
MEDAN (IM) - Pengurus dan warga Perhimpunan 
Marga Xu Sumatera Utara, Sabtu (17/9) lalu menyeleng-
garakan perayaan Mid Autumn Festival di kantor sekreta-
riat mereka di Plaza Gao Yang Tang Jalan Negara Medan.

 Ketua Xu Jin Qiang dalam sambutannya menyatakan 
seperti yang kita semua tahu, selama pandemi Covid-19 
merebak, sebagian besar dari kita tidak bertemu. 

Dan hari itu pada saat perayaan Mid Autumn Festival, 
Perhimpunan Marga Xu Sumatera Utara berkesempatan 
untuk melepaskan kerinduan sekaligus memperkuat ika-
tan persaudaraan dan kekerabatan dengan semua warga 
marga Xu. 

“Kami menetapkan Mid Autumn Festival sebagai 
acara rutin tahunan dan percaya pada hari kelima belas 
bulan delapan Imlek, bulan akan berada di puncak bulan 
purnama dan cahayanya menjadi yang paling terang. 
Dalam budaya Tionghoa ini melambangkan persatuan 
dan reuni. Sebuah keluarga berkumpul untuk menunjuk-
kan rasa cinta mereka kepada anggota keluarga lainnya 
sekaligus menikmati makan malam bersama, menikmati 
keindahan bulan sambil menikmati kue bulan yang is-
timewa. Suasana seperti itulah yang ingin kami capai 

malam ini,” ujarnya. 
“Saya juga ingin meminta maaf  karena karena 

keterbatasan tempat dan masih menerapkan protokol 
kesehatan sehingga kami tidak dapat mengundang semua 
anggota marga Xu Medan ke acara tersebut. Semoga di 
lain kesempatan, kita bisa berkumpul dan bergembira 
Bersama,” tambahnya. 

Sebagai informasi tambahan selama wabah, Perhim-
punan Marga Xu Sumatera Utara dikosongkan total se-
lama kurang lebih 2 tahun. Hingga ketika wabah mereda, 
maka kami langsung mulai melakukan sejumlah kegiatan 
sosial. Antara lain penyerahan bantuan sosial hari Natal 
di panti asuhan, bansos di perayaan Imlek dan lainnya.

Selain itu juga memberikan bantuan kepada warga 
masyarakat kurang mampu di Klenteng Marga Xu 
Tebing Tinggi. Membantu para korban kebakaran di 
Jalan Wahidin Gg Lurah Medan, merayakan HUT ke-14 
Perhimpunan Marga Xu Sumatera Utara secara online 
serta melakukan doa memohon berkah setiap bulannya. 

Pandemi diharapkan segera berakhir, Perhimpunan 
Marga Xu Sumatera Utara dapat merancang lebih banyak 
agenda kegiatan.  idn/din
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JAKARTA (IM) - Ber-
sama dengan 91 orang lain-
nya dari berbagai daerah di 
Indonesia, Suryawan, FCSE., 
B.Med., M.Med Rabu (7/9) 
lalu dilantik oleh Menteri Ke-
sehatan Republik Indonesia 
(Menkes RI) Budi G. Sadikin 
sebagai KTKI (Konsil Tenaga 
Kesehatan Indonesia). 

Dia merupakan salah 
satu anggota KTKI dari Jawa 
Timur yang dilantik sebagai 
salah satu anggotal Konsil 
Tenaga Kesehatan Tradisional 
dan siap mengabdi untuk ke-
majuan kesehatan di tanah air.

“Saya bersama 91 anggota 
KTKI dilantik Menkes pada 
7 September 2022. Saya siap 
melaksanakan amanah ini un-
tuk kemajuan kesehatan di In-
donesia, khususnya kesehatan 
tradisional” kata Suryawan.

 Peraturan Menteri Kese-
hatan Republik Indonesia No-

mor 12 Tahun 2022 Tentang 
Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan 
Wewenang Konsil Tenaga Ke-
sehatan Indonesia, pada BAB 
II, Pasal 2 disebutkan KTKI 
mempunyai fungsi sebagai 
Koordinator Konsil masing-
masing tenaga kesehatan.

Pada BAB III, Pasal 10 
disebutkan, Konsil masing-
masing tenaga kerja kesehatan 
terdiri atas, Konsil Psikologi 
Klinis, keperawatan, kebi-
danan, kefarmasian, kesehatan 
masyarakat, kesehatan ling-
kungan, gizi, keterampilan 
fi sik, keteknisian medis, tek-
nis biomedik, dan kesehatan 
tradisonal.

“Berdasarkan UU No 36 
Tahun 2014 Tentang Tenaga 
Kesehatan, membagi Tenaga 
Kesehatan menjadi 11 jenis. 
Jadi yang dilantik oleh Men-
kes sebanyak 91 orang untuk 
menjadi anggota di 11 konsil 

tenaga kesehatan Indonesia. 
Saya sendiri berada di Konsil 
Kesehatan Tradisional“ kata 
Suryawan yang juga Wakil Ke-
tua Konsil Tenaga Kesehatan 
Tradisonal, Rabu (14/9) lalu.

Dengan dilantiknya 91 
orang Konsil Tenaga Kesehatan 
Indonesia (KTKI) ini, khusus-
nya Konsil Tenaga Kesehatan 
Tradisional diharapkan ada ke-
bijakan serta dukungan kepada 
tenaga kesehatan tradisional dan 
pendidikan kesehatan tradisional 
di Indonesia. Kesehatan tradi-
sional itu diantaranya memiliki 
modalitas akupunktur, herbal, 
pijat, bekam/kop, terapi energi 
dan lainnya.

“Saya sendiri berharap 
dengan adanya Konsil Tenaga 
Kesehatan Tradisional ini, 
maka kualitas tenaga kerja ke-
sehatan tradisional di Indone-
sia dapat meningkat. Sehingga 
dapat memberikan pelayanan 

kesehatan yang efektif, murah 
efi sien,” kata Suryawan yang 
juga Kaprodi D4 Akupunk-
tur dan Pengobatan Herbal 
UKDC Surabaya dan Ketua 
Perkumpulan Naturopatis 
Indonesia (PKNI) DPD Jawa 
Timur ini.

Dia menambahkan se-
lama ini di Jatim pengobatan 
tradisional cukup maju, karena 
ada pendidikannya. Seperti di 
Unair dengan prodi D3 dan 4, 
Universitas Katolik Dharma 
Cendika Prodi Akupuntur 
dan Pengobatan Herbal. Juga 
Institut ilmu Kesehatan Bhakti 
Wiyata Kediri prodi D4 Pe-
ngobatan Trasional Tiongkok.

Dengan adanya pendidi-
kan ini, membuat SDM pe-
ngobatan tradisional di Jatim 
cukup maju. Apalagi di Pus-
kesmas di Surabaya sudah ada 
tenaga pengobatan tradisional.

Demikian pula halnya de-

baik,” imbuhnya.
Saat ditanya langkah apa 

saja yang akan dilakukan-
nya setelah dilantik menjadi 
Konsil. 

Su r yawan  men j awab 
langkah awal berkenalan dan 

ngan minat masyarakat Jatim 
cukup bagus untuk kesehatan 
tradisional ini. “Selama pan-
demi covid-19, banyak ma-
syarakat kembali ke alam de-
ngan minum obat herbal. Biaya 
terjangkau. Hasilnya cukup 

mendalami masalah-masalah 
yang ada di dalam pelayanan 
kesehatan tradisional baik di 
institusi pendidikan, organisasi 
profesi dan fasilitas kesehatan, 
sehingga bisa dirumuskan ke-
bijakan yang sesuai.  idn/din

Dilantik Menkes Jadi Anggota KTKI, Suryawan Siap Majukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Indonesia 
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Yayasan Min Nan Bandung Rayakan Yayasan Min Nan Bandung Rayakan Mid Autumn Festival Mid Autumn Festival 

Warga Yayasan Min Nan berfoto bersama.Warga Yayasan Min Nan berfoto bersama.

Suryawan (kanan) berfoto bersama Ketum YHMCHI (Yayasan Haji Suryawan (kanan) berfoto bersama Ketum YHMCHI (Yayasan Haji 
 Muhammad Cheng Hoo Indonesia) H.A. Nurawi.  Muhammad Cheng Hoo Indonesia) H.A. Nurawi. 

Warga Perhimpunan Marga Xu Sumut melakukan ritual Warga Perhimpunan Marga Xu Sumut melakukan ritual 
sembahyang di depan papan nama leluhur Marga Xu.sembahyang di depan papan nama leluhur Marga Xu.

Xu Jin Qiang memberikan hadiah ulang tahun kepada Xu Jin Qiang memberikan hadiah ulang tahun kepada 
sang ayah.sang ayah.

Xu Dong Yang menyerahkan kue bulan.Xu Dong Yang menyerahkan kue bulan.

BANDUNG (IM) - Pengu-
rus Yayasan Min Nan Bandung, 
Sabtu (10/9) lalu menyelengga-
rakan Jamuan Makan Malam Mid 
Autumn Festival secara sederhana 
di kantor sekretariat mereka di 
Bandung.  

Meski wabah telah mereda, 
semua orang masih sangat ber-
hati-hati dan mematuhi protokol 
kesehatan dengan mengenakan 
masker untuk berkumpul ber-
sama. 

Para warga Min Nan sudah 
lama tidak bertemu,  semuanya 
merasa gembira karena bisa ber-
kumpul bersama lagi. 

Wakil Ketua Gan Yu Kun 
menyampaikan dalam sambutan 
pembukaan, menyambut dan 
berterima kasih kepada warga 
Min Nan karena telah datang ke 
acara tersebut. 

Dia pun mengucapkan sela-
mat Mid Autumn Festival kepada 
warga.

Ketua Yayasan Min Nan 
Bandung Yang Han Ping me-
nyatakan Mid Autumn Festival 
adalah salah satu perayaan ke-
lompok etnis Tionghoa yang 
bermakna reuni keluarga. 

Yang biasanya dirayakan se-
tiap tahun.

Malam itu, semua warga dapat 
hadir mengikuti reuni keluarga 
besar Min Nan yang pertama kali 

dapat berlanjut seperti biasa. 
Terakhir, saya berharap semua 
warga memperoleh keberkahan 
dari Tuhan. Sehat dan berbaha-
gia,” ujarnya. 

Ketua Pembina Yayasan Min 
Nan Chen Di Peng menjelaskan 
kondisi aktuil, tantangan dan 
kebutuhan Yayasan Min Nan 
saat ini. 

dilakukan semenjak meredanya 
pandemic Covid-19. Dapat di-
katakan ini adalah berkah bagi 
semua orang. 

“Mari kita berdoa bersama 
agar pandemi Covid-19 benar-
benar berakhir. Agar berbagai 
kegiatan Yayasan Min Nan Band-
ung termasuk membantu warga 
Min Nan atau kegiatan sosial 

Semua warga diharapkan 
dapat melakukan yang terbaik, 
bekerja sama dalam segala hal, 
bekerja sama satu sama lain dan 
berkomunikasi satu sama lain. 
Sehingga kegiatan Yayasan Min 
Nan terus berkembang dari hari 
ke hari. 

Kemudian dia mengajukan 
beberapa saran, diharapkan 
semua pihak memikirkannya 
baik-baik. 

Jika mungkin dilakukan maka 
akan bermanfaat pada Yayasan 
Min Nan. Kemudian mendiskusi-
kan strategi yang sesuai. 

Inovasi terobosan ini tidak 
bisa dilakukan oleh satu orang 
saja. 

Melainkan harus dicapai 
melalui upaya kolektif  dan ker-
jasama untuk mengatasi segala 
kesulitan. 

Terakhir, dia mengatakan, 
bekerja bersama adalah jiwa 
Yayasan Min Na. Dan semuanya 
didasarkan pada kepentingan 
warga. 

Warga Min Nan diharapkan 
akan mencintai Min Nan seperti 
sebelumnya. 

Selain itu juga melindungi 
dan mengembangkan Yayasan 
Min Nan yang diperoleh dengan 
susah payah. Sehingga menjadi 
cahaya komunitas Tionghoa 
Indonesia.  idn/din

Pengurus Yayasan Min Nan berfoto bersama.Pengurus Yayasan Min Nan berfoto bersama. Warga perempuan Min Nan menyanyikan lagu “Ai Ping Cai Hui Ying”.Warga perempuan Min Nan menyanyikan lagu “Ai Ping Cai Hui Ying”.

Yang Han Ping memperkenalkan instruktur senam Tai Chi.Yang Han Ping memperkenalkan instruktur senam Tai Chi.

Gan Yu KunGan Yu Kun Yang Han PingYang Han Ping Chen Di PengChen Di Peng

Pengurus Perhimpunan Marga Xu Sumatera Utara berfoto bersama.Pengurus Perhimpunan Marga Xu Sumatera Utara berfoto bersama.



BANDUNG (IM)  - 
Memperingat i  77 tahun 
berdir inya PMI (Palang 
Merah Indonesia) sekaligus 
penandatanganan MoU an-
tara PSMTI dengan PMI, 
PSMTI Jawa Baratbersama 
dengan sejumlah PSMTI 
kota lainnya merespon im-
bauan PSMTI Pusat dengan 
menyelenggarakan donor 
darah bersama pada Sabtu 
(17/9).

orang saja yang memenuhi 
syarat untuk mendonorkan 
darah. 

Sehingga terkumpul 180 
kantung darah. 

Yang menggembirakan 
adalah saat ini sudah banyak 
orang yang telah mendo-
norkan darah secara berkala 
setiap tiga bulan sekali. 

Dalam kegiatan hari itu 
banyak warga yang baru 
pertama kali mendonorkan 

Di Bandung, PSMTI 
Jabar dan tim MTP (Masyara-
kat Tionghoa Peduli) Band-
ung bekerjasama menye-
lenggarakan donor darah di 
Pasar Kreatif  Paris Van Java 
Jl. Sukajadi Bandung. 

Acara dimulai pukul 
09.30 WIB hingga pukul 
14.00 WIB. 

Ketua Umum PSMTI 
Jawa Barat Suwanda Holy, 
Ketua Dewan Pengurus Dr 

Djoni Toat, SH,MM, Rao 
Shu Sheng, Chen Ying Shang, 
pengurus MTP Bandung Wen 
Shun Fad an tokoh lainnya 
hadir di lokasi kegiatan. 

Datang meninjau ke 
lokasi yaitu Kapolrestabes 
Bandung dan pimpinan PMI 
Bandung.

Menurut Ketua PSMTI 
Jawa Barat Dr Djoni Toat, 
SH,MM, kegiatan ini untuk 
mendukung penandatanga-

nan MOU antara PMI dengan 
PSMTI. 

PSMTI  Jawa Barat telah 
menyelenggarakan kegiatan 
donor darah di Bandung. 
Daerah lainnya seperti Suka-
bumei, Cirebon, Kabupaten 
Bandung dan daerah lainnya 
di provinsi Jawa Barat juga 
telah menyelenggarakan ke-
giatan donor darah. Semua-
nya dilatarbelakangi perayaan 
HUT Ke 77 PMI dan didasari 

kemanusiaan.
Warga diharapkan dapat 

memahami bahwa setetes 
darah sangat penting, karena 
darah dapat menyelamatkan 
mereka yang terluka. 

Donor darah juga meru-
pakan perilaku baik dari se-
buah perbuatan baik. Kali ini 
sebanyak 228 orang mendaf-
tarkan diri secara online. 

Setelah melalui pemerik-
saan yang ketat, hanya 180 

darah. 
Dia menyatakan kelak 

akan ada banyak generasi 
muda yang akan terus men-
donorkan darah di masa men-
datang. Juga diharapkan ada 
lebih banyak oran yang ber-
sedia mendonorkan darah-
nya sebagai tanggung jawab 
pribadi. Sehingga dapat me-
nolong lebih banyak pasien 
yang membutuhkan transfusi 
darah.”  idn/din

Peringati HUT ke-77 PMI, PSMTI Jawa Barat Gelar Donor Darah Peringati HUT ke-77 PMI, PSMTI Jawa Barat Gelar Donor Darah 

Diharapkan dengan peran 
aktif  bersama para pengurus 
dan pengawas baru, yang terus 
melakukan berbagai upaya 
sehingga Perkumpulan Marga 

Wang (Tai Yuan) Indonesia 
dapat meningkat ke tahapan 
yang lebih tinggi lagi. Demi 
memberikan kontribusi yang 
lebih besar kepada Perkum-

pulan Marga Wang (Tai Yuan) 
Indonesia. Juga menciptakan 
prestasi yang lebih gemilang.

Dalam sambutannya Chan-
dra Kurniawan menyampaikan 

ucapan selamat Mid Autumn 
Festival kepada para warga 
marga Wang yang hadir dalam 
pertemuan tersebut. 

Dia juga mengucapkan 
terima kasih atas perhatian 
dan dukungan penuh seluruh 
pengurus, pengawas supervi-
sor dan warga. Sehingga tugas 
pengurus periode satu dapat 
berlangsung lancar dan sukses. 

Dia mengatakan dalam 
empat tahun terakhir, berkat 
persatuan dan kesatuan semua 
pihak, senasib sepenanggu-
ngan dan peran aktif  bersama, 
Perkumpulan Marga Wang 
(Tai Yuan) Indonesia dike-
lola dengan baik. Juga meraih 
performa yang luar biasa di 
berbagai bidang. Juga diun-
dang dalam Konferensi Marga 
Wang Dunia yang diadakan di 
Taiyuan Tiongkok.

interaksi dengan warga marga 
Wang luar negeri. 

Selain itu juga berpartisi-
pasi dalam berbagai kegiatan 
amal, memperkuat rasa per-
saudaraan dan kerjasama antar 
warga marga Wang. Mencapai 
prestasi yang gemilang dan 
telah diapresiasi secara luas.

Wang Lisong menambah-
kan selama merebaknya pan-
demic Covid-19, berdasarkan 
ad/art terkait, telah diseleng-
garakan sebuah rapat online 
pada 20 Maret 2021 lalu yang 
merevisi AD/ART. 

Dan berdasarkan AD/
ART baru dilakukan pemilihan 
dewan pengurus periode II.  

Pada hari itu akhirnya di-
langsungkan upacara penye-
rahan surat pengangkatan 
pengurus dan pengawas peri-
ode dua.

JAKARTA (IM) - Per-
kumpulan Marga Wang (Tai 
Yuan) Indonesia, Minggu (18/9) 
lalu mengadakan sembahy-
ang leluhur musim gugur yang 
berlangsung setahun sekali di 
rumah abu leluhur di  Jalan Pluit 
Karang Barat Blok O6 No. 12 
B-12 C, Jakarta Utara. 

Dipenghujung acara, juga 
diselenggarakan penyerahan 
surat pengangkatan kepa-
da pengurus dan pengawas 
periode dua (2021-2026) dan 
jamuan makan malam dalam 
rangka Mid Autumn Festival.

Ketua Umum Perkum-
pulan Marga Wang Indonesia 
Chandra Kurniawan dan istri, 
Ketua Pembina Wang Han, 
Waketum Wang Li Song, Ketua 
Kehormatan Wang Xiumei, 
Wang Shiyou, Wang Zhongren, 
Ketua Kehormatan Wang Guo 
Xing, Ketua Pelaksana Wang 
Chao Sheng, Sekjen Wang 
Zhenc Chuan serta pengurus 
dan warga marga Wang lainnya 
berpartisipasi secara aktif.

Ketua Panitia Wang Li Song 
saat menyampaikan laporan 
kerja menyatakan  masa bakti 
pengurus dan pengawas periode 
satu Perkumpulan Marga Wang 
(Tai Yuan) Indonesia telah bera-
khir tahun 2021 lalu. 

Masa bakti berlangsung 
selama empat tahun, dengan 
dukungan penuh semua pe-
ngurus, pengawas dan para 
warga, semua pihak bekerja 
keras menyumbangkan tenaga 
dan pikiran untuk membangun 
kantor sekretariat. Memperluas 

 Serta menghadiri pera-
yaan ulang tahun Perhimpu-
nan Marga Wang Thailand, 
Filipina, Malaysia. Sekaligus 
telah menjalin interaksi dan 
hubungan yang erat dengan 
Perhimpunan Marga Wang 
Singapura dan Myanmar. 

Di dalam negeri Perkum-
pulan Marga Wang (Tai Yuan) 
Indonesia juga menjalin ko-
munikasi dan kerjasama yang 
baik dengan PSMTI, berbagai 
perkumpulan marga Tiong-
hoa, perkumpulan daerah asal 
Tiong hoa serta PERPIT (Per-
kumpulan Pengusaha Tiong-
hoa Indonesia). 

Dan setiap perayaan Imlek 
dan perayaan hari besar lain-
nya juga menyelenggarakan  
kegiatan sosial. Prestasi ini 
berkaitan dengan dukungan 
penuh dan perhatian para 
warga Marga Wang.

Se l a in  i t u ,  Chandra 
 Kurniawan juga menggunakan 
kesempatan ini untuk mengucap-
kan terima kasih yang tulus kepada 
semua pihak atas kepercayaan dan 
cinta mereka kepadanya. Sehingga 
dirinya terpilih kembali sebagai 
Ketua Perkumpulan Marga Wang 
(Tai Yuan) Indonesia periode II. 
Kedepan, diharapkan dengan 
upaya bersama para pengurus 
dan pengawas periode baru serta 
seluruh warga Marga Wang, maka 
kinerja perkumpulan akan lebih 
baik. 

Agar Perkumpulan Marga 
Wang (Tai Yuan) Indonesia akan 
bersinar dan mencapai tingkat 
yang lebih tinggi lagi.  idn/din

 JUMAT 23 SEPTEMBER 2022

Perkumpulan Marga Wang Indonesia Adakan Sembahyang Leluhur 
dan Penyerahan Surat Pengangkatan Dewan Pengurus Periode II 

Pengurus dan warga Perkumpulan Marga Wang Indonesia berfoto bersama seusai sembahyang leluhur. Pengurus dan warga Perkumpulan Marga Wang Indonesia berfoto bersama seusai sembahyang leluhur. 

Chandra Kurniawan dan Wang Han Chandra Kurniawan dan Wang Han 
 menyerahkan surat pengangkatan Ketua  menyerahkan surat pengangkatan Ketua 
Kehormatan kepada Wang Shi You (tengah).Kehormatan kepada Wang Shi You (tengah).

Wang Li Song (kiri) menyerahkan surat Wang Li Song (kiri) menyerahkan surat 
 pengangkatan Ketua Umum kepada  pengangkatan Ketua Umum kepada 
 Chandra Kurniawan. Chandra Kurniawan.

Wang Li Song (kiri) menyerahkan surat Wang Li Song (kiri) menyerahkan surat 
pengangkatan Ketua Pembina  kepada pengangkatan Ketua Pembina  kepada 
Wang Han.Wang Han.

Chandra Kurniawan (kiri) dan Wang Han (kanan) menyerahkan surat Chandra Kurniawan (kiri) dan Wang Han (kanan) menyerahkan surat 
 pengangkatan Ketua Kehormatan kepada Wang Xiu Mei. pengangkatan Ketua Kehormatan kepada Wang Xiu Mei.

KI-KA : Chen Ying Shang, Suwanda Holy, Ketua PMI KI-KA : Chen Ying Shang, Suwanda Holy, Ketua PMI 
Bandung, Dr Djoni Toat bersama-sama menyaksikan Bandung, Dr Djoni Toat bersama-sama menyaksikan 
prosesi penandatanganan MoU secara virtual. prosesi penandatanganan MoU secara virtual. 

Pimpinan PSMTI, pimpinan PMI Bandung  berfoto ber-Pimpinan PSMTI, pimpinan PMI Bandung  berfoto ber-
sama Kapolrestabes Bandung.sama Kapolrestabes Bandung.

Pimpinan PMI berfoto bersama Dr Djoni Toat, Wen Shun Pimpinan PMI berfoto bersama Dr Djoni Toat, Wen Shun 
Fen di lokasi kegiatan.Fen di lokasi kegiatan.

Chandra Kurniawan (kanan) dan Wang Han Chandra Kurniawan (kanan) dan Wang Han 
(kiri) menyerahkan surat pengangkatan (kiri) menyerahkan surat pengangkatan 
Ketua Kehormatan kepada Wang Zhong Ren.Ketua Kehormatan kepada Wang Zhong Ren.

Pengurus Perkumpulan Marga Wang Indonesia berfoto Bersama seusai menerima surat pengangkatan. Pengurus Perkumpulan Marga Wang Indonesia berfoto Bersama seusai menerima surat pengangkatan. 


