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Pemerintah tidak konsisten terkait proyek 
kereta api cepat Jakarta – Bandung, di 
mana komintemen awal proyek tersebut  
business to business.

“Kalau business to business 
katakanlah konsorsium BUMN 
itu harus menambah permodalan 
mereka. Nah, ini termasuk untuk 
menambal pembengkakan pem-
biayan mereka yang saat ini me-
ningkat 30% dari perencaan awal. 
Ini artinya kan tidak konsisten,” 
ujarnya kepada wartawan, Minggu 
(10/10).

Kemudian, jika APBN digu-
nakan untuk menambal pendanaan, 

menjaga keberlanjutan pelaksa-
naan Proyek Strategis Nasional 
dengan memperhatikan kapasitas 
dan kesinambungan fi skal,” bu-
nyi Pasal 4 ayat 2 pada Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 93 
Tahun 2021.

Direktur Eksekutif  Indef, 
Tauhid Ahmad menilai, pemer-
intah tidak konsisten dengan 
komitmen awal. Di mana, pada 
awalnya proyek Kereta Cepat 
Jakarta-Bandung seharusnya busi-
ness to business.

Soal pendanaan kereta cepat 
Jakarta-Bandung itu tertuang 
dalam Peraturan Presiden No-
mor 93 Tahun 2021 yang diteken 
Jokowi pada 6 Oktober 2021 dan 
menggantikan Perpres 107 Tahun 
2015. Salah satu yang diubah 
Jokowi adalah Pasal 4 terkait 
pendanaan.

“Pendanaan lainnya seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf  c dapat berupa pembiayaan 
dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dalam rangka 

JAKARTA (IM) - Peng-
gunaan Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN) untuk 
pendanaan proyek Kereta Api 
Cepat Jakarta – Bandung diper-
tanyakan. Indef  menilai pemer-

intah tidak konsisten.
Kebijakan yang memperbole-

hkan  penggunakan APBN untuk 
proyek  tersebut diambil setelah 
membengkaknya pendanaan 
proyek dari rencana awal.

Proyek Kereta Cepat Boleh
Pakai APBN Dipertanyakan
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Muncul Relawan Sahabat LBP,
Luhut akan Nyapres pada 2024?

FOTO: SETKAB.GO.ID

baik lewat media sosial (medsos) 
seperti yang lakukan tim medsos 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo atau Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan serta Gu-
bernur Jawa Barat Ridwal Kamil,” 
kata Sarjan, dalam keterangannya, 
Minggu (10/10).

“Ada lagi yang lewat medium 
baliho yang tersebar di berbagai 
daerah oleh sejumlah elite partai 
politik, seperti Airlangga Hartarto 
(Ketum Golkar), Puan Maharani 
(Ketua PDIP), Muhaimin Iskan-
dar (Ketum PKB) dll,” lanjutnya.

Sarjan lantas menilai kini saa-
tnya pihaknya mendeklarasikan 
Luhut Binsar Pandjaitan untuk 
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JAKARTA (IM) – Relawan 
yang menyebut sebagai Saha-
bat Luhut Binsar Pandjaitan 
(LBP) mendeklarasikan “Luhut 
for Presiden 2024”. Sementara 
menurut juru bicara Luhut, Jodi 
Mahardi, Menteri Koordinator 
Maritem dan Investasi itu tidak 
punya niat untuk menjadi calon 
presiden.

Juru Bicara Sahabat LBP, 
Sarjan Andesbaya awalnya me-
nyinggung banyak tokoh yang 
mulai mempersiapkan diri meski 
Pemilu masih 3 tahun lagi.

“Pemilihan Presiden Re-
publik Indonesia 2024 masih 
3 tahun lagi. Namun sejumlah 
tokoh politik calon presiden telah 
memulai sosialisasi jauh-jauh hari, 
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membebastugaskan Brigjen TNI 
Junior Tumilaar sebagai Inspek-
tur Kodam XIII Merdeka. Surat 
tersebut juga memerintahkan 
agar Junior ditempatkan sebagai 

staf  khusus Kepala Staf  Angkatan 
Darat (KSAD).

“Kepala Staf  Angkatan Darat 

JAKARTA (IM) - Komandan 
Pusat Polisi Militer (Puspom) 
AD Letjen TNI Chandra W Su-
kotjo mengatakan, pihaknya telah 
menerbitkan surat perintah yang 

Usai Surati Kapolri, Brigjen Junior Tumilaar
Dipindahkan Menjadi Staf Khusus KSAD

SALAH satu keluarga di Thailand sangat 
terkejut ketika melihat ada ular hitam di bawah 
mereka. Melansir Eva, peristiwa mengejutkan 
ini terjadi beberapa waktu lalu.

Dikutip dari surat kabar Sanook, Minggu 
(10/10) insiden terjadi di rumah nomor 320, 
Kecamatan Salaeng Phan, Distrik Lam Plai 
Mat, Provinsi Buriam, timur laut Thailand.

Nattawadee Phukaopanich (32), seorang 
ibu rumah tangga, mengungkapkan ada ular 
berukuran 2 meter menyelinap masuk ke 
rumahnya tanpa ada yang memperhatikan.

Nattawadee, yang saat itu sudah memiliki 3 
anak masing-masing berusia 4 tahun, 2 tahun, 
dan si bungsu baru 5 bulan, kerap menidurkan 
mereka di ranjang yang sama. Hal ini dilaklu-
kann gar memudahkan ia mudah mengawasi 
ketiga anaknya.

Namun pada malam tanggal 29 September 
2021, ada yang tidak biasa. Malam itu, keluarga 
Nattawadee pergi tidur seperti biasa. Semua 
tertidur lelap kecuali bayi mereka yang masih 
5 bulan.

Nattawadee mencoba membuat susu untuk 
menenangkan bayinya, tetapi bayinya tetap 
tidak bisa tenang. Nattawadee heran karena 
anaknya tidak menunjukkan gejala penyakit 
apapun.

Saat itu,Nattawadee tidak mau begitu ambil 
pusing dan menganggap bayinya sedang merasa 
tidak nyaman malam itu. Pagi harinya, suami 

Bayi Ini Tak Tidur, Ternyata
Ada Ular di Bawah Bantalnya
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PESAWAT ringan L-410 yang membawa 
penerjun jatuh di Tatarstan, Rusia. Dilaporkan  
16 orang tewas, sementara tujuh lainnya men-
galami luka-luka.

Seperti dilansir AFP Minggu (10/10),  pe-
sawat yang membawa sekelompok penerjun 
parasut jatuh hari Minggu (10/10) sekitar pukul 
09:23 waktu setempat.

Menurut Kementerian Darurat Rusia, pe-
sawat tersebut membawa 23 orang. Sebanyak 
tujuh orang telah diselamatkan dari puing-
puing pesawat.

“Enam belas sisanya tanpa tanda-tanda 

Pesawat Pembawa Penerjun
Jatuh di Rusia, 16 Orang Tewas

                                
            Bersambung ke hal   11

Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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melakukan penyelidikan atas 
kasus dugaan pemerkosaan anak 
di Luwu Timur, Sulsel.

“Bareskrim Polri telah menu-
runkan satu tim ke Polda Suls-

es khususnya di Polres Luwu 
Timur. Di mana tim tersebut 
akan melakukan audit terhadap 

JAKARTA (IM) - Bareskrim 
Polri telah mengirimkan satu tim 
ke Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). 
Tim tersebut akan melakukan 
audit terhadap penyidik yang 

Bareskrim Audit Penyidik Kasus
Pemerkosaan Anak di Luwu Timur
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JAKARTA (IM) - Kebi-
jakan pemerintah melonggar-
kan kegiatan masyarakat saat 
ini dinilai masih terlalu dini. 
Hal itu dinilai beresiko.

Seperti diketahui pemer-
intah telah memberi sejumlah 
relaksasi di beberapa daerah 
yang level pemberlakuan pem-
batasan kegiatan masyara-
kat (PPKM) nya kecil seiring 
menurunnya kasus Covid-19.

“Effort pemerintah yang 
menurut saya berisiko itu 
adalah ketika ada pelonggaran-
pelonggaran besar dilakukan 
terlalu dini,” kata Pakar Epi-
demiologi Griffi th University 
Australia Dicky Budiman 
kepada wartawan, Minggu 
(10/10).

Dicky mengkritik diada-

kannya kembali event-event 
yang berpotensi mengumpul-
kan banyak massa. Menurut-
nya, hal tersebut sebaiknya 
belum dilakukan di tengah 
situasi pandemi Covid-19 saat 
ini yang baru mereda.

“Bukan tidak boleh, tapi 
saat ini kita fondasinya belum 
kuat dan terlalu buru-buru,” 
ujarny.

Dicky menilai, seharusnya 
untuk memberikan pelong-
garan berupa pelaksanaan 
event seperti demikian harus 
ditahan terlebih hingga waktu 
yang tepat. Sebab, kata dia, 
orang yang bepergian namun 
belum divaksinasi Covid-19 
secara lengkap masih banyak. 

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Semua manusia berkeinginan untuk “me-
miliki”, padahal “memiliki” adalah sumber 

dari kerisauan.
(Mas   ter Cheng Y en)

PEMERINTAH ARAB SAUDI KEMBALI BUKA UMRAH UNTUK JEMAAH INDONESIA
Menlu Retno LP Marsudi dalam keterangan pers, Sabtu (09/10), secara virtual. Menlu 
Retno menyampaikan bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kedubes 
Arab Saudi di Jakarta, Jumat (08/10), telah menyampaikan Nota Diplomatik men-
genai dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah asal Indonesia.

KUNJUNGAN PRESIDEN JOKOWI DI MALIOBOROKUNJUNGAN PRESIDEN JOKOWI DI MALIOBORO
Presiden RI Joko Widodo (tengah) bersama menyapa warga saat mengunjungi kawasan Malioboro, Yogyakarta, Presiden RI Joko Widodo (tengah) bersama menyapa warga saat mengunjungi kawasan Malioboro, Yogyakarta, 
Sabtu (9/10). Dalam kunjungan itu Presiden Jokowi berdialog dengan masyarakat serta memberikan bantuan Sabtu (9/10). Dalam kunjungan itu Presiden Jokowi berdialog dengan masyarakat serta memberikan bantuan 
untuk pedagang kaki lima.untuk pedagang kaki lima.

Jangan Buru-buru Longgarkan Kegiatan
Masyarakat, Epidemiolog: Berisiko ...
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