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tidak terlepas dari kerjasa-
ma berbagai pihak seperti 
Forkopimda, jajaran Pemkot, 
stakeholder dan seluruh ma-
syarakat Kota Singkawang 
dalam menjaga toleransi yang 
sudah terbangun dengan baik 
di Singkawang.

“Ini berkat kerja keras 
kami sehingga bisa mening-
katkan predikat dari peringkat 
dua menjadi pertama se-Indo-
nesia,” tandas Tjhai Chui Mie.

Dia menambahkan dari 
toleransi tersebut dapat men-
ciptakan kehidupan masyara-
kat menjadi harmonis sesuai 
dengan cita-cita pendiri bangsa 
Indonesia yakni Bapak Ir. 
Soekarno.

Untuk diketahui, Kota 
Singkawang merupakan kota 
multi etnis, di mana Sing-
kawang memiliki sebanyak 17 
Paguyuban dan Singkawang 
adalah miniaturnya Indo-
nesia.

SINGKAWANG (IM) 
- Kota Singkawang berha-
sil meraih kembali predikat 
pertama Kota Paling toleran 
se-Indonesia tahun 2021 ber-
dasarkan indeks penilaian yang 
dilakukan SETARA Institute. 

Predikat tersebut dipero-
leh Kota Singkawang dengan 
perolehan nilai 6,483.

Piagam penghargaan dise-
rahkan secara langsung oleh 
Sekretaris Jenderal Kemente-
rian Dalam Negeri Suhajar 
Diantoro kepada Wali Kota 
Singkawang Tjhai Chui Mie 
Rabu (30/3) lalu di Jakarta.

“Atas nama Pemkot dan 
masyarakat Kota Singkawang, 
saya mengucapkan terima 
kasih kepada Setara Institute 
yang sudah mengadakan keg-
iatan pemberian penghargaan 
ini,” kata Tjhai Chui Mie.

Menurut Tjhai Chui Mie, 
keberhasilan meraih pre-
dikat Kota Tertoleran ini 
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“Sesuai dengan visi misi 
Pemkot Singkawang, saya 
bersama Wakil Wali Kota 
Singkawang Irwan berkomit-
men untuk mewujudkan 
Singkawang Hebat,” ungkap-
nya.

Di dalam visi misi terse-
but, ia katakan ada komitmen 
dirinya untuk mewujudkan 
Kota Singkawang yang har-
monis antar etnis, suku dan 
agama.

“Kita harus menjaga itu, 
karena toleransi merupakan 
pengamalan Pancasila. Sse-
hingga dengan adanya tole-
ransi maka akan tercipta per-
satuan dan kesatuan NKRI,” 
jelas Tjhai Chui Mie.

Jika seluruh daerah di In-
donesia bisa menjaga toleransi, 
dia meyakini dan percaya In-
donesia akan menjadi negara 
yang tangguh, maju dan bisa 
mengalahkan negara-negara 
yang besar. ● idn/din

SURABAYA (IM) - Se-
minggu lalu, Amad bertemu 
pengurus Yayasan Senopati 
dan berharap bisa membu-
kukan kisah perjuangannya 
sebagai tentara yang memper-
tahankan Surabaya bersama 
Bung Tomo pada 10 Nopem-
ber 1945.

Amad yang lahir pada 7 
Februari 1922 ini berdarah 
Tionghoa dari ibunya yang 

karena tidak ada catatan mau-
pun dokumen perjuangan 
Amad. Namun daya ingatnya 
masih luar biasa. 

“Harus berhati-hati dalam 
penulisan Pak Amad sebagai 
saksi dan pelaku perjuangan 
kemerdekaan Republik Indo-
nesia, karena berkaitan dengan 
sejarah,” ujar Djoko Pitono 
penulis buku 100 Jurus Bisnis 
Alim Markus. 

biasa dipanggil Nyonya Moi 
dan ayahnya berdarah Ya-
man bernama Muhammad 
Bindusu. 

Rasmono Sudarjo ber-
sama Liong Pangkiey Pong, 
pengurus Yayasan Senopati 
mengadakan pertemuan den-
gan Amad dan Djoko Pitono 
penulis buku, di kantor berita 
Harian Disway milik Dahlan 
Iskan, Jumat (1/4) lalu.

“Kita mengadakan perte-
muan persiapan untuk mem-
buat kisah yang menceritakan 
perjuangan Pak Amad sebelum 
kemerdekaan dan waktu ke-
merdekaan. Sekarang beliau 
berusia 100 tahun perlu kita 
rekam pengalaman sebagai 
saksi hidup sejarah,” kata Ras-
mono Sudarjo

Lebih lanjut Rasmono 
menyampaikan pihaknya ha-

rus menggali banyak sumber 
dari teman-teman perjuangan 
Amad yang masih hidup.

Banyak kisah perjuangan 
yang dilalui Amad   mulai per-
tempuran hebat di jalan Tun-
jungan, penyobekan bendera 
di Hotel Yamato, menjadi saksi 
terbunuhnya Jenderal Malaby 
di Jembatan Merah Surabaya 
dan tragedi Nganjuk. 

Saat peristiwa di Nganjuk, 

Amad sempat menyelamatkan 
bocah laki - laki kecil Tionghoa 
yang kini masih berhubungan 
erat dengannya. Bahkan setiap 
bertemu Amad, dia masih se-
ring menangis.

Djoko Pitono mengatakan 
telah memulai menulis kisah 
perjuangan Amad sejak be-
berapa bulan lalu. 

Djoko Pitono mengakui 
harus menemui banyak orang 

Amad adalah anggota BKR 
(Badan Keamanan Rakyat) 
dan Batalyon A36 Poncowati 
mengakui semasa perjuangan 
banyak warga Tionghoa yang 
turut mengangkat senjata. 

“Mereka pejuang yang 
handal dan betah lapar,” ujar 
Amad yang mengucapkan 
terima kasih kepada Yayasan 
Senopati yang peduli dengan-
nya. ● vivi
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Dikatakannya, tradisi Ceng Beng 
bermakna napak tilas untuk meng-
hormati jasa para leluhur. Dalam 
pelaksanaannya, warga Tionghoa 
membawa berbagai hidangan ke 
makam leluhur.

“Kalau sekarang sudah bebas 
membawa makanan apa saja, yang 
penting layak dimakan. Tapi dulu ada 
persyaratan khusus, tidak sembarang 
makanan dibawa dalam tradisi Ceng 
Beng,” imbuhnya.

Selain makam leluhur di Kota 
Semarang, warga Tionghoa Kota 
Semarang juga berencana mengun-
jungi makam Abdurahman Wahid. 
“Ziarah kubur ke makam Gus Dur 
juga menjadi tradisi Ceng Beng. Dan 
akan kami laksanakan April ini,” tam-
bahnya. ● idn/din

SEMARANG (IM) - Tak hanya 
umat Islam yang melakukan ziarah 
kubur saat menjelang bulan suci 
Ramadhan, warga Tionghoa di Kota 
Semarang juga melakukan tradisi 
tersebut. 

Tradisi berdoa di makam leluhur 
tersebut disebut oleh warga Tionghoa 
dengan nama Ceng Beng.

Menurut salah seorang tokoh 
Tionghoa Kota Semarang Harjanto 
Kusuma Halim pelaksanaan Ceng 
Beng pada pertengahan musim semi.

“Kebetulan pelaksanaan Ceng 

Beng bertepatan pada Ramadan 
tahun ini yang dilaksanakan pada 
bulan April,” kata Harjanto Kusuma 
Halim. 

Dia menambahkan tradisi Ceng 
Beng dilakukan turun temurun oleh 
warga Tionghoa di berbagai daerah 
di Indonesia.

“Kalau di Kota Semarang, Ceng 
Beng sudah mulai ditinggalkan dan 
cenderung lebih sepi dibandingkan 
saat Imlek,” jelasnya.

Menurutnya, meski demikian 
warga Tionghoa di daerah lain masih 
mempertahankan tradisi tersebut.

“Seperti di Sumatera dan Kali-
matan. Biasanya ramai, saat warga 
Tionghoa melakukan Ceng Beng, 
seperti saat Imlek,” ujar Harjanto 
Kusuma Halim.

Warga Tionghoa Kota Semarang Gelar Tradisi Ceng Beng

Sejumlah warga Tiong-Sejumlah warga Tiong-
hoa sedang melakukan hoa sedang melakukan 

ziarah kubur (Ceng ziarah kubur (Ceng 
Beng).Beng).

SURABAYA (IM) - Uni-
versitas Kristen Petra melantik 
610 lulusan dari program 
sarjana, magister dan Program 
Profesi, pada Jumat dan Sabtu 
(1-2 April 2022) mulai pukul 
09.00-11.00 WIB, di Audito-
rium gedung Q kampus UK 
Petra. 

Wisuda ke-81 dipimpin 
langsung Rektor UK Petra 
Djwantoro Hardjito secara 
hybrid. 

Dalam acara tersebut, 

kehidupan dan karir di masa 
depan di tengah situasi de-
ngan perubahan amat cepat.

Prosesi wisuda terbagi 
menjadi dua shift dalam dua 
hari. Para wisudawan dapat 
memilih hadir secara onsite 
atau offline yang disiarkan 
langsung melalui saluran You-
tube UK Petra. 

K arena mas ih  da lam 
suasana pandemi, UK Petra 
berkoordinasi dengan Sat-
gas Penanganan COVID-19 

rektor mengapresiasi para 
wisudawan yang telah mem-
buktikan sebagai generasi 
tangguh. 

“Telah melalui 50% masa 
belajarnya dengan situasi 
yang sulit dan tidak me-
nentu. Saya ucapkan selamat 
untuk generasi muda tang-
guh dan agile (tangkas) ini,” 
ujar Djwantoro. 

Rektor berharap wisu-
dawan menjadikan modal 
berharga untuk mengarungi 

Kota Surabaya. Wisuda ke-81 
dihadiri hanya terbatas untuk 
para wisudawan yang telah 
mendaftar sebelumnya. 

Totalnya ada 535 wisu-
dawan yang hadir bersama 
orang tua selama dua hari. 
Para undangan yang hadir 
harus memakai masker medis 
serta cek-in aplikasi peduli 
lindungi dengan status hijau.”, 
tambah Raymond Arif  selaku 
ketua panitia wisuda ke-81 UK 
Petra. ● vivi

UK Petra Gelar Wisuda Hybrid, Cetak Generasi Tangguh di Masa Pandemi

Suasana wisudaSuasana wisuda Para wisudawan dan wisudawati.Para wisudawan dan wisudawati. Wisudawan yang hadir wajib cek-in aplikasi peduli Wisudawan yang hadir wajib cek-in aplikasi peduli 
Lin dung PeduliLin dung Peduli

Rektor memimpin wisudaRektor memimpin wisuda



 SELASA 5 APRIL 2022

Bank of China Jakarta Branch dan China Life Insurance Indonesia Gelar Bank of China Jakarta Branch dan China Life Insurance Indonesia Gelar 
Sharing Session Kebijakan Ketenagakerjaan Terbaru IndonesiaSharing Session Kebijakan Ketenagakerjaan Terbaru Indonesia

JAKARTA (IM) - Bank 
of  China Jakarta Branch dan 
China Life Insurance Indo-
nesia Co, Ltd, Kamis (31/3) 
lalu bersama-sama menyeleng-
garakan “Sharing Session UU 
Cipta Kerja Indonesia dan 
Layanan Asuransi Karyawan 
Perusahaan Indonesia”. 

Lebih dari 160 perwakilan 
perusahaan Tiongkok di In-
donesia berpartisipasi dalam 
acara tersebut. Suasana ke-
giatan memperoleh respon 
antusias.

Pada sharing session ini, 
pengacara Zhou Daohong 
dari firma hukum ternama 
Indonesia Assegaf  Hamzah 
& Partner menyampaikan 
materi “Kebijakan Ketenaga-
kerjaan Terbaru Indonesia dan 
Analisa Studi Kasus Manaje-
men Ketenagakerjaan Terbaru 
Indonesia”. 

Sekaligus menjawab per-
tanyaan terkait kebijakan ke-
tenagakerjaan terkait yang di-
ajukan perusahaan Tiongkok; 
Dalam sharing session, Head 
of  Business Development 
and Sales Department of  
China Life Insurance Indo-

nesia Branch Mr. Wu Zhihui 
memperkenalkan “Produk 
Asuransi Kesehatan Karyawan 
Grup yang Sangat Baik” yang 
diluncurkan bersama oleh 
China Life Insurance Indone-
sia Branch dan Bank of  China 
Jakarta Branch. 

Director of  Business De-
velopment Department Bank 
of  China Jakarta Branch 
Wang Peng memberikan 
penjelasan yang berfokus 
pada produk dan layanan bin-
tang seperti China-Indonesia 
Bilateral Local Currency 
Settlement (LCS) dan Xin 
Hui Da dan lainnya terkait 
perusahaan Tiongkok.

Presiden Bank of  China 
Ca bang Jakarta Zhang Chao-
yang dalam sambutannya me-
ngatakan, seiring implemen-
tasi mendalam dari strategi 
“Pergi Keluar” dan “Belt 
& Road”, semakin banyak 
perusahaan Tiongkok yang 
masuk ke Indonesia, untuk 
meningkatkan kerjasama eko-
nomi perdagangan Tiongkok-
Indonesia, dan mendorong 
kontribusi besar bagi perkem-
bangan ekonomi local. 

Kita juga mengetahui ope-
rasional dan perkembangan 
perusahaan Tiongkok di In-
donesia tidak dapat dipisah-
kan dari karyawan mereka. 
Sangat penting bagi perusa-
haan Tiong kok dan karyawan 
untuk memahami kebijakan 
tenaga kerja lokal dan kebi-
jakan asuransi kesehatan di 
Indonesia. Sebagai salah satu 
bank Tiongkok dengan sejarah 
terpanjang dan tingkat interna-
sionalisasi tertinggi di dunia, 
Bank of  China Jakarta Branch 
mengemban misi “menghu-
bungkan dunia dan memberi 
manfaat bagi masyarakat”, 
mengandalkan keunggulan 
operasional internasional Bank 
of  China Group, kami berusa-
ha semaksimal mungkin untuk 
menyediakan layanan keuan-
gan terintegrasi global yang 
berkualitas tinggi, profesional 
dan nyaman bagi nasabah di 
kedua negara. 

Berkontribusi untuk mem-
perdalam kerjasama bilateral 
dan mendorong pertumbuhan 
bersama.

Direktur China Life In-
surance Indonesia Zhang Li 

dalam sambutannya menga-
takan China Life Insurance 
telah memasuki pasar In-
donesia sejak tahun 2018, 
selalu berkomitmen untuk 
menyediakan layanan keuang-
an dan asuransi berkualitas 
tinggi bagi perusahaan dan 
individu Tiongkok-Indonesia, 
Secara aktif  mengeksplorasi 
dan mengembangkan produk 
asuransi jiwa yang memberikan 
perlindungan lebih kepada 
perusahaan-perusahaan “Pergi 
Keluar” dan perusahaan-pe-
rusahaan proyek “Belt and 
Road” Tiongkok. 

Tahun ini kami akan terus 
memperkuat kerjasama ban-
cassurance dengan Bank of  
China Jakarta Branch, dan 
bersama-sama meluncurkan 
layanan asuransi kesehatan 
karyawan grup yang sangat 
baik. Diharapkan dengan cara 
ini, rencana keamanan medis 
yang komprehensif  dapat 
disesuaikan untuk perusahaan 
dan karyawan kedua negara. 
Untuk mengawal perkembang-
an yang sehat dan teratur dari 
perusahaan Tiongkok di Indo-
nesia. ● idn/din

JAKARTA (IM) – Peng-
urus Cabang Perhimpunan 
INTI Jakar ta Utara (PC 
INTI Jakut) mengadakan 
acara Tabur Bunga dalam 
rangka Mengenang Jasa-Jasa 
Pendiri Perhimpunan INTI 
yang telah berpulang, di 
Pantai Lagoon & Le  Bridge, 
Ancol, Jakarta Utara, Ming-
gu (3/4) pagi.

P a r a  p e n d i r i  y a n g 
dimaks ud adalah Benny Ga-
tot Setiono, Aswan Sjachril, 
Eddie Lembong,  Henry 
Boen, Kahar Lukman dan 
Karta Winata. 

Acara  tabur bunga dip-
impin oleh Ketua PC INTI 
Jakut Sufendi Dharmadi, 
para wakil ketua yakni Andy 
Rojali dan Christine Lai serta 
beberapa pengurus yaitu Su-
wito, Kho Djun Sen, Fatony, 
Tatiana, Mira Lai, Joy, Tan 
Leonard QQ, Wilhan dan 
Abraham Hosada.

Ketua Sufendi Dharmadi 
mengatakan, acara ini adalah 
bentuk penghormatan kepada 
para pendiri Perhimpunan 

INTI yang sudah berpulang 
menghadap Sang Pencipta.

“Para tokoh yang telah 
berpulang sudah berjuang 
mendirikan dan memajukan 
Perhimpunan INTI sehingga 
bisa seperti sekarang. Dan 
INTI sudah dan selalu mem-
berikan kontribusi kepada 
masyarakat umum dengan 
beragam program di berbagai 
bidang. Maka, sangat layak, 
kita sebagai penerus selalu 
mengenang jasa mereka,” kata 
Sufendi.

Ia menambahkan, seba-
gai generasi penerus, pi-
haknya berkomitmen mem-
buat perhimpunan INTI,  
t e r masuk INTI Jakar ta 
Utara, terus berkiprah dan 
memberikan kontribusi bagi 
masyarakat umum dan bang-
sa, sesuai yang digaungkan 
oleh para pendiri.

Usai melakukan acara ta-
bur bunga, para pengurus 
INTI Jakut melanjutkan ke-
giatan “jalan pagi, jalan sehat 
bersama” di pantai Le Bridge, 
Ancol. ● vit

Pengurus Cabang  INTI Jakut Adakan Acara Tabur Bunga Mengenang Jasa Para Pendiri Perhimpunan INTI
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JAKARTA (IM) - Dalam 
rangka perayaan Ceng Beng 
yang berlangsung setahun seka-
li, anggota Perhimpunan Marga 
Huang Jakarta, Sabtu (2/4) lalu 
menyelenggarakan sembah-
yang leluhur Ceng Beng untuk 
mengenang jasa para leluhur di 
kantor sekretariat Perhimpunan 
Marga Huang Indonesia, Jalan 
Mangga Besar Raya No. 138 
Jakarta.

Dalam sembahyang leluhur 
tersebut, mereka memohon 
kepada para leluhur agar warga 
Marga Huang selamat dan 
makmur, dilimpahi keberkahan, 
sehat jasmani dan rohani serta 
sukses dalam segala hal. 

Huang Xian An memimpin 
upacara serta membacakan 

prosedur sembahyang leluhur. 
Ketua Kehormatan Abadi 

Teddy Sugianto, Ketua Kehor-
matan Huang Cai Li, Ketua 
Perhimpunan Marga Huang 
Jakarta Sopyan Wijaya, Huang 
Xian An, Huang Chun He, 
Untung K Wijaya, Huang De 
Xing, Huang Jian Xuan, Huang 
Chong Qing, Huang Wei Ran, 
Huang Miao Xiong, Huang 
Fu Gui dan pengurus lainnya 
menghadiri kegiatan upacara 
sembahyang leluhur itu.

Ketua Perhimpunan Marga 
Huang Jakarta Sopyan Wijaya 
menyatakan, karena terdam-
pak wabah tersebut, maka 
tidak dapat menyelenggarakan 
sembahyang leluhur berskala 
besar, dan hanya mengundang 
puluhan orang pengurus dan 
anggota saja. Dalam perayaan 
Ceng Beng mengenang jasa 
para leluhur sekaligus mendo-
akan agar warga marga Huang 
diberikan kesehatan dan wabah 
Covid-19 segera dilenyapkan.

“Perayaan Ceng Beng ada-
lah momen dimana anak cucu 
keturunan kaisar Yan Huang 
mengenang leluhur, menghor-
mati leluhur, tidak melupakan 
niat awal serta melakukan sem-
bahyang kepada leluhur. Ini 
juga merupakan tradisi kebaikan 
kami orang Tionghoa selama 
ribuan tahun,” ujar Sopyan 
Wijaya. ● jhk/din

Perhimpunan Marga Huang Jakarta Gelar Sembahyang Leluhur
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