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Orang yang selalu bersumbangsih akan
senantiasa diliputi sukacita. Orang yang selalu
bersyukur akan senantiasa dilimpahi berkah.
(Master Cheng Yen)

PERAYAAN HUT KE-76 TNI

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin (kedua kiri) didampingi Panglima
TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ketiga kiri) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) meninjau alutsista yang dipamerkan usai memimpin upacara peringatan HUT ke-76 TNI di depan Istana Merdeka, Jakarta,
Selasa (5/10). Perayaan HUT ke-76 TNI yang mengusung tema “Bersatu, Berjuang Kita Pasti Menang” itu diisi
dengan pameran 112 alutsista di sekitar Istana Merdeka.

Nama Luhut dan Airlangga Disebut
dalam Laporan Pandora Papers
Jubir Menko Marves Jodi Mahardi mengakui Luhut pernah menjabat sebagai Direktur Utama di salah satu perusahaan
cangkang (shell company) yang terdaftar di
Republik Panama.
JAKARTA (IM) - Nama
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko
Marves, Luhut Binsar Pandjairtan
dan nama Menko Perekonomia,

Airlanggaa Hartarto, disebut
dalam laporan Pandora Papers.
Pandora Papers merupakan
laporan yang membocorkan sekitar 12 juta file berupa dokumen,

JAKARTA (IM) - Perwakilan
57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) melakukan
pertemuan dengan Asisten SDM
Kapolri pada Senin (4/10) sore.
Sebanyak 57 pegawai KPK
yang selama ini dinilai berintegritas yang disingkirkan KPK itu dipecat usai dinyatakan tidak lolos
TWK sebagai bagaian dari alih
status pegawai menjadi aparatur
sipil negara (ASN).
Pertemuan itu merupakan
tindak lanjut dari rencana Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo
untuk merekrut mereka sebagai

ASN di kepolisian.
“Pertemuan kemarin baru
pertemuan awal sebagai tindak
lanjut dari statement Pak Kapolri,
dan belum ada pembahasan substantif,” ujar perwakilan pegawai
KPK Farid Andhika, melalui
keterangan tertulis, Selasa (5/10).
“Belum ada materi pembahasan, karena memang belum
tahu seperti apa rencana detail
dari Pak Kapolri,” katanya.
Akan tetapi, dalam pertemuan
itu, ujar Farid, perwakilan pegawai
KPK menanyakan apakah rencana Kapolri merekrut mereka itu

foto, dan email yang mengungkap
harta tersembunyi, penggelapan
pajak, serta kasus pencucian uang
yang melibatkan orang terkaya
dan berkuasa di dunia. Laporan
tersebut adalah hasil temuan lebih
dari 600 jurnalis yang berasal di
117 negara.
Luhut Pandjaitan disebut
sempat menjabat di salah satu
perusahaan cangkang (shell company) yang terdaftar di Republik
Panama.
Juru Bicara Menteri Koor-

dinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi (Menko Marves),
Jodi Mahardi, angkat bicara soal
nama Luhut Binsar Pandjaitan
yang disebut-sebut masuk dalam
laporan Pandora Papers.
Jodi membenarkan bahwa
Luhut sempat menjabat sebagai
Direktur Utama/Ketua Perusahaan pada Petrocapital SA pada
tahun 2007 hingga 2010. Petrocapital SA sendiri merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Panama.

“Perusahaan ini didirikan
pada tahun 2006 oleh Edgardo
E Dia dan Fernando A Gil. Petrocapital memiliki modal disetor senilai 5.000.000 dollar AS,
yang salah satu bidang usahanya
adalah minyak dan gas bumi,” kata
Jodi,dikutip dari Kompas.com,
Selasa (5/10).
Jodi mengatakan, Petrocapital
SA semula akan digunakan untuk
pengembangan bisnis di luar negeri,
Bersambung ke hal 11

57 Eks Pegawai KPK Menindaklanjuti HUT ke-76 TNI, Jokowi: Bersatu,
Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri Berjuang Kita Pasti Menang

Bersambung ke hal 11

Limbah Medis Timbulkan Masalah Baru
dan Ancam Kesehatan Warga Jakarta
JAKARTA (IM) - Ledakan kasus Covid-19 di Indonesia, khususnya Ibu Kota
Jakarta, telah menimbulkan
masalah baru bagi lingkungan.
Pasalnya, fenomena ledakan
kasus Covid-19 tersebut memicu pertumbuhan limbah
medis yang masif. Sementara
itu, pemerintah belum memiliki solusi efektif dalam
penanganan limbah.
Kebanyakan dari sampah
rumah tangga hingga limbah
medis beracun disalurkan ke
tempat pembuangan akhir
(TPA) dan ditumpuk di sana.
Ini menimbulkan masalah
baru bagi lingkungan, termasuk berpotensi menimbulkan
permasalah bagi kesehatan
masyarakat yang tinggal dekat
dengan TPA.

Sebelumnya, kantor berita
Aljazeera mendatangi TPA
Burangkeng yang berjarak sekitar 30 kilometer dari Jakarta.
Di sana, ditemukan gundukan
sampah, termasuk limbah medis beracun. Di antara limbah
medis tersebut adalah selang
infus yang masih berisi darah,
sarung tangan medis, dan alat
tes Covid-19.
Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Bagong
Suyoto mengatakan, ada pertumbuhan yang pesat pada
jumlah limbah medis yang
dibuang ke TPA-TPA di Jakarta
dan sekitarnya.
Data dari Program Lingkungan Perserikatan BangsaBangsa, jumlah limbah medis
Bersambung ke hal 11

JAKARTA (IM) – Presiden
Joko Widodo (Jookowi) meyakini
Indonesia akan menang menghadapi segala ujian bersama TNI.
Pernyataan ini disampaikan Ke-

pala Negara saat Peringatan HUT
ke-76 TNI, di halaman Istana
Merdeka, Jakarta, Selasa (5/10).
“Dirgahayu TNI, bersatu,
berjuang kita pasti menang,” ujar

Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa
TNI selalu menjadi penjaga utama
Bersambung ke hal 11

Putri Penyanyi Nia Daniaty Minta Polisi Tunda
Pemeriksaannya soal Kasus Penipuan Calon PNS
JAKARTA (IM) - Olivia
Nathania ON yang merupakan
putri penyanyi Nia Daniaty, meminta penyidik Polda Metro Jaya
menunda pemeriksaannya terkait

dugaan kasus penipuan bermodus
penerimaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS).
ON yang sebelumnya dilaporkan oleh lima dari 225 orang

yang diduga menjadi korbannya,
dijadwalkan diperiksa di Polda
Metro Jaya pada Selasa (5/10).
Bersambung ke hal 11
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Arkeolog Klaim Temukan
Lokasi Gunung Sinai atau Tursina
SEJUMLAH arkeolog mengklaim bahwa
mereka telah menemukan lokasi Gunung Sinai
atau Tursina, salah satu situs tersuci yang disebutkan dalam Alkitab dan Alquran. Hsanya
saja lokasinya jauh dari tempat yang diduga
sebelumnya.
Sebuah organisasi arkeolog alkitabiah,
The Doubting Thomas Research Foundation, mengklaim telah menemukan gunung
yang sebenarnya di mana, menurut Perjanjian
Lama, Nabi Musa memimpin bangsa Israel dan
menerima 10 Perintah dari Tuhan.
Dalam agama Islam, gunung ini juga disebutkan sebagai tempat di mana Nabi Musa
menerima wahyu Allah SWT.
Namun, yayasan riset itu mengklaim bahwa
Gunung Sinai, salah satu tempat paling suci
dalam agama Yahudi, Kristen dan Islam, adalah
Jabal Maqla, sebuah gunung yang terletak di
pegunungan Jabal al-Lawz di barat laut Arab
Saudii.
“Salah satu alasan utama para sarjana terBersambung ke hal 11

Data Pribadi 1,5 Miliar Pengguna
Facebook Dijual di Dark Web
DATA pribadi 1,5 miliar pengguna Facebook yang diambil dari platform tersebut
dilaporkan telah ditawarkan di web gelap
(dark web).
Laporan ini menambah masalah yang
dialami Facebook menyusul downnya sejumlah layanan terkait perusahaan itu, termasuk
Instagram dan WhatsApp, yang menyebabkan
kerugian bagi CEO Mark Zuckerberg.
Outlet keamanan siber Privacy Affairs pada
Senin (4/10) melaporkan bahwa ID pengguna,
nama asli, alamat email, nomor telepon, dan lokasi ada di antara data lebih dari 1,5 miliar data
pelanggan Facebook yang dijual. Informasi itu
dijual dengan harga USD5.000 (sekira Rp71
juta) untuk satu juta nama.
Privacy Affairs melaporkan bahwa datadata tersebut tampaknya asli dan diperoleh
melalui metode “scraping”, mendapatkan informasi yang disetel pengguna ke ‘publik’ atau
mengizinkan kuis atau aplikasi atau halaman
Bersambung ke hal 11

INDONESIA PERINGKAT KELIMA VAKSINASI COVID-19 DI DUNIA
Sejumlah warga antre mengikuti vaksinasi COVID-19 massal di Puri Begawan,
Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/10). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
mengatakan sebanyak 94 juta orang sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama, jumlah tersebut membawa Indonesia ke peringkat kelima di dunia naik
satu tingkat menyusul Jepang dalam vaksinasi COVID-19.

Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id

LvstRupiah
MATA UANG JUAL
USD
SGD
AUD
EUR
HKD
GBP

14.335,00
10.723,00
10.489,00
16.794,00
1.879,00
19.661,00

BELI
14.160,00
10.403,00
10.289,00
16.494,00
1.789,00
19.351,00
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