memiliki aspirasi yang sama, 
kepentingan bersama yang luas, 
potensi kerjasama yang besar 
dan prospek yang luas.

Sidang Kongres Rak-
yat Nasional Tiongkok dan 
Majelis Permusyawaratan Poli-
tik Rakyat Tiongkok selalu 
menjadi momen penting untuk 
mengamati dan memahami 
Tiongkok. “Laporan Peker-
jaan Pemerintah” tahun ini 
meninjau pencapaian utama 

pembangunan ekonomi dan 
sosial Tiongkok pada tahun 
lalu, mengklarifikasi tujuan 
utama yang diharapkan dari 
pembangunan ekonomi dan 
sosial pada tahun 2022, dan 
membuat pengaturan untuk 
berbagai aspek pekerjaan. 

Laporan ini menunjukkan 
bahwa pada tahun 2021, PDB 
Tiongkok meningkat sebesar 
8,1%, pendapatan per kapita 
penduduk meningkat sebesar 
8,1%, 12,69 juta penduduk 
mendapatkan pekerjaan baru 
di daerah perkotaan, dan tingkat 
realisasi vaksinasi melebihi 85%. 

Ekonomi Tiongkok sema-
kin sehat dan berkembang dan 
hal ini sangat menguntungkan. 
Berdasarkan penelitian kom-
prehensif  dan penilaian situasi 
domestik dan asing, Laporan 

Oleh: 
Fu Aimin
Plt Konsul Jenderal Re-
publik Rakyat Tiongkok di 
Medan

Pada tahun 2021, hubung-
an Tiongkok-Indonesia ber-
gerak maju dan membuat 
kemajuan yang stabil di tengah 
situasi COVID-19. Kedua 
negara telah berhasil melun-
curkan mekanisme kerja sama 
dialog tingkat tinggi, dan pola 
baru kerja sama bilateral yang 
menampilkan “kendaraan em-
pat roda” politik, ekonomi, 
budaya dan maritim telah 
ter bentuk. 

Pembangunan bersama 
inisiatif  “Satu Sabuk Satu 
Jalur” Tiongkok sangat ter-
integrasi dengan “Koridor 
Ekonomi Komprehensif  Re-
gional” Indonesia. Volume 
perdagangan bilateral tahun 
lalu meningkat hampir 60% 
dari tahun-ke-tahun. 

Tiongkok juga terus men-
jadi mitra dagang terbesar 
Indonesia dan sumber pen-
ting investasi luar negeri bagi 
Indonesia.

Kerja sama lokal adalah 
lambang hubungan persaha-
batan Tiongkok-Indonesia. 

Pada tahun 2021, wilayah 
kekonsuleran kami terus mem-
perdalam pertukaran dengan 
Tiongkok, dan kerja sama 
ekonomi dan perdagangan, 
pertukaran humaniora, serta 
kerja sama pencegahan pan-
demi terus mencapai pencapai-
an baru. 

Tahun 2022 akan menjadi 
tahun yang penting bagi kerja 
sama antara kedua belah pihak. 

Tiga pasang provinsi 
dan kota juga akan segara 
merayakan peringatan ke-20 
pembentukan hubungan per-

sahabatan: pada Maret 2002, 
Provinsi Sumatera Utara dan 
Guangdong menjalin hubung-
an provinsi bersaudara, Sep-
tember 2002, Kota Palembang 
dan Kota Zhangzhou, Provin-
si Fujian menjalin hubung-
an kota kembar,  Desember 
2002, Kota Medan dan Kota 
Chengdu, Provinsi Sichuan 
juga menjalin hubungan kota 
bersaudara.

Selama 20 tahun terakhir, 
provinsi dan kota terkait telah 
memelihara semangat dan vi-
talitas pertukaran, kerjasama di 
bidang ekonomi, perdagangan, 
pendidikan dan budaya telah 
mencapai hasil yang luar biasa. 

Komite Konsultatif  Poli-
tik Rakyat Tiongkok Provin-
si Guangdong dan DPRD 
Provinsi Sumatera Utara telah 
sering saling mengirim delega-
si untuk melakukan pertukaran 
kunjungan. 

Kota Palembang dan 
Kota Zhangzhou juga sering 
melakukan kunjungan tingkat 
tinggi dan pertukaran dalam 
bidang ekonomi, perdagang-
an, teknologi, budaya dan 
olahraga, begitu juga de ngan 
Kota Chengdu dan Kota 
Medan yang aktif  melakukan 
pertukaran pendidikan dan 
budaya, hal ini telah secara 
efektif  mendorong kerjasama 
pragmatis dan persahabatan 
antara kedua belah pihak. 
Terutama sejak merebaknya 
COVID-19, Provinsi Guang-
dong, Kota Chengdu, Kota 
Nan’an provinsi Fujian, Dis-
trik Jinning Kota Kunming 
Provinsi Yunnan dan provinsi 
serta kota lain Tiongkok telah 
berpartisipasi aktif  dalam ker-
jasama pencegahan pandemi 
Tiongkok-Indonesia, yang 
menyumbangkan sejumlah 
besar materi pencegahan pan-

ini mengusulkan bahwa pada 
tahun 2022, tingkat pertum-
buhan PDB yang diharapkan 
sekitar 5,5%, lebih dari 11 
juta penduduk mendapat-
kan pekerjaan, pertumbuhan 
pendapatan penduduk sinkron 
dengan pertumbuhan eko-
nomi, dan produksi biji padi-
padian akan tetap pada 1,3 
triliun kati atau lebih. Laporan 
ini menekankan bahwa Tiong-
kok akan terus memperluas 
pembukaan tingkat tinggi 
ke dunia luar, bersama-sama 
membangun “Satu Sabuk Satu 
Jalur” yang berkualitas tinggi, 
memperdalam kerja sama 
ekonomi dan perdagangan 
bilateral dan multilateral. 

Tiongkok akan selalu men-
jadi pembangun perdamaian 
dunia, penyumbang pemba-
ngunan global, dan pembela 
ta tanan internasional. 

Tiongkok juga bersedia 
bekerja sama dengan komunitas 
internasional untuk memberi-
kan kontribusi baru dan lebih 
besar guna mendorong perda-
maian, stabilitas, pembangunan, 
dan kemakmuran dunia.

Saat ini, pandemi global 
masih berlangsung, dan kurang-
nya motivasi untuk pemulihan 
ekonomi dunia, pembangunan 
ekonomi Tiongkok juga harus 
melewati rintangan. 

Kami akan mempertahan-
kan prinsip umum mencari 
ke majuan sambil menjaga 
sta bilitas, dengan utuh, akurat 
dan keseluruhan menerapkan 
konsep pengembangan baru, 
mempercepat pembangunan 
struktur pengembangan baru, 
mematuhi pengembangan 
berbasis inovasi, mendorong 
pengembangan berkualitas 
tinggi, fokus pada stabilisasi 
pasar makroekonomi, dan 
menjaga agar perekonomian 

tetap beroperasi dalam kisaran 
yang wajar. 

Pertumbuhan ekonomi 
jangka panjang Tiongkok tidak 
berubah, subjek pasar melebihi 
150 juta dan terus berkembang 
pesat, kebijakan makro memi-
liki alat dan ruang. 

Kami juga telah mengum-
pulkan pengalaman yang kaya 
dalam menghadapi risiko dan 
tantangan besar, dan pasti akan 
dapat mencapai tujuan dan 
tugas utama pembangunan 
ekonomi dan sosial. 

Perkembangan ekonomi 
Tiongkok yang stabil dan ber-
jangka panjang tentunya akan 
membawa peluang baru bagi 
negara-negara di dunia, terma-
suk Indonesia.

Sesuai dengan peribahasa 
Indonesia, “berat sama dipi-
kul, ringan sama dijinjing”. 
Konsulat Jenderal Tiongkok 
di Medan bersedia bekerjasama 
dengan semua lapisan masyara-
kat di wilayah kekonsuleran 
untuk terus memperkuat kerja 
sama pencegahan pandemi 
sesuai dengan konsensus pen-
ting yang dicapai kedua kepala 
negara, dan melaksanakan 
proyek-proyek utama seperti 
“Koridor Ekonomi Kompre-
hensif  Regional” dan “Dua 
Negara, Taman Kembar”. 

Pembangunan bersama 
“Satu Sabuk Satu Jalur” yang 
berkualitas tinggi memberikan 
percepatan pembangunan In-
donesia dan kerjasama kedua 
negara, serta membangun plat-
form baru dan memperluas 
ruang baru kerjasama antar 
wilayah kekonsuleran dengan 
provinsi dan kota di Tiongkok, 
terus memperkaya konotasi 
kemitraan strategis komprehen-
sif  Tiongkok-Indonesia, dan 
menulis babak baru kerja sama 
persahabatan bilateral. 

(mulai kiri kedua) Bahar Buasan, Dr Djoni Toat, SH,MM, (mulai kiri kedua) Bahar Buasan, Dr Djoni Toat, SH,MM, 
drg Haris Sp Rkg dan pejabat Polri lainnya.drg Haris Sp Rkg dan pejabat Polri lainnya.

Herman Widjaja dan Dr Djoni Toat, mendampingi Ka-Herman Widjaja dan Dr Djoni Toat, mendampingi Ka-
polda Jabar Irjen. Pol Suntana meninjau Museum Sejarah polda Jabar Irjen. Pol Suntana meninjau Museum Sejarah 
Indonesia Tionghoa YDSP.Indonesia Tionghoa YDSP. Para relawan MTP Bandung saat bertugas.Para relawan MTP Bandung saat bertugas.

Tim Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung dan Polrestabes Bandung Adakan Vaksinasi Presisi

BANDUNG (IM) - Ber-
tepatan dengan 1 tahun ter-
bentuknya Tim Nakes dan 
Relawan Vaksinasi MTP (Ma-
syarakat Tionghoa Peduli) 
Bandung, Selasa (15/3) lalu, 
MTP (Masyarakat Tionghoa 
Peduli) Bandung bekerjasama 
Polrestabes Bandung menye-
lenggarakan Vaksin Presisi 
dosis 1, 2, dan 3 juga anak usia 6 
thn ke atas bersama di Gedung 
Karuhun Yayasan Dana Sosial 
Priangan, Bandung.

Sebanyak 1.642 orang telah 
berhasil divaksinasi dengan 3 
jenis vaksin yaitu Pfi zer, Astra 
Zeneca, dan Sinovac, 

Kapolda Jawa Barat Irjen. 
Pol. Drs. Suntana, M.Si. hadir 
menyaksikan kegiatan tersebut 
didampingi KaroOps Polda 

Kapolda Irjen. Pol Drs. 
Suntana M.Si sangat terkesan 
setelah melihat Museum Seja-
rah Indonesia Tionghoa YDSP 
(Yayasan Dana Sosial Pria-
ngan). Saat mengisi buku tamu 
Museum, Kapolda mengisi 
tulisan Kesan dan Pesan bahwa 
Museum Sejarah Indonesia 
Tionghoa di YDSP ini adalah 
“Tempat belajar kebangsaan 
dan menghargai para penda-
hulu apapun suku bangsanya”

Herman Widjaja selaku 
tuan rumah sekaligus Koor-
dinator MTP Bandung me-
nyampaikan sangat senang 
atas kehadiran Kapolda Jabar, 
sehingga dapat memberi do-
rongan semangat yg besar bagi 
seluruh Relawan dan Nakes 
Vaksinasi. 

berlangsung tertib. Mereka 
juga mengapresiasi sikap serius 
para tenaga medis dan relawan 
dalam melaksanakan tugasnya. 

Irjen. Pol. Drs. Suntana, 
M.Si berterima kasih kepada 
tim MTP Bandung atas penye-
lenggaraan vaksinasi. Hal ini 
membantu program herd im-
munity pemerintah. 

Dia juga mengapresiasi 
kerja keras para relawan dan 
memotivasi mereka untuk terus 
melakukan berbagai upaya.

Sedangkan Djoni Toat SH, 
MM menyatakan terima kasih 
atas kepercayaan Kapolda Jawa 
Barat Irjen. Pol. Drs. Suntana, 
kepada tim MTP Bandung 
sehingga dapat berpartisipasi 
dalam vaksinasi dan warga Kota 
Bandung dapat segera menca-

pai target herd immunity. 
“Di sini pada 15 Maret 

2021 lalu kami MTP Bandung 
untuk pertama kali sukses me-
nyelenggarakan vaksinasi dosis 
satu kepada 3.000 lansia. Atas 
nama relawan MTP, saya meng-
ucapkan terima kasih kepada 
Polda Jabar dan Polrestabes 
Bandung atas kerjasamanya 
yang luar biasa. Kita saling 
menghormati dan bergandeng 
tangan sehingga setiap kegiatan 
meskipun lelah, namun terasa 
amat menyenangkan. Sehingga 
bisa berjalan lancar sampai 
akhir. Saya juga berterima kasih 
kepada staf  medis dan para 
relawan atas dedikasi tanpa 
pamrih mereka selama setahun 
terakhir,” ujar Djoni Toat.

Kapolda juga dengan pe-

nuh perhatian menyapa setiap 
penerima vaksin yg dilalui, anak 
anak, muda mudi dan para Lan-
sia. Bersamaan dengan kegiatan 
vaksin, di gedung yang sama, 
Polda Jabar mengadakan video 
conference bersama Kapolres 
se-Jawa Barat. 

Turut hadir di acara ter-
sebut pejabat dinas kese hat-
an kota Bandung, Camat 
Ban dungkulon, Danramil, 
DR.Djoni Toat SH.MH. selaku 
Koordinator penyelenggara 
kegiatan MTP.

Seusai meninjau kegiatan 
vaksin, di tempat yang sama 
Kapolda Jabar mengunjungi 
“Museum Sejarah Indonesia 
Tionghoa” YDSP dipandu 
oleh Herman Widjaja, Djoni 
Toat serta pengurus lainnya.

Jabar Kombes Pol Stephen 
M Napiun,  Kapolrestabes 
Bandung Kombes. Pol. H. 
Aswin Sipayung, beserta jaja-
rannya, Camat Bandung Kulon 
Asamara Hadi dan Danramil 
Kapten Arm Fery Rudi Tulas, 
pimpinan Dokkes Polrestabes 
Bandung drg Haris Sp Rkg dan 
tokoh lainnya. 

Kehadiran rombongan di-
sambut hangat pimpinan MTP 
Bandung Herman Widjaja, 
Ketua Koordinator Dr Djoni 
Toat, mantan anggota DPRD 
Bahar Buasan dan lainnya. 
Mereka mendampingi rom-
bongan Polri dalam kunjungan 
tersebut.

Mereka semua merasa 
bahwa vaksinasi yang diseleng-
garakan oleh MTP Bandung 

Selain itu juga merasa 
sangat dihargai sekali oleh 
POLRI. Serta merasa senang 
dan bangga dalam padatnya 
kesibukan Kapolda Jabar telah 
menyempatkan waktu berkun-
jung ke Museum Sejarah In-
donesia Tionghoa YDSP yang 
merupakan kebanggaan suku 
Tionghoa di Indonesia khusus-
nya Bandung. 

Museum ini mencatat se-
jarah pejuang dan para tokoh 
Tionghoa yang telah berkor-
ban, berbakti dan berkontri-
busi diberbagai bidang un-
tuk negeri tercinta Indonesia. 
Keberadaan museum ini di-
harapkan dapat menjadi pa-
nutan bagi generasi muda dan 
memperkuat persatuan dan 
kesatuan bangsa.  idn/din

Herman Widjaja, Irjen. Pol Suntana, Dr Djoni Herman Widjaja, Irjen. Pol Suntana, Dr Djoni 
Toat, SH,MM melakukan penghormatan di de-Toat, SH,MM melakukan penghormatan di de-
pan foto tokoh komunitas Tionghoa Muh. Amin.pan foto tokoh komunitas Tionghoa Muh. Amin.

Pimpinan MTP Bandung berbincang dengan Pimpinan MTP Bandung berbincang dengan 
pimpinan Polri.pimpinan Polri.

Irjen. Pol Suntana menyapa para Irjen. Pol Suntana menyapa para 
peserta vaksinasi.peserta vaksinasi.

Irjen. Pol Suntana menulis kesan Irjen. Pol Suntana menulis kesan 
dan pesan di buku tamu Museum dan pesan di buku tamu Museum 
Sejarah Indonesia Tionghoa YDSP.Sejarah Indonesia Tionghoa YDSP.

Suasana pelaksanaan vaksinasi presisi dosis 1, 2, dan 3.Suasana pelaksanaan vaksinasi presisi dosis 1, 2, dan 3.
Kapolda Jabar Irjen. Pol Drs. Suntana M.Si berbincang saat menggelar Kapolda Jabar Irjen. Pol Drs. Suntana M.Si berbincang saat menggelar video confe-video confe-
rencerence bersama Kapolres se-Jawa Barat. bersama Kapolres se-Jawa Barat.


