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Usulan Kapolri merekrut para mantan 
pegawai KPK untuk jadi  ASN Polri bersifat 
tawaran. Jadi tak ada proses seleksi lagi. 
Mereka akan ditempatkan sesuai bidang 
masing-masing.

kan pada 30 September 2021. Polri 
dan sembilan orang perwakilan 
mantan pegawai KPK telah ber-
temu pada 4 Oktober 2021.

Kepala Divisi Humas Polri 
Irjen Pol Argo Yuwono men-
gatakan, perwakilan mantan pega-
wai KPK mengapresiasi tawaran 
Kapolri untuk merekrut mereka 
menjadi ASN di kepolisian.

Mantan pegawai KPK masih 
menunggu tindak lanjut dari Polri 

itu, lanjut dia, Polri akan terus 
berkoordinasi dengan para man-
tan pegawai tersebut.

“Tentu dilihat dari koordi-
nasinya seperti apa. Seperti kami 
katakan bahwa eks pegawai KPK 
itu bukan penyidik semua. Tentu 
penempatan disesuaikan dengan 
kompetensinya. Itu berdasarkan 
koordinasi antara SDM Polri, 
BKN, dan Kementerian PAN-
RB,” tuturnya.

Adapun 57 mantan pegawai 
KPK itu telah resmi diberhenti-

polri untuk merekrut para mantan 
pegawai KPK itu bersifat tawaran.

“Tidak ada seleksi ya. Artinya 
kami menawarkan,” kata Ramad-
han di Mabes Polri, Jakarta, Senin 
(11/10).

Namun, Ramadhan men-
gatakan, mekanisme perekrutan 
dan penempatan 57 eks pegawai 
KPK itu masih terus didiskusikan 
bersama Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) dan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi. Selain 

JAKARTA (IM) - Kepala 
Bagian Penerangan Umum Divisi 
Humas Polri Kombes Pol Ahmad 
Ramadhan mengatakan, tidak ada 

seleksi bagi 57 mantan pegawai 
KPK untuk menjadi aparatur sipil 
negara (ASN) Polri.

Dia menegaskan, usulan Ka-

Polri: Tidak Ada Seleksi bagi Eks
Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian
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20 Mahasiswa USU Ditangkap BNN
Saat Pesta Narkoba di Kampus

FOTO: SETKAB.GO.ID

hari tidak ada aktivitas perku-
liahan, karena pandemi Covid-19

“Seharusnya enggak boleh 
ya. Namanya mahasiswa ya. Saya 
belum menelusuri terkait peng-
kondisian mahasiswa sampai 
malam hari di Kampus USU,” 
kata Amalia.

Dengan adanya kejadian 
tersebut, Amalia mengungkapkan 
akan menjadi catatan dan evaluasi 
pihak pimpinan USU terhadap 
petugas keamanan kampus. Ke-
napa mahasiswa bisa berada di 
dalam kampus hingga dini hari.

“Besok kami ber jumpa, 
dari kami, pihak keamanan dan 
BNN,” sebut Amalia.
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MEDAN (IM) – Puluhan 
mahasiswa diciduk petugas BNN 
di areal Fakultas Ilmu Budaya, 
Kampus Universitas Sumatera 
Utara (USU), Padang Bulan, Kota 
Medan pada Minggu (10/10) 
dini hari. Dalam penggerebekan 
itu petugas BNN menemukan 
barang bukti ganj.

Humas USU, Amalia Meutia, 
menyebut bahwa penggrebek-
kan merupakan hasil koordinasi  
pihak USU dan BNN.

“Iya hasil kordinasi,” ujar 
Amalia, Senin (11/10).

Amalia menyesalkan ada ak-
tivitas mahasiswa hingga malam 
hari di Kampus USU sembari 
mengkonsumsi narkoba. Sedan-
gkan, kampus USU sendiri setiap 
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(AD/ART) Partai Demokrat ke 
Mahkamah Agung (MA) bukan 
terobosan hukum.

Menurutnya, JR tersebut jus-
tru merupakan usaha untuk me-

nyimpangi aturan yang ada bahwa 
keberatan atas AD/ART semes-
tinya diselesaikan di mahkamah 

JAKARTA (IM) - Kuasa 
hukum Partai Demokrat Ham-
dan Zoelva menyatakan, judi-
cial review (JR) atas Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga 

Hamdan Zoelva Sebut Judicial AD/ART
Demokrat ke MA Bukan Terobosan Hukum

SEORANG aktor teater tewas di atas 
panggung di Teater Bolshoi yang ikonik di 
Moskow, Rusia, setelah tertimpa benda berat 
dari set panggung saat pertunjukan malam. 
Aktor itu tewas di tempat.

Pertunjukan malam opera Nikolai Rimsky-
Korsakov ‘Sadko’ di Bolshoi berubah secara 
tragis pada Sabtu (9/10) malam, ketika dekorasi 
panggung yang berat menghantam kepala 
seorang aktor. Kecelakaan itu terjadi segera 
setelah opera dimulai, menurut beberapa 
laporan.

“Tidak ada yang punya waktu untuk ber-
nyanyi. Overture baru selesai diputar,” tulis 
seorang saksi di media sosial.

“Berhenti! Berhenti! Panggil ambulans! 
Ada darah!” teriak seseorang, menurut saksi 
yang dikutip RT.

Sementara laporan awal menyebutkan sepo-
tong dekorasi yang jatuh menyebabkan insiden 
itu, video pertunjukan menunjukkan bahwa set 
telah bergerak sebagaimana dimaksud, dan si 

Aktor Tewas Tertimpa Dekorasi
Panggung Teater Ikonik di Moskow
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SEORANG perempuan di Kanada terhin-
dar dari maut, setelah batu meteor jatuh dari 
langit dan menembus atap rumahnya. Batu 
meteor itu bahkan mendarat di bantal tepat di 
sebelahnya ketika tidur.

Perempuan tersebut bernama Ruth Ham-
ilton dari Golden, British Columbia, yang 
terbangun karena suara tabrakan dan debu di 
wajahnya pada malam tanggal 4 Oktober 2021.

“Aku langsung melompat dan menyalakan 
lampu, aku tidak tahu apa yang terjadi,” kata 
Hamilton kepada Victoria News, dikutip dari 
Daily Mail pada Minggu (10/10/).

Sebelumnya, orang-orang juga melihat 
pemandangan meteor jatuh malam itu di atas 
Danau Louise, sekitar 80 km timur rumah 
Hamilton. Beruntung, Hamilton tidak terluka 
meski batu meteor mendarat tepat di sebelah 
bantal yang dia pakai tidur.

Ia lalu menelepon 911 dan bersama seorang 
petugas memastikan bahwa itu bukan puing-
puing dari konstruksi terdekat di Kicking Horse 

Batu Meteor Menembus Atap Rumah
di Kanada Saat  Penghuninya Tidur
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Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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majelis hakim dari ruang Penga-
dilan Negeri Jakarta Barat, Senin 
(11/10).

 “Menjatuhkan pidana ter-
hadap terdakwa Erdian Aji Pri-

hartanto alias Anji dengan men-
jalani rehabilitasi rawat inap di 
Rumah Sakit Ketergantungan 

JAKARTA (IM) - Musisi 
Erdian Aji Prihartanto alias Anji 
divonis empat bulan rehabilitasi 
terkait penyalahgunaan narkotika 
jenis ganja. Vonis dibacakan 

Anji Divonis 4 Bulan Rehabilitasi
Terkait Penyalahgunaan Narkotika
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JAKARTA (IM) - Menteri 
Koordinator Bidang Kemariti-
man dan Investasi (Menko 
Marves) Luhut Binsar Pand-
jaitan mengatakan, situasi pan-
demi virus corona di Indonesia 
terus menunjukkan perbaikan.

Dalam satu pekan terakhir, 
kasus Covid-19 harian nasional 
turun 98,4 persen dibanding-
kan dengan puncaknya pada 
pertengahan Juli 2021.

“Dan kasus konfirmasi 
Jawa-Bali juga menunjuk-
kan penurunan hingga 98,99 
persen dari puncaknya 15 Juli 
yang lalu,” kata Luhut dalam 
konferensi pers daring evalu-
asi Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM), 
Senin (11/10).

Tak hanya itu, kata Luhut, 

jumlah kematian pasien Co-
vid-19 harian di Tanah Air juga 
terus turun. Data terbaru pada 
10 Oktober 2021 menunjuk-
kan bahwa terdapat 39 kasus 
kematian nasional dan 17 kasus 
kematian di Jawa Bali.

Berdasarkan data tersebut, 
Luhut menyatakan, situasi pan-
demi virus corona di Indonesia 
lebih baik dibandingkan den-
gan negara-negara tetangga, 
khususnya di kawasan ASEAN.

“Covid-19 recovery index 
Indonesia yang dirilis oleh 
Nikkei menunjukkan pering-
kat Indonesia jauh lebih baik 
dibandingkan dengan Singa-
pura, Malaysia, hingga Thai-
land,” ujar Luhut yang juga 

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Kesuksesan terbesar dalam kehidupan 
manusia adalah bisa bangkit kembali dari 

kegagalan.
(Mas   ter Cheng Y en)

INDUSTRI PENERBANGAN GLOBAL MERUGI
Pesawat tinggal landas di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (11/10). 
Industri penerbangan global mengalami kerugian Rp2.867 triliun akibat pandemi 
Covid-19. Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) menyebut nilai kerugian 
itu melampaui hampir 9 tahun pendapatan kolektif industri.

OJK VIRTUAL INNOVATION DAY 2021OJK VIRTUAL INNOVATION DAY 2021
Presiden Joko Widodo memberikan pidato kunci pada Pembukaan OJK Virtual Innovation Day 2021, Senin Presiden Joko Widodo memberikan pidato kunci pada Pembukaan OJK Virtual Innovation Day 2021, Senin 
(11/10), di Istana Negara, Jakarta. Presiden menekankan agar perkembangan keuangan digital yang cepat harus (11/10), di Istana Negara, Jakarta. Presiden menekankan agar perkembangan keuangan digital yang cepat harus 
dijaga, dikawal, sekaligus difasilitasi agar tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat.dijaga, dikawal, sekaligus difasilitasi agar tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat.

Covid-19 di Jawa dan Bali 
Turun 98,99 Persen
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