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Yayasan Tzu Chi Indonesia

Keharmonisan organisasi tercermin dari
tutur kata dan perilaku yang lembut dari
setiap anggota.
(Master Cheng Yen)

WAPRES MINTA TNI, POLRI DAN PEMDA
BERSINERGI
PERCEPAT
VAKSINASI
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan pidato kunci pada Sespimti Polri Dikreg ke-30 dan Sespimmen Polri
Dikreg ke-61 Tahun 2021, Rabu (6/10). Wapres meminta TNI dan Polri bersinergi dengan pemerintah daerah untuk
mempercepat vaksinasi, terutama di daerah dengan capaian vaksinasi rendah termasuk wilayah aglomerasi.

Waspada, Ancaman Varian Baru Covid-19
Mengintai Jakarta Usai PON XX Papua
Lima atlet PON XX Papua asal DKI Jakarta
terpapar Covid-19 setelah berada di Papua.
Diduga mereka terpapar virus Corona varian baru. Hal ini patut diwaspadai, jangan
sampai menyebar.
JAKARTA (IM) - Lima atlet
DKI Jakarta yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON)
XX Papua dinyatakan terpapar
Covid-19. Mereka terdeteksi

Covid-19 saat hendak pulang ke
Jakarta dan melakukan tes PCR
untuk keperluan administrasi
perjalanan.
Koordinator dokter konti-

Kali Pertama Setelah 25 Tahun, Nama Trump
Terdepak dari Daftar Orang Terkaya Amerika
JAKARTA (IM) - Nama
mantan Presiden Amerika Serikat
Donald Trump terdepak dari
daftar orang terkaya di Amerika
Serikat (AS). Dilansir dari Forbes,
Donald Trump terdepak dari
daftar orang terkaya AS lantaran
nilai kekayaannya merosot 600
juta dollar AS atau sekitar Rp 8,52
triliun (kurs Rp 14.200).
Kini, nilai kekayaan Trump
diperkirakan sebesar 2,5 miliar
dollar AS (Rp 35,5 triliun). Jumlah tersebut kurang 400 juta
dollar AS (Rp 5,68 triliun) untuk
masuk daftar 400 orang terkaya
Amerika Serikat versi Forbes.
Tahun lalu Forbes mencatat,

Trump yang juga merupakan konglomerat real estat di AS tersebut
berada di posisi nomor 339 orang
terkaya di Negeri Paman Sam.
Namun demikian, harta kekayaan
Trump terkikis selama pandemi
akibat tren penurunan kinerja
industri properti selama setahun
terakhir.
Di sisi lain, saham perusahaan
teknologi, aset kripto, dan jenis
aset lainnya justru meroket selama
pandemi Covid-19.
Trump sendiri telah menduduki posisi orang terkaya di
Amerika Serikat sejak tahun 1997.
Bersambung ke hal 11

ngen DKI Jakarta Junaidi mengatakan, atlet DKI Jakarta yang
terpapar saat ini tiga berada di
Timika untuk menjalani isolasi.
Sedangkan sisanya dua orang
berada di Jayapura.
“Di Timika ada tiga orang, di
Jayapura ada dua,” terang Junaidi,
Selasa (5/10).
Adapun cabang olahraga dari
yang terpapar Covid-19 yaitu dua
atlet judo, dan masing-masing
satu atlet basket, sepatu roda dan
softball.

Junaidi mengatakan, lima
atlet tersebut dinyatakan positif
setelah melakukan tes PCR.
Temuan terakhir, kata Junaidi, nilai CT hasil tes PCR rendah yang
menandakan perkembangan virus
sedang terjadi di tubuh para atlet.
Dia juga khawatir, dengan
perkembangan virus yang banyak di tubuh para atlet menjadi
pertanda Covid-19 yang diderita
merupakan penyebab dari varian
baru SARS-CoV-2.
“Beberapa atlet kita juga

JAKARTA (IM) - Direktur
Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Banda Aceh, Syahrul Putra Mutia,
mendesak Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) segera menetap-

kan pertimbangan atas persetujuan amnesti dari Presiden Joko
Widodo (Jokowi).
Jokowi disebut telah menyetujui pemberian amnesti kepada

CT-nya masih rendah, kita takut
ada varian baru yang terpapar di
Papua,” ujarnya.
Namun, untuk memastikan
apakah varian tersebut memang
merupakan varian baru, diperlukan pemeriksaan sampel lebih
lanjut meng gunakan metode
whole genome sequence. Terpapar
saat di Papua
Temuan kasus atlet Jakarta
terpapar Covid-19 ini dipastikan
Bersambung ke hal 11

Presiden Setujui Amnesti Saiful Mahdi,
Kini Tinggal Tunggu Persetujuan DPR

satu r uangan Gedung KPK
dan berujung pemecatan salah
seorang petugas keamanan.
Hotman menegaskan, bahwa
petugas pengamanan di KPK

Bersambung ke hal 11

bernama Iwan Ismail diberhentikan karena melakukan sejumlah
pelanggaran.
Bersambung ke hal 11

UPDATE COVID‐19 DI INDONESIA

IDN/ANTARA

Bertambah 1.484 Kasus Baru Covid-19,
Penyebaran Tertinggi di DKI Jakarta
JAKARTA (IM) – Pemerintahkembali melaporkan
penambahan 1.484 kasus baru
positif Covid-19 dalam 24 jam
terakhir. Penambahan kasus
baru itu tersebar di 34 provinsi.
Berdasarkan catatan
pemerintah, hing ga Rabu
(6/10), total pasien Covid-19 di Tanah Air berjumlah
4.223.094 orang. Penambahan
tertinggi ada di DKI Jakarta sebanyak 203 kasus, disusul Jawa
Tengah dengan 166 kasus, dan
Jawa Timur dengan 158 kasus.
Sementara itu, secara kumulatif, pasien Covid-19 yang
dinyatakan sembuh bertambah 2.851 orang, sehingga
jumlahnya menjadi 4.052.300
orang.
Sedangkan pasien Cov-

id-19 yang meninggal dunia
dalam 24 jam terakhir ini berrtambah 75 orang. Sehingga
total yang meninggal dunia
setelah dinyatakan positif Covid-19 menjadi 142.413 orang.
Hingga hari ini, pemerintah
telah memeriksa 40.589.003
spesimen Covid-19 da r i
27.153.742 orang.
Pemerintah juga melaporkan, hingga Rabu (6/10) pukul
12.00 WIB, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi
dosis kedua yaitu sebanyak
54.441.979 orang atau 26,14
persen dari total target sasaran
vaksinasi.
Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah disuntik
Bersambung ke hal 11

Dituntut 5 Bulan Rehabilitasi, Musisi Anji
Minta Hakim Ringankan Hukumannya
JAKSA penuntut umum menuntut agar
musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji menjalani rehabilitasi selama 5 bulan di RSKO
Cibubur dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Anji langsung mengajukan pleidoi atau
nota pembelaan setelah pembacaan tuntutan.
“Saya sangat menyesali perbuatan saya, dan
saya juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahan seperti ini,” kata Anji saat membacakan
pleidoinya secara lisan di PN Jakarta Barat,
Jalan Letjend S Parman, Jakbar, Rabu (6/10).
Bersambung ke hal 11

Pria Ini Makan Daging Mentah
sebagai Menu Diet Sudah 3 Tahun

dosen Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh, Saiful Mahdi, yang
terjerat Undang-Undang Informasi

Pemilik Bendera ‘HTI’ di KPK Nonmuslim,
Kok Dikait-kaitkan dengan Taliban?
JAKARTA (IM) - Mantan
Kepala Satgas Pembelajaran Antikorupsi KPK Hotman Tambunan blak-blakan soal benar HTI
yang disebu ditemukan di salah

ASALTAU!

IST

Pria ini telah tiga tahun makan daging mentah untuk menu
dietnya.

SEORANG pria Nebraska, Weston Rowe
(39), sudah makan daging mentah sebagai
menu diet selama 3 tahun dan tidak berencana
untuk berhenti.
Daging mentah yang Rowe makan, meliputi daging ayam mentah, daging sapi mentah,
termasuk jeroannya. Rowe mengatakan semua
produk daging mentah dari menu dietnya itu
berasal dari peternakan sapi perah dan unggas lokal, yang mana dagingnya ia bilang kaya
protein.
Melansir New York Post pada Selasa
(5/10), pria ini percaya bahwa daging mentah
dari menu dietnya telah membantu meningkatkan energi tubuhnya. Ia mengaku bugar,
meski ada banyak peringatan berbahaya karena
memakan daging mentah, seperti infeksi salmonella.
Bersambung ke hal 11

JUMLAH TIKUNGAN SIRKUIT MANDALIKA TERBANYAK DI DUNIA
Pengunjung mengambil gambar suasana tikungan ke-10 Sirkuit Mandalika dari
Bukit Seger, KEK Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Rabu (6/10).
Menurut pihak Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku promotor dan
operator sirkuit Mandalika yang dijuluki “Speed Land” tersebut memiliki jumlah
tikungan terbanyak di dunia, yakni 17 tikungan di antaranya 11 tikungan ke kanan
dan 6 tikungan ke kiri.

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

LvstRupiah
MATA UANG JUAL
USD
SGD
AUD
EUR
HKD
GBP

14.305,00
10.693,00
10.453,00
16.729,00
1.875,00
19.656,00

BELI
14.130,00
10.373,00
10.253,00
16.459,00
1.785,00
19.350,00
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