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JAKARTA (IM) - Ber-
dasarkan data Satuan Tugas 
Penanganan Covid-19 sejak 
Selasa (19/10) hingga Rabu 
(20/10) pasien baru yang 
positif  Covid-19 bertambah 
sebanyak 914 orang. Dengan 
demikian jumlah pasien yang 
terjangkit Covid-19 di Indo-
nesia kini mencapai 4.237.201 
orang terhitung sejak kasus 
pertama diumumkan pada 2 
Maret tahun lalu.

Informasi itu disampai-
kan Satgas Covid-19 kepada 
wartawan Rabu sore. Data 
juga bisa diakses melalui laman 
www.covid19.go.id dan laman 

Kementerian Kesehatan yang 
selalu diperbarui setiap sore.

Sementara pasien Covid-19 
yang sembuh bertambah se-
banyak 1.207 orang. Sehingga 
jumlah kasus sembuh Cov-
id-19 kini berjumlah 4.077.748 
orang.

Sedangkan jumlah pasien 
Covid-19 yang meninggal du-
nia akibat Covid-19 di Indone-
sia juga masih terus bertambah. 
Pada periode 19-20 Okto-
ber tercatat ada penambahan 
pasien meninggal dunia 28 
orang.

Bertambah 914 Kasus Positif,
Pasien yang Sembuh 1.207 Orang
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Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah sepa-
ruh periode berjalan. Dimasa pemerin-
tahan Jokowi – Ma`ruf ini diharapkan 
sedikitnya satu kasus pelanggaran berat 
terlesaikan.

pun peristiwa pelanggaran HAM 
berat yang diselesaikan melalui 
jalur hukum, maka hal itu akan 
menjadi catatan buruk. Padahal, 
jika pemerintah bisa menyele-
saikannya, maka masyarakat akan 
mengingat Jokowi adalah Presiden 
yang bisa menyelesaikan kasus 
pelanggaran HAM berat.

“Itu tantangan paling berat 
untuk Presiden Jokowi saat ini,” 

intah akan disibukkan dengan 
urusan politik jelang Pemilu 2024. 
Sehingga besar harapan, Jokowi 
dan Ma’ruf  Amin bisa menyele-
saikan setidaknya satu peristiwa 
pelanggaran HAM berat.

“Walau kami dengar ada me-
kanisme yang mau dibangun 
(pemerintah) tapi bagi kami (pe-
nyelesaian) melalui pengadilan 
HAM,” tegasnya.

Anam berpendapat, jika sam-
pai masa periode pemerintahan 
saat ini berakhir tidak ada satu 

“Salah catatan paling serius 
yang memang harus diperhatikan 
Pak Presiden Jokowi adalah peny-
elesaian pelanggaran HAM berat,” 
terang Anam ditemui di Kantor 
Komnas HAM, Menteng, Jakarta 
Pusat, Selasa (19/10).

 “Sampai sekarang belum satu 
kasus pun istilahnya pecah telur,” 
ucapnya.

Anam menerangkan saat ini 
pemerintahan Jokowi-Ma’ruf  telah 
separuh periode berjalan. Sebab 
tahun 2022 dan 2023 nanti pemer-

JAKARTA (IM) - Dua tahun 
pasca Presiden Joko Widodo dan 
Wakil Presiden Ma’ruf  Amin ter-
pilih, Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM) men-

catat belum ada kasus pelangga-
ran HAM berat yang diselesaikan.

Komisioner Komnas HAM 
Choirul Anam menilai fakta itu 
mesti jadi perhatian pemerintah.

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Tidak Ada
Kasus Pelanggaran HAM Berat Diselesaikan

FOTO: SETKAB.GO.ID

Presiden Brasil Terancam Didakwa
Pembunuhan Massal terkait Covid-19

IDN/ANT

tor Renan Calheiros dari oposisi 
pemerintah Brasil untuk komisi 
Senat yang menyelidiki Bol-
sonaro. Disebutkan dokumen 
itu bahwa Bolsonaro menolak 
peluang awal untuk mendapatkan 
vaksin dan menunda program 
vaksinasi.

Dokumen itu juga menyebut 
Bolsonaro dipandu oleh ‘keper-
cayaan tak beralasan soal teori 
herd immunity oleh penularan al-
ami dan keberadaan pengobatan’.

“Tanpa vaksin, kematian akan 
sangat tinggi, seperti yang terjadi 
kini,” sebut dokumen Senat Brasil 
tersebut.

Disebutkan juga dalam doku-
men itu bahwa pendekatan ‘sem-
brono’ pemerintah Brasil terhadap 
pandemi telah mengekspose warga 

BRASILIA (IM) - Para 
Senator Brasil yang memimpin 
penyelidikan terhadap penanga-
nan pandemi virus Corona (Co-
vid-19) merekomendasikan agar 
Presiden Jair Bolsonaro didakwa 
atas pembunuhan massal terkait 
dugaan kesalahan penanganan 
pandemic Covid-19 menyebab-
kan kematian ribuan orang.

Seperti dilansir Reuters dan 
CNN, Rabu (20/10), Bolsonaro 
menolak penyelidikan itu dengan 
menyebutnya didasari motif  
politik. Diketahui bahwa kecil 
kemungkinan Bolsonaro akan 
menghadapi persidangan untuk 
dakwaan semacam itu, yang harus 
diajukan oleh Jaksa Agung Brasil 
yang ditunjuk Bolsonaro.

Rekomendasi itu terungkap 
dalam dokumen setebal 1.200 
halaman yang dipersiapkan Sena-
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landas dari Houston, Amerika 
Serikat (AS). Beruntung, semua 
orang yang ada di dalam pesawat 
berhasil selamat.

Seperti dilansir CNN, Rabu 

(20/10), insiden ini menimpa 
pesawat jenis McDonnell Doug-
las MD-87 yang lepas landas dari 

HOUSTON (IM) - Pe-
sawat yang membawa 21 orang 
penumpang menabrak pagar dan 
kemudian terbakar. Kecelakaan ini 
terjadi saat pesawat naas itu lepas 

Pesawat Tabrak Pagar dan Terbakar
di AS, 21 Penumpangnya Selamat Semua

DISTRIK Lampu Merah yang terkenal 
di Amsterdam adalah pusat pekerja seks yang 
beragam, multikultural. Anda dapat menemu-
kan hampir semua jenis wanita atau pria untuk 
melayani keinginan Anda yang paling lembut 
atau terliar.

Di antara para pekerja seks ini, saudara 
kembar Louise dan Martine Fokken adalah 
yang tim yang tertua, dengan total pengalaman 
masing-masing lebih dari setengah abad. Mer-
eka dinobatkan sebagai ‘gadis jendela tertua’ 
di Distrik Lampu Merah pada 2012 sebelum 
mereka pensiun.

Mereka telah membuat fi lm dokumenter 
tentang mereka yang disebut “Meet the Fok-
kens” dan memiliki sebuah buku yang merinci 
kehidupan mereka.

Dua bersaudara, yang telah berusia akhir 
70-an tahun itu telah melayani lebih dari 
335.000 klien selama ‘karier’ mereka yang 
panjang.

Berbicara kepada Guardian, Louise 

Kisah Saudara Kembar Pekerja Seks
Tertua, Layani Lebih 335.000 Klien
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ADA lorong bawah tanah di Kodim 0825 
Banyuwangi. Lorong ini memiliki panjang 
sekitar 300 meter dengan tinggi 2 meter dan 
lebar 1,5 meter.

Lorong ini berada di bawah Aula Jenderal 
Soedirman. Belum diketahui secara pasti, soal 
fungsi lorong tersebut.

Lorong itu ditutup dengan pintu pelat 
besi dan letaknya di sekitar lounge 0825, 
dekat dengan beberapa kursi. Jika dilihat dari 
luar, tidak tampak ada lorong itu. Lorong itu 
terkesan misterius.

Kondisinya pun pengap dan tidak ada yang 
tahu apa yang ada di dalamnya. Padahal itu 
masih di mulut lorong.

Ada tangga menuju ke bawah namun ditu-
tup. Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Inf  Yuli 
Eko Purwanto membenarkan adanya lorong 
bawah tanah penuh misteri di Makodim 0825 
Banyuwangi.

“Iya memang benar ada lorong panjang 
sekitar 300 meter. Itu mengarah ke timur,” 

Lorong Bawah Tanah di Kodim 0825
Banyuwangi Masih Penuh Misteri
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tersebut.
“Jadi di sini ada enam lapo-

ran, di mana ini berkaitan. Jadi 
dari enam laporan ini perlu kami 
informasikan bahwa kita berhasil 

mengamankan delapan orang 
tersangka. Tujuh laki-laki, satu 
perempuan,” kata Kapolrestabes 

MEDAN (IM)  -  Pol is i 
menangkap delapan orang terkait 
kasus narkoba di Sumatera Utara 
(Sumut). Ada total 23 kg sabu 
yang disita dari delapan orang 

Polisi Tangkap 8 Orang di Sumut,
23 Kg Sabu Disita sebagai Barang Bukti

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Dengan keyakinan, keuletan, dan keberani-
an, tidak ada yang tidak berhasil dilakukan 

di dunia ini.
(Mas   ter Cheng Y en)

RESEPSI DIPLOMATIK HUT KE-76 RI DI BEIJING
Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Tiongkok merangkap Mongolia Djau-
hari Oratmangun (kiri) dan istri Sih Elsiwi Oratmangun (kanan) menerima po-
tongan nasi tumpeng dari Asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok Wu Jianghao 
dalam Resepsi Diplomatik HUT ke-76 RI di Beijing, Tiongkok, Selasa (19/10) malam. 
Acara tersebut dihadiri sejumlah perwakilan negara sahabat dan ratusan warga 
negara Indonesia di Tiongkok.

PRESIDEN BUKA APKASI OTONOMI EXPO 2021PRESIDEN BUKA APKASI OTONOMI EXPO 2021
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2021, di Istana Kepres-Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2021, di Istana Kepres-
idenan Bogor, Jabar, Rabu (20/10). Presiden meminta setiap daerah untuk fokus dalam mengembangkan idenan Bogor, Jabar, Rabu (20/10). Presiden meminta setiap daerah untuk fokus dalam mengembangkan 
produk unggulan masing-masing.produk unggulan masing-masing.

UPDATE COVID‐19 DI INDONESIA
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