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Yayasan Tzu Chi Indonesia

Saat membantu orang lain, yang paling
banyak memperoleh keuntungan abadi
adalah diri kita sendiri.
(Master Cheng Yen)

PENETAPAN KOMPONEN CADANGAN

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Komandan Upacara
Brigjen TNI Yusuf Ragainaga mengecek kesiapan pasukan pada upacara penetapan Komponen Cadangan Tahun
Anggaran 2021 di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (7/10). Komponen cadangan
ini dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang dan keberadaannya akan makin
memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Mahfud MD: Brantas Mafia Tanah
yang Manfaatkan Lembaga Peradilan
KY dan MA harus memastikan lembaga
pengadilan dapat berfungsi secara optimal,
transparan, dan adil serta tidak ditunggangi
oleh mafia tanah dan mafia peradilan. Korban selalu rakyat kecil.
JAKARTA (IM) - Menteri
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakuI
banyak mendapat laporan terkait

kasus mafia tanah yang menimpa
rakyat kecil.
Mahfud menceritakan bahwa
dirinya pernah menangani perkara
sengketa tanah yang dikuasai oleh

Beredar Transkrip Pembicaraan Napoleon,
Tommy Sumardi dan Prasetijo soal DT
JAKARTA (IM) - Beredar
rekaman dan transkip pembicaraan yang diduga dilakukan oleh tiga terdakwa di kasus
dugaan suap penghapusan red
notice DT.
Seperti diketahui, majelis
hakim menjatuhkan vonis hukuman empat tahun dan enam
bulan penjara terhadap DT, serta
harus membayar denda sebesar
Rp100 juta subsidair enam bulan
kurungan.
Dalam transkrip yang beredar
tertuliskan bahwa pembicaraan
itu diduga dilakukan oleh, NB, TS
dan PU. Dalam hal ini diterterakan NB adalah Irjen Napoleon

Bonaparrte, TS adalah Tommy
Sumardi dan PU merupakan
Prasetijo Utomo.
Masih dalam transkrip itu,
dituliskan bahwa pembicaraan
itu terjadi pada 14 Oktober 2020
pukul 20.20 WIB, saat mereka
berada di dalam Rumah Tahanan
(Rutan) Bareskrim Polri.
Sedangkan inti dari pembicaraan itu menyinggung soal
proses hukum dari DT yang
menyeret mereka semua, proses
praperadilan hingga pembahasan
isi BAP. Namun, dalam transkip
tersebut ada beberapa kalimat
Bersambung ke hal 11

pengembang. Padahal, warga
tersebut sudah tinggal dan memiliki tanah itu secara turun temurun. Ketika warga tersebut hendak
melaporkan kasusnya ke kantor
polisi, warga itu justru terkena
kasus pidana.
“Sesudah dilaporkan ke aparat
malah dia yang ditahan, katanya
menyerobot tanah yang sudah
dimiliki orang lain,” kata Mahfud
saat menjadi pembicara di Seminar
Nasional virtual bertajuk “Peran
Komisi Yudisial dalam Mengawasi

Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan” yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial
pada Kamis (7/10),
Mahfud turut juga menceritakan kasus menimpa seorang ibu
yang kebetulan tetangganya di
Yogyakarta. Saat itu, tanah milik
ibu itu diklaim oleh pengembang
hotel. Ibu tersebut sempat berusaha melaporkan kasusnya ke
polisi dan kelurahan setempat,
namun ditolak.
“Dia ngadu ke polisi, diusir

BANDUNGG (IM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPANRB) Tjahjo Kumolo
mengatakan masih menunggu

perkembangan dari Polri terkait
rencana perekrutan 57 pegawai
KPK yang dipecat lantara tak
lulus tes wawasan kebangsaan
(TWK).

karena dia seorang mbok-mbok
yang miskin. Katanya, ‘itu sudah
selesai kamu apa dasarnya’. Diusir. Ngadu ke lurah, diusir juga,”
ungkapnya.
Lalu, ibu tersebut mengadukan kasusnya ke Mahfud yang saat
itu belum menjadi Menko Polhukam. Ia pun saat itu berupaya
melakukan komunikasi dengan
pejabat setempat. Menurut dia,
banyak kasus pertanahan serupa
Bersambung ke hal 11

MenPANRB Siap Selesaikan Proses
Perekrutan 57 Eks Pegawai KPK ke Polri
“Kami menunggu Pak Kapolri,” ucap Tjahjo saat mendatangi
Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Bersambung ke hal 11

SEORANG pria yang dikenal sebagai
pengusaha, politikus, dan selebritas, di Kanada,
Kevin O’Leary, viral di media sosial baru-baru
ini, Ia menarik perhatian warganet dengan
video TikTok yang ia posting pada 5 Oktober.
Video tersebut viral setelah warganet melihat
gaya berpakaian O’ Leary yang unik.
Dalam video berdurasi 12 detik itu,
O’Leary dalam pertuan daring terlihat sedang
berbicara tentang kebiasaan belanja orang kaya.
Netizen tertarik melihat O`Leary bukan apa
yang sedang dibicarakannya, tapi stelan yang
dikenakannya.
Video tersebut viral setelah warganet, melihat O’Leary mengenakan setelan jas, tetapi
dengan bawahan celana batik yang biasa dipakai
wanita dan emak-emak.
Meskipun mungkin umum bagi orang Asia
untuk berdandan seperti itu saat bekerja dari
rumah. Celana batik O’Leary menjadi pembicaraan di kalangan warganet Asia, sebagian
terkejut sekaligus merasa lucu melihat batik
terkenal di kalangan orang Barat.
Beberapa warganet dari Malaysia bahkan
berkomentar geli, menunjuk bahwa celana batik yang dikenakan O’Leary biasa dipakai oleh
wanita, seperti ibu atau nenek mereka.
Bersambung ke hal 11

Tragis, Tiga Orang Tewas di Gorong-gorong
di Tangerang, Diduga Tersengat Arus Listrik
TANGERANG (IM) - Tiga
orang tewas diduga karena kesetrum arus listrik saat masuk ke
dalam goorong-gorong di Jalan
Taman Royal, Cipondoh, Kota

Tangerang, Kamis (7/10).
Hingga pukul 13.30 WIB,
Kamis kemarin, jenazah ketiga
korban basih ada di di tempat kejadian perkara (TKP). Warga ter-

lihat berkerumun melihat jenazah
korban, di belakang garis polisi.
Sementara itu di TKP terlihat
Bersambung ke hal 11
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Bertambah 1.393 Kasus Positif,
yang Sembuh 1.946 Orang
Satgas Penanganan Covid-19
kepada wartawan pada Kamis
(7/10) sore. Data juga bisa
diakses publik melalui situs
Covid19.go.id.
Berdasarkan data Satgas
Penanganan Covid-19, ditehaui
jumlah pasien Covid-19 yang
sembuh bertambah. Dalam
sehari, jumlah yang sembuh
bertambah 1.946. Dengan
demikian, jumlah kasus sembuh di Indonesia hingga saat
ini mencapai 4.054.246.
Namun dengan data yang
sama juga menginformasikan
penambahan jumlah pasien
Covid-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Pada
periode 6-7 Oktober 2021, ada

Viral, Politikus Kanada Pakai Celana
Emak-emak Saat Pertemuan Daring
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UPDATE COVID‐19 DI INDONESIA

JAKARTA (IM) - Pemerintah kembali mengumumkan
kasus harian penyebaran virus
Corona di seluruh Indonesia,
dan jumlah yang sembuh serta
yang meningga dunia setelah
terpapat virus asal Wuhan,
Tiongkok.
Data dari Satuan Tugas
(Satgas) Penanganan Covid-19
hingga Kamis (7/10) pukul
12.00 WIB ada penambahan
1.393 kasus baru Covid-19
dalam 24 jam terakhir. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di
Indonesia saat ini mencapai
4.224.487, terhitung sejak
kasus pertama diumumkan
Presiden Joko Widodo pada 2
Maret 2020.
Informasi ini disampaikan

ASALTAU!

PENINGKATAN VOLUME LALU LINTAS JALAN TOL
Sejumlah kendaraan melintas di jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Kamis (7/10).
PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat peningkatan volume lalu lintas harian
rata-rata (LHR) jalan tol di seluruh Indonesia meningkat 3.03 juta kendaraan atau
17,4 persen pada September 2021 dibandingkan dengan Agustus 2021 sebesar
2,59 juta kendaraan.

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

LvstRupiah
MATA UANG JUAL
USD
SGD
AUD
EUR
HKD
GBP

14.285,00
10.674,00
10.482,00
16.643,00
1.872,00
19.563,00

BELI
14.110,00
10.354,00
10.282,00
16.318,00
1.782,00
19.168,00

Kamis 7 Oktober 2021 15.30 WIB
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