
KUNJUNGAN KERJA PANGLIMA TNI DI MANADOKUNJUNGAN KERJA PANGLIMA TNI DI MANADO
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) didampingi Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto (kanan) Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) didampingi Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto (kanan) 
dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (kiri) meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kantor Gubernur dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (kiri) meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kantor Gubernur 
Sulawesi Utara di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (4/9). Panglima TNI bersama Kabaharkam Polri berada di Manado Sulawesi Utara di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (4/9). Panglima TNI bersama Kabaharkam Polri berada di Manado 
dalam rangka kunjungan kerja untuk meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi massal serta menghadiri rapat bersama dalam rangka kunjungan kerja untuk meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi massal serta menghadiri rapat bersama 
Forkopimda Sulawesi Utara membahas sejumlah hal terkait PPKM dan upaya menghambat penyebaran COVID-19. Forkopimda Sulawesi Utara membahas sejumlah hal terkait PPKM dan upaya menghambat penyebaran COVID-19. 
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KIM Peek, yang lahir di Salt Lake City 
pada tahun 1951, dikenal sangat jenius. Pria ini 
lahir dengan penyakit makrosefali, yaitu suatu 
kondisi yang menyebabkan kepalanya menjadi 
besar secara tidak normal.

Dilansir New York Times, dokter men-
emukan bahwa Peek mengalami kerusakan 
pada otak kecilnya. Ikatan saraf  yang biasanya 
menghubungkan dua belahan otak telah hilang. 
Ia juga didiagnosis mengidap autisme.

Perkembangan masa kecilnya terganggu 
karena hal ini. Dia tidak bisa berjalan sampai 

ASALTAU!

Kisah Kim Peek yang Mampu
Menghafal Buku dalam Hitungan Menit
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APPBI berharap tren peningkatan kunjungan 
ke pusat perbelanjaan terus terjadi seiring 
adanya berbagai pelonggaran yang diber-
lakukan oleh pemerintah.

maksimal 50 persen saja yang 
mana tidak bisa mencukupi un-
tuk menutupi biaya operasional,” 
ungkapnya.

Alphonzus berharap tren pen-
ingkatan kunjungan ke pusat 
perbelanjaan terus terjadi seiring 
adanya berbagai pelonggaran 
yang diberlakukan oleh pemerin-
tah. Dengan begitu, jika kondisi 
yang cukup baik ini bisa terus 
dipertahankan maka paling tidak 

BEKASI (IM) - Ketua Umum 
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja 
Indonesia (APPBI) Alphonzus 
Widjaja mengungkapkan, pusat 
perbelanjaan berpotensi merugi 

hingga Rp 5 triliun per bulan selama 
Pemberlakukan Pembatasan Keg-
iatan Masyarakat (PPKM).

“Selama ditutup sementara, 
maka pusat perbelanjaan (ang-

bertahap sejak diberlakukan 
pelonggaran, namun memang 
peningkatannya cenderung lam-
bat,” ujarnya.

Saat ini, pusat perbelanjaan bo-
leh beroperasi dengan pembatasan 
kapasitas pengunjung sebanyak 50 
persen.  Hal ini, menurut Alphon-
zus, tetap belum bisa menutup 
biaya operasional yang cukup tinggi 
dari pusat perbelanjaan.

“Saat ini pusat perbelan-
jaan hanya diperbolehkan untuk 
beroperasional dengan kapasitas 

gota APPBI di seluruh Indonesia  
berpotensi kehilangan pendapatan 
sekitar Rp. 5 Triliun setiap bulan,” 
ujar Alphonzus kepada  wartawan, 
Minggu (5/9).

Namun beberapa hari ini, 
kata Alphonzus, pengunjung mall 
atau pusat perbelanjaan di Jakarta 
sudah mulai meningkat. Pening-
katan pengunjung terjadi setelah 
diizinkan beroperasi kembali pada 
pertengahan Agustus 2021.

“Tingkat kunjungan ke pusat 
perbelanjaan meningkat secara 

Pengusaha Mall Rugi Rp5 Triliun
Setiap Bulan Selama Penerapan PPKM

IDN/ANTARA

PeduliLindungi Dinilai Belum
Mampu Lindungi Data Pribadi

IDN/ANTARA

EMAS BULUTANGKIS PARALYMPIC TOKYO
Pebulutangkis ganda putri Indonesia Oktila Leani Ratri (kiri) dan Sadiyah Khalimatus 
dengan medali emas saat prosesi penyerahan medali bulutangkis nomor ganda putri 
kategori SL3-SU5 pada Paralympic Games Tokyo 2020 di Yoyogi National Stadium, 
Tokyo, Jepang, Sabtu (4/9). Leani-Khalimatus meraih medali emas setelah menga-
lahkan wakil Tiongkok Cheng He Fang-Ma Huihui dengan skor 21-18 dan 21-12. 

ungi dan term of  sevices, keten-
tuan dan sarana pelayanannya, itu 
boleh dikatakan belum sepenuhnya 
memenuhi prinsip-prinsip perlind-
ungan data pribadi,” kata Wahyudi 
kepada wartawan, Minggu (5/9).

Menurut Wahyudi, Presiden 
Jokowi menandakan bahwa masih 
ada problem terkait autentikasi 
pengguna atau sistem keamanan 
aplikasi. Proses autentikasi pada 
PeduliLindungi sendiri membu-
tuhkan nomor induk kependudu-
kan (NIK), nomor telepon, dan 
tanggal lahir pengguna.

Dengan adanya peristiwa ke-
bocoran data ini, PeduliLindungi 
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JAKARTA (IM) - Direktur 
Eksekutif  Lembaga Studi dan 
Advokasi Masyarakat (Elsam) 
Wahyudi Djafar menilai, aplikasi 
PeduliLindungi yang dikembang-
kan pemerintah untuk penanga-
nan Covid-19 belum sepenuhnya 
mampu melindungi data pribadi 
penggunanya.

Buktinya, baru-baru ini serti-
fi kat vaksin milik Presiden Joko 
Widodo yang dimuat dalam 
aplikasi tersebut tersebar setelah 
NIK presiden beredar luas di 
dunia maya. Peristiwa kebocoran 
serupa sangat mungkin terjadi 
pada penduduk lainnya.

“Kalau kita membaca kebi-
jakan privasi aplikasi PeduliLind-
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nesia turun drastis, lebih cepat 
bila dibanding dengan negaranya.

Anggota parlemen Malaysia 
itu menilai Indonesia lebih ber-
hasil mengurangi tingkat infeksi 

Covid-19 dibanding negaranya, 
padahal populasi penduduk In-
donesia lebih besar.

KUALA LUMPUR (IM)  - 
Politisi Malaysia pemimpin Partai 
Aksi Demokratik (DAP) Lim Kit 
Siang mempertanyakan mengapa 
kasus positif  Covid-19 di Indo-

Politisi Malaysia Heran Kenapa
Covid-19 di Indonesia Turun Drastis

Gunting Tumpul, Menteri Pakistan
Pakai Giginya Potong Pita

SEORANG menteri di Pakistan jadi soro-
tan setelah memakai gigi untuk memotong pita, 
karena gunting yang kan dipakainya memotong 
pita, tumpul.

Pada Kamis (2/9), Menteri Penjara Fayyaz-
ul-Hassan Chohan awalnya diundang untuk 
menghadiri peresmian toko elektronik di 
Rawalpini. Dalam video yang viral beredar, 
Chohan menggunting pita berwarna merah 
itu, namun gagal. Dia mencoba tapi tetap tak 
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Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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mengenai dugaan pelanggaran etik 
yang melibatkan Wakil Ketua DPR 
Azis Syamsuddin.

Adapun Azis dilaporkan Wakil 
Ketua Lembaga Pengawasan dan 

Pengawalan Penegakan Hukum 
Indonesia (LP3HI) Kurniawan Adi 
Nugroho ke Mahkamah Kehor-

JAKARTA (IM) -  Pihak Forum 
Masyarakat Peduli Parlemen Indone-
sia (Formappi) menilai, Mahkamah 
Kehormatan Dewan (MKD) DPR 
RI seolah mendiamkan laporan 

Belum Terlihat Tanda-tanda MK DPR Bakal
Tindak Lanjuti Laporan soal Azis Syamsuddin

                                                 
                 Bersambung ke hal   11

JAKARTA (IM0 - Sat-
gas Covid-19 mencatat ada 
tiga provinsi yang mengalami 
penambahan kasus positif  Co-
rona di bawah 10 orang pada, 
Minggu (5/9). etiganya antara 
lain Maluku Utara, Sulawesi 
Tenggara dan Maluku.

Maluku Utara mencatat-
kan tambahan kasus positif  
Corona sebanyak sembilan, 
kasus sembuh tiga dan yang 
meninggal dunia satu orang. 
Lalu Provinsi Sulawesi Teng-
gara mencatatkan tambahan 
tiga kasus Corona, yang sem-
buh 22orang, dan dua orang 
meninggal dunia.

Kemudian Provinsi Maluku 
mencatatkan tambahan satu 

UPDATE COVID‐19 DI INDONESIA

Tiga Provinsi yang Penambahan
Kasus Covid-19 di Bawah 10 Orang

kasus positif  corona, dua orang 
sembuh dari Covid-19 dan tidak 
ada pasien yang meninggal.

Sebagai informasi, berdasar-
kan data pemerintah, dalam 24 
jam terakhir ini, jumlah ma-
syarakat Indonesia yang terpapar 
virus Corona, masih terus bert-
ambah. Pada Minggu (5/9) ada 
penambahan 5.403 kasus positif  
Covid-19 di Tanah Air.

Data perkembangan pe-
nyebaran Covid-19 ini disam-
paikan BNPB, Minggu (5/9). 
Data ini di-update setiap hari 
dengan cut off  pukul 12.00 
WIB. Dengan tambahan terse-
but, jumlah total kasus Co-

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Musuh terbesar kita bukanlah 
orang lain, melainkan diri kita 
sendiri. (Mas   ter Cheng Y en)
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