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Sebanyak 309 orang datang ke 
lokasi kegiatan namun lewat pemer-
iksaan yang ketat hanya 303 orang 
yang bisa divaksin. 

Hadir dalam kegiatan tersebut 
Kapolres Sukabumi Kota AKBP 
SY. Zainal Abidin SIK bersama 
Kabagops Kompol Andri Alam 
Wijaya, Kabag Sumda Polres Suka-
bumi Kota Kompol Suryo Wirawan, 
Kapolsek Warudoyong Kompol 
Budi Setiana beserta rombongan 
berjumlah 45 orang. 

Kapolres Sukabumi Kota 

sinasi. Diluar dugaan ternyata ada 
303 orang, sungguh memuaskan. Ini 
menunjukkan bahwa kebanyakan 
orang sekarang mengerti bahwa vak-
sinasi itu sangat penting. Walaupun 
vaksinasi tidak kebal terhadap infeksi, 
namun setidaknya gejalanya akan lebih 
ringan dan akan cepat sembuh.” 

Dia juga mengatakan pihaknya 
juga memberikan hadiah kepada 
warga yang berusia di atas 60 tahun. 
Bagi warga yang ingin melakukan 
tes swab Antigen dan PCR akan 
diberikan diskon. ● idn/din

AKBP SY. Zainal Abidin menga-
presiasi dan berterima kasih kepada 
lima komunitas Tionghoa Sukabumi 
atas penyelenggaraan kegiatan vak-
sinasi tersebut. 

Karena di masa pandemi ini, 
kegiatan ini tidak hanya mendukung 
dan membantu pemerintah mewu-
judkan program herd immunity, tapi 
juga untuk menyambut bulan suci 
Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 
mendatang. 

Dimana semua orang diizinkan 
pulang kampung dan berkumpul 

dengan kerabat untuk menikmati 
kehangatan dan kebahagiaan ber-
kumpul di hari raya.

Diharapkan setelah divaksinasi 
booster, masyarakat akan sehat dan 
bahagia untuk merayakan Hari Raya 
Idul Fitri tanpa adanya ketidaknya-
manan bahkan penyesalan. 

Dia juga menyampaikan pesan 
dari pemerintah pusat: Siapa pun 
yang ingin pulang kampung hala-
man atau mengunjungi tempat 
wisata di masa Hari Raya Idul Fitri 
harus divaksinasi booster terlebih 

dahulu.
Perwakilan komunitas Tionghoa 

Theddy mengatakan: “Disaat pan-
demi Covid-19 belum juga berakhir, 
setiap orang harus memiliki pengeta-
huan terkait perlindungan diri sendiri 
dan secara otomatis mematuhi pro-
tocol kesehatan. Tidak hanya untuk 
melindungi diri kita sendiri namun 
juga untuk melindungi orang yang 
kita cintai dan orang lain. 

Vaksinasi ini awalnya menarget-
kan 200 orang dari remaja hingga 
orang tua yang datang untuk divak-

SUKABUMI (IM) - Lima Per-
kumpulan Warga Tionghoa Sukabumi 
yang terdiri dari PSMTI (Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa Indonesia) 
Sukabumi, Perkumpulan Fuqing 
Indonesia Cabang Sukabumi, Per-
kumpulan Hakka Indonesia Cabang 
Sukabumi, Perkumpulan Warga Yong 
Chun Sukabumi, Perhimpunan INTI 
(Indonesia Tionghoa) Sukabumi 
bekerjasama dengan Polres Sukabumi 
Kota Sabtu (26/3) lalu menyelengga-
rakan vaksinasi booster, di Danalaga 
Square Sukabumi.

Pukul 8 pagi, perwakilan dari 
lima Perkumpulan Warga Tion-
ghoa Sukabumi, staf  medis dan 
relawan yang ikut serta dalam ke-
giatan tersebut bertugas di posnya 
masing-masing dengan menerapkan 
protokol kesehatan yang ketat untuk 
menerima kedatangan mereka yang 
akan divaksinasi. 

Kegiatan utama dari acara ini 
yakni vaksinasi dosis tiga atau 
booster serta vaksinasi dosis per-
tama dan kedua. 

PSMTI Sukabumi Bersama Komunitas Tionghoa PSMTI Sukabumi Bersama Komunitas Tionghoa 
dan Polres Sukabumi Kota Gelar Vaksinasi Boosterdan Polres Sukabumi Kota Gelar Vaksinasi Booster

Dandim 0301/PBR Letkol Inf Nur Rohman Zein, berfoto bersama pimpi-Dandim 0301/PBR Letkol Inf Nur Rohman Zein, berfoto bersama pimpi-
nan Relawan Peduli Covid-19 Riau Dirmanto Chang dan tokoh lainnya.nan Relawan Peduli Covid-19 Riau Dirmanto Chang dan tokoh lainnya.

Wurianto didampingi Ras-
mono Sudarjo, Ketua Komite 
SMA Dewi Mustikawati, Ke-
pala SMA Little Sun School 
Yefri Kuncoro dan para guru.

Ketua panitia Maria N. 
Ratnawati menambahkan, 1 
paket sembako berisi beras 3 
kg, mie 5 bks, minyak goreng 
1 ltr, dan gula 1 kg. 

Eddy Noviato Ketua RW 
01 Kelurahan Menur Pum-

Yayasan Cahya Hati Ibu,  
mengatakan pembagian pa-
ket sembako ini rutin dilak-
sanakan dalam setahun 2 kali 
yakni menjelang Ramadan 
dan Natal.

“Pemberian paket sem-
bako ini untuk meringankan 
beban warga sekitar sekolah. 
Sekaligus menjalin hubungan 
baik antara sekolah dengan 
warga sekitar,” jelas Chandra 

SURABAYA (IM)  - 
Menjelang bulan suci Rama-
dhan, Little Sun School mem-
bagikan 175 paket sembako 
untuk warga pra sejahtera di 
sekitar sekolah dan karyawan, 
Rabu (30/3).

Chandra Wurianto, Ketua 

Jelang Ramadhan, Little Sun School Bagikan Paket  Sembako untuk Warga Pra Sejahtera

Perwakilan komunitas Tionghoa berfoto bersama Kapolsek Warudoy-Perwakilan komunitas Tionghoa berfoto bersama Kapolsek Warudoy-
ong Kompol Budi Setiana.ong Kompol Budi Setiana.

Kapolres Sukabumi Kota AKBP SY. Zainal Abidin dan pimpinan Polri Kapolres Sukabumi Kota AKBP SY. Zainal Abidin dan pimpinan Polri 
lainnya meninjau pelaksanaan vaksinasi.lainnya meninjau pelaksanaan vaksinasi.

Kapolres Sukabumi Kota Kapolres Sukabumi Kota 
AKBP SY. Zainal Abidin.AKBP SY. Zainal Abidin.

PEKANBARU (IM) 
- Relawan Peduli Covid-19 
Riau menyelenggarakan donor 
darah sejak 25 hingga 30 Ma-
ret 2022 di One Street Food 
(OSF), Komplek Pemuda City 
Walk (PCW), Jalan Pemuda, 
Kota Pekanbaru. Dandim 
0301/PBR Letkol Inf  Nur 
Rohman Zein, SE, MM, Senin 
(28/3) lalu mengunjungi aksi 
donor darah tersebut.

Dalam kunjungannya, 
Dandim 0301/PBR Letkol Inf  
Nur Rohman Zein, SE, MM 
memberikan apresiasi kepada 
Relawan Peduli Covid-19 Riau 
yang rutin menyelenggarakan  
donor darah setiap memasuki 
bulan suci Ramadhan. 

“Kami mengapresiasi ke-
giatan ini. Saya sudah melihat 
kegiatan Relawan Peduli di 

rangka menyiapkan kegiatan 
besok. Selain donor darah 
dan vaksin, besok juga akan 
dilakukan kegiatan anjangsana 
ke beberapa tempat panti asu-
han,” terang Letkol Inf  Nur 
Rohman Zein.

Untuk kegiatan besok pi-
haknya akan mengirimkan 
sebanyak 200 orang.

“Sebelumnya kita juga 
sudah mengirim untuk men-
sukseskan acara donor darah 
yang digelar sejak tanggal 
25 kemarin. Cuma sifatnya 
imbauan saja. Namun kalau 
untuk besok memang sudah 
dikoordinir. Ada 200 orang 
yang akan datang,” kata Letkol 
Inf  Nur Rohman Zein.

Sementara itu,  Ketua 
Pelaksana Relawan Peduli Co-
vid-19 Riau Dirmanto Chang 

beberapa tempat lain di Pe-
kanbaru,” jelas Letkol Inf  Nur 
Rohman Zein.

Dia menambahkan stok 
kebutuhan darah di Bulan 
Ramadhan susah didapat. Hal 
ini karena saat puasa, jarang 
yang mau mendonorkan da-
rah. Sehingga kegiatan donor 
darah ini sangat membantu 
kecukupan darah di saat Ra-
madhan nanti.

Letkol Inf  Nur Rohman 
Zein, berharap kegiatan yang 
diinisiasi oleh Relawan Peduli 
Covid-19 bisa menjadi role 
model se-Indonesia. “Karena 
memang kegiatan yang ada di 
Pekanbaru ini terkonsentrasi 
dan betul-betul terkoordinir 
dengan baik,” harapnya.

Selain itu, kunjungan terse-
but juga bertujuan untuk me-

mastikan persiapan kegiatan 
donor darah dalam rangka 

HUT Korem yang juga akan 
digelar di PCW.

“Saya sebagai Dandim 
datang ke sini juga dalam 

mengatakan kegiatan donor 
darah ini telah beberapa kali 
dilaksanakan oleh Relawan 
Peduli Covid-19 Riau bersama 
dengan PMI Kota Pekanbaru.

Dirmanto Chang me-
nambahkan hingga tanggal 
27 Maret sudah terkumpul 
1347 kantong darah. Dengan 
rincian, 448 kantong darah 
di hari pertama, 450 kantong 
darah di hari kedua dan 449 
kantong darah di hari ketiga.

“Secara keseluruhan jumlah 
calon pendonor mencapai 1613, 
namun sebanyak 266 calon pen-
donor tidak lulus seleksi karena 
berbagai hal,” jelasnya.

Dia menambahkan pihak 
panitia juga menyediakan hadiah 
bagi para pendonor berupa min-
yak goreng, masker, hand sanitizer 
dan snack. ● idn/din

Dandim 0301/PBR Apresiasi Donor Darah yang Digelar Relawan Peduli

pungan mengatakan bahwa 
70% warganya termasuk pra 
sejahtera dengan pekerjaan 
sebagai buruh, tukang becak, 
dan tukang sampah. 

Eddy mewakil i  warga 
mengucapkan terima kasih 
kepada pihak yayasan dan 
sekolah yang peduli dengan 
pemberian paket sembako 
yang bermanfaat menyambut 
Ramadan. ● vivi

Pan Jian Fa, Cai Zhen Shun dan dua orang wartawan berfoto bersama di Pan Jian Fa, Cai Zhen Shun dan dua orang wartawan berfoto bersama di 
depan pintu masuk Panti Jompo “Tenang Halaman Tua”.depan pintu masuk Panti Jompo “Tenang Halaman Tua”.

KI-KA :KI-KA : Pan Jian Fa, wartawan, Cai Zhen Shun dan Chen Ping Zhi. Pan Jian Fa, wartawan, Cai Zhen Shun dan Chen Ping Zhi.

DELI SERDANG (IM) 
- Panti Jompo “Tenang Hala-
man Tua” yang berlokasi di 
Jalan Dusun Kediri Kel. Sido-
dadi Ramunia Kec. Beringin 
Deli Serdang didirikan beber-
apa tahun lalu oleh dermawan 

menyumbangkan dana guna 
menyelesaikan proyek itu. 

Nama donator akan diukir 
di sebuah prasasti, jika berse-
dia untuk membiayai sebuah 
rumah senilai 100 juta rupiah 
maka nama sang donatur akan 

Cai Zhen Shun. 
Tujuannya untuk menam-

pung para lansia yang hidup se-
batang kara, sehingga mereka 
dapat menikmati hari tuanya. 

Panti jompo itu memiliki 
20 rumah dengan ukuran 

berbeda. Setiap rumah dapat 
menampung dua hingga empat 
orang. Ada kamar mandi dan 
toilet dalam kamar. 

Selain itu ada ruang pekerja 
dan kantin. Panti jompo ini me-
nyediakan makan tiga kali sehari 

untuk para lansia, juga memberi-
kan layanan medis kepada mer-
eka  serta tempat rekreasi untuk 
lansia, vihara dan tempat untuk 
menyimpan abu almarhum. 

Saat ini, 60% konstruksi 
bangunan telah selesai. Sisa 

bangunan dan fasilitas lainnya 
terpaksa dihentikan pemban-
gunannya karena kekurangan 
dana. Oleh karena itu, Cai 
Zhen Shun sendiri mengimbau 
kepada semua lapisan ma-
syarakat yang baik hati untuk 

digantung di luar pintu rumah. 
Yang akan dikenang selamanya 
dan dikagumi oleh orang lain. 

Jika Anda menerima sum-
bangan, tidak peduli besar atau 
kecil maka anda akan mengum-
pulkan semua dana tersebut, 
mencairkannya untuk digunak-
an. Sehingga tak lama kemudian 
akan berdiri sebuah panti jompo 
yang nyaman sekaligus memberi 
manfaat bagi para lansia. Sebuah 
jasa yang tak ternilai.

Nomor telepon kontak 
yakni 0852-9777 7778. 

Cai Zhen Shun kepada war-
tawan menyatakan, dia berhasil 
mendirikan Panti Jompo Hara-
pan Jaya di Jl Platina Raya Lo-
rong 36, Titi Papan pada 25 Mei 
2005. Juga mendapat dukungan 
kuat dan bantuan dari para 
dermawan. Hingga kini telah 
menampung total 40 orang lan-
sia yang tak berdaya. ● idn/din

Panti Jompo “Tenang Halaman Tua” Galang Dana untuk Bantu Lansia Sebatang Kara

Chandra Wurianto dan Rasmono Sudarjo Chandra Wurianto dan Rasmono Sudarjo 
membagikan paket sembako.membagikan paket sembako.

Pelaksanaan pembagian paket sembako.Pelaksanaan pembagian paket sembako. Suasana pembagian paket sembako.Suasana pembagian paket sembako.

Pengurus dan pa-Pengurus dan pa-
nitia berfoto ber-nitia berfoto ber-
sama.sama.
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SURABAYA (IM) - Se-
pe ninggal Alm. Liem Wu 
Yuan yang menjabat sebagai 
Ketua Koordinator PMTS (Pa-
guyuban Masyarakat Tionghoa 
Surabaya), praktis kegiatan 
mulia bakti sosial  sempat 
terhenti. 

Agar bakti sosial kembali 
berjalan, sesepuh dan seluruh 
Yayasan Tionghoa yang ada 
di Surabaya, Memutuskan 
mengangkat Ketua YHM-
CHI (Yayasan Haji Muham-
mad Cheng Hoo Indonesia) 
H. Abdullah Nurawi, untuk 
menjabat secara resmi  sebagai 
Ketua Koordinator Paguyuban 
Masyarakat Tionghoa Sura-
baya, menggantikan alm. Liem 
Wu Yuan.

dukungan seluruh anggota 
PMTS,” ujarnya. 

“Untuk itu, saya akan 
membentuk struktur organi-
sasi, seperti menunjuk wakil 
ketua, sekretaris dan wakilnya, 
serta bendahara dan wakilnya. 
Serta segera rapat bersama, 
membentuk tata tertib untuk 
melaksanakan kegiatan yang 
akan datang,” tambahnya. 

Kegiatan tersebut digelar 
secara di halaman Masjid Mu-
hammad Cheng Hoo Sura-
baya, Rabu (30/3).

Di awal kegiatan HMY 
Bambang Sujanto, Dewan 
Pendiri Yayasan Haji Muham-
mad Cheng Hoo Indonesia 
(YHMCHI) memimpin doa 
untuk alm. Liem Wu Yuan. 
Selanjutnya, rapat di bukan 

oleh CEO Maspion Group 
Alim Markus. 

Alim Markus yang juga 
Ketua Dewan Pembina Yaya-
san Bhakti Persatuan menyam-
paikan, bahwa perbuatan baik 
alm. Liem Ou Yen harus 
dite ruskan. “Kita bersyukur, 
karena ada yang mau banting 
tulang meneruskan alm. Liem 
Wu Yuan,” ujarnya. 

“Meski Paguyuban Ma-
syarakat Tionghoa Surabaya 
tidak memiliki akte hukum. 
Tapi tetap guyub dengan nama 
paguyuban. Dan sebentar 
lagi memasuki bulan puasa. 
Biasanya kita ada kerjaan mem-
bagikan sembako pada warga 
kurang mampu. Karena itu 
Paguyuban Masyarakat Tiong-
hoa Surabaya harus jalan lagi,” 

tambahnya. 
Sementara itu, H. Abdullah 

Nurawi menegaskan, dirinya 
siap menjalankan amanah 
sebagai Ketua Koordinator 
PMTS. 

“Sesuai amanah dari para 
sesepuh, yakni HMY Bambang 
Sujanto, Alim Markus dan 
Ridwan S Hardjono. Saya siap 
menjalankan amanah, dengan 

Selain H. Abdullah Nurawi 
sebagai ketua koordinator, 
Chandra Wurianto Woo di-
tunjuk sebagai wakil ketua 1, 
dan Herman Halim sebagai 
wakil ketua 2.

Sementara bendahara 
adalah Budhi Tanuwijaya  
de ngan Gunawan sebagai 
waki lnya.  Dan Rasmono 
Sudar jo selalu sekretaris, 
dengan Sutrino Alim sebagai 
wakilnya. 

Bulan Ramadan tahun 
ini, Yayasan Bhakti Persatuan 
menyiapkan 4000 paket sem-
bako yang didistribusikan ke 
masyarakat, melalui PWNU 
Jatim, PW Muhammadiyah 
Jatim, MUI Jatim, dan Pemkot 
Surabaya. ● anto tze

H. Abdullah Nurawi Ditunjuk Jadi Ketua Koordinator Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya

Dubes Tiongkok Lu Kang dan Ketua MPR RI Bambang SoesatyoDubes Tiongkok Lu Kang dan Ketua MPR RI Bambang SoesatyoDubes Tiongkok Lu Kang berbincang dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.Dubes Tiongkok Lu Kang berbincang dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Dubes Lu Kang Beraudiensi Dengan Ketua MPR RI Bambang SoesatyoDubes Lu Kang Beraudiensi Dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
RI Bambang Soesatyo meng-
ucapkan selamat kepada Du-
bes Lu Kang yang telah bertu-
gas diposnya yang baru. 

Dia menyatakan  Indonesia 
sangat menaruh perhatian ter-
hadap pengaruh internasional 
dan regional Tiongkok. 

Dia juga menyambut 
hangat partisipasi aktif  Tiong-
kok dalam perkembangan 
dan pembangunan Indonesia. 
Dia bersedia bersama pihak 
Indonesia memperkuat inter-
aksi dan administrasi negara 
dengan Tiongkok. Sekaligus 
memperdalam kerjasama di 
bidang ekonomi perdagangan 
dan bidang lainnya.  

Selain itu juga memba-
ngun hubungan bilateral yang 
lebih erat, dan bersama-sama 
meningkatkan perdamaian, 
kestabilan dan perkembangan 
dunia. Kedua belah pihak 
juga bertukar pandangan 
tentang penguatan interaksi 
antar lembaga legislatif  kedua 
negara. ● idn/din

JAKARTA (IM) - Dubes 
Tiongkok untuk Indonesia 
Lu Kang Senin (28/3) lalu 
melakukan audiensi dengan 
Ketua MPR RI Bambang 

Soesatyo. 
Dubes Lu Kang meng-

apresiasi positif  mengenai 
kontribusi MPR RI untuk 
mendorong perkembangan 

hubungan antara Tiongkok-
Indonesia. 

Dia menyatakan bah-
wa Tiongkok dan Indone-
sia adalah negara ekonomi 

berkembang, negara berkem-
bang besar, negara penting 
di kawasan regional serta me-
miliki kepentingan bersama 
yang luas. 

Tiongkok bersedia untuk 
memperkuat hubungan level 
atas, memperdalam kerjasama 
pragmatis, menjalin inter-
aksi humaniora yang erat  serta 

mendorong realisasi perkem-
bangan hubungan kedua nega-
ra yang lebih besar dengan 
Indonesia.

Sedangkan Ketua MPR 

Suasana rapat pemilihan pengurus Paguyuban Masyarakat Suasana rapat pemilihan pengurus Paguyuban Masyarakat 
Tionghoa Surabaya.Tionghoa Surabaya.

Pengurus Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya.Pengurus Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya.Dewan Pendiri YHMCHI HMY Bambang Sujanto (kiri) Dewan Pendiri YHMCHI HMY Bambang Sujanto (kiri) 
saat memberi sambutan.saat memberi sambutan.

Foto bersama seluruh peserta rapat.Foto bersama seluruh peserta rapat.

Alim MarkusAlim MarkusH. Abdullah NurawiH. Abdullah Nurawi

JAKARTA (IM) - IKI 
(Institut Kewarganegaraan 
Indonesia) ,  Rabu (30/3) 
menggelar Webinar Nasional 
dengan tema Tionghoa dan 
Kewarganegaraan. 

Webinar nasional yang 
dipandu oleh P.H. Prasetyadji, 
pemerhati masalah Tionghoa 
dan pengamat sosial itu meng-
hadirkan dua pembicara yaitu 
Azmi Abu Bakar (Pendiri Mu-
seum Peranakan Tionghoa) 
dan Eddy Setiawan (Peneliti 
Institut Kewarganegaraan 
Indonesia). 

Ketua Umum IKI Rikard 
Bagun dalam sambutan pem-
buka webinar mengatakan 
Tionghoa dan Kewarganegara-
an yang menjadi topik webinar 
begitu menarik. 

 “Topik ini menarik kare-
na masalah pemahaman ke-

warganegaraan. Memang kita 
secara sosiologis kita berbeda 
indentitas, seperti suku, buda-
ya dan sebagainya, tapi sebagai 
warga negara kita sama, tidak 
bisa dibeda-bedakan. Di mata 
hukum kita saudara dan punya 
hak serta kewajiban yang sama, 
sebagai warga negara kita se-
tara kita satu yaitu Indonesia,” 
jelas Rikard Bagun. 

Azmi Abu Bakar, Pendiri 
Museum Peranakan Tiong-
hoa, yang menjadi pemateri 
pertama banyak mengemu-
kakan peranan warga etnis 
Tionghoa dalam perjuangan 
bangsa melawan penjajah, yang 
menurutnya, belum banyak 
dikemukakan dalam informasi 
perjalanan sejarah perjuangan 
bangsa Indonesia. 

“Peranan orang Tionghoa 
dalam perjuangan bangsa sama 

dengan etnis lainnya, berjuang 
secara fi sik melawan penjajah 
Belanda maupun Jepang,” 
ujarnya. 

Pemaparan Azmi Abu 
Bakar tersebut diperkuat oleh 
Eddy Setiawan, Peneliti Insti-
tut Kewarganegaraan Indo-
nesia, yang menjadi pemateri 
kedua. 

Selain bicara aspek legal 
kewarganegaraan masyara-
kat etnis Tionghoa, Edy juga 
mengemukakan kontribusi 
etnis Tiongghoa dalam per-
juangan kemerdekaan bangsa 
Indonesia. 

Webinar nasional tersebut 
diiikuti oleh sejumlah tokoh 
antara lain Murdaya Poo, 
Robert Nyo dan Albertus 
Pratomo atau yang biasa disapa 
Tomi serta tokoh Tionghoa 
lainnya. ● kris

Gelar Webinar Nasional, IKI Angkat Tema Tionghoa dan Kewarganegaraan

Murdaya PooMurdaya Poo Albertus PratomoAlbertus Pratomo Eddy SetiawanEddy SetiawanRikard BagunRikard Bagun

Materi webinar nasional.Materi webinar nasional.

P.H. PrasetyadjiP.H. Prasetyadji Azmi Abu BakarAzmi Abu Bakar


