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SEORANG warga Korea Selatan telah 
melintasi perbatasan yang dijaga ketat untuk 
membelot ke Korea Utara. Pembelotan yang 
jarang terjadi itu dikonfi rmasi Militer Korea 
Selatan pada Minggu (2/1).

Kepala Staf  Gabungan Korea Selatan (JCS) 
mengatakan pihaknya melakukan operasi pen-
carian  di sisi timur Zona Demiliterisasi (DMZ), 
yang memisahkan kedua Korea, setelah mende-
teksi orang tersebut sekitar pukul 21:20 waktu 
setempat pada Sabtu (1/10.

“Kami telah mengonfi rmasi bahwa orang 
tersebut melintasi perbatasan Garis Demarkasi 
Militer sekira pukul 22:40 (1340 GMT) dan 
membelot ke Utara,” kata JCS sebagaimana 
dilansir Reuters.

JCS mengatakan tidak dapat memastikan 
apakah orang itu masih hidup, tetapi men-
girim pemberitahuan ke Korea Utara melalui 
hotline militer yang meminta perlindungan. 
Penyeberangan perbatasan, yang ilegal di Korea 
Selatan, terjadi ketika Korea Utara melakukan 

ASALTAU!

Kejadian Langka, Warga Korsel
Nekat Membelot ke Korut
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Mengusulkan Polri di bawah kementerian 
perlu kajian secara mendalam sebelum 
usulan itu dilempar ke publik. Sebab tanpa 
kajian yang mendalam hal itu akan membi-
ngungkan.

muskan kebijakan, yakni dalam 
aspek keamanan nasional.

“Dewan keamanan nasional itu 
adalah lembaga pembantu presiden 
dalam rangka membantu peru-
musan atau kebijakan, namanya 
Dewan Keamanan Nasional ber-
mula dari untuk aspek keamanan 
nasional,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, Polri seb-
agai lembaga penegakan hukum bisa 
diletakkan di bawah kementerian 

JAKARTA (IM) - Gagas-
an agar Polri berada di bawah 
kementarian kembali mencuat. 
Kali ini Gubernur Lembaga Ke-

tahanan Nasional (Lemhannas) 
Agus Widjojo mengusulkan agar 
Polri berada di bawah Kement-
erian Keamanan Dalam Negeri 

an, yang diberi mandat portofolio 
keamanan dalam negeri, guna 
merumuskan kebijakan nasional 
dalam fungsi keamanan dalam 
negeri,” kata Agus seperti dilihat 
pada  Minggu (2/1).

Dia juga berbicara soal pent-
ingnya Dewan Keamanan Na-
sional. Dewan Keamanan ini 
bisa didayagunakan untuk me-
madukan perumusan kebijakan 
keamanan nasional. Dewan Ke-
amanan Nasional nantinya bisa 
membantu presiden dalam meru-

dan Dewan Keamanan Nasional. 
Polri di bawah kementerian, apa 
urgensinya?

Pernyataan Agus ini disam-
paikan dalam Pernyataan Akhir 
Tahun 2021 Lemhannas yang di-
siarkan melalui channel YouTube 
Lemhannas RI. Agus berbicara 
soal vakumnya kebijakan ke-
amanan dalam negeri.

“Kevakuman dalam meru-
muskan kebijakan keamanan 
dalam negeri yang membutuhkan 
lembaga politik tingkat kementeri-

Gubernur Lemhannas Usulkan Polri
di Bawah Kementerian, Apa Urgensinya?

SETKAB.GO.ID

Ratusan Ilmuwan Eijkman Diberhentikan
Tanpa Diberi Pesangon, Ini Komentar BRIN
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(PN Jakpus) lantaran dinilai 
melakukan pelanggaran hak cipta.

Gugatan yang memiliki Nomor 
Perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cip-
ta/2021/PN Niaga Jkt.Pst terse-

but, meminta Gojek dan Nadiem 
untuk membayar royalti kepada 
penggugat sebesar Rp 24,9 triliun.

JAKARTA (IM) -  PT Ap-
likasi Karya Anak Bangsa (Gojek) 
dan Nadiem Makarim digugat oleh 
Hasan Azhari alias Arman Chasan 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Gojek dan Nadiem Makarim
Digugat Rp24 Triliun soal Hak Cipta

MALAM pergantian tahun di Prancis 
diwarnai dengan tradisi yang tak lazim. Tradisi 
unik ini telah dilakukan bertahun-tahun laman-
ya. Pada malam tahun baru 2022  sedikitnya 874 
mobil dibakar di seluruh Prancis.

Seperti dilansir dari CNN, Menteri Dalam 
Negeri Perancis, Gérald Darmanin mengatakan 
imbas pembatasan Covid-19, jumlah mobil 
yang dibakar pada pergantian tahun kali ini 
jumlahnya jauh lebih rendah dibanding tahun-
tahun sebelumnya.

Dalam siaran pers yang diterbitkan Ke-
menterian Dalam Negeri Prancis pada Sabtu 
(1/1) lalu, Gérald Darmanin mengatakan 
pada 2019 lalu, ada 1.316 mobil yang dibakar 
di malam pergantian tahun. Meski jumlahnya 
lebih sedikit, pada perayaan tahun ini jumlah 
orang yang ditanyai perihal pembakaran lebih 
banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya 
yaitu 441 orang. Sementara pada 2019 lalu, 
berjumlah 376 orang.

Tradisi Tak Lazim, 874 Mobil Dibakar
di Prancis saat Malam Tahun Baru
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terkatung-katung  di DPR.
“Meskipun KUHP tidak men-

gatur hal demikian, akan tetapi di 
dalam Rancangan KUHP Pasal 
483 ayat (1) huruf  e tersebut telah 

disusun konstruksi hukum yang 
mengenakan pidana terhadap 
orang yang melakukan perzinahan, 

JAKARTA (IM) - Rancangan 
KUHP yang sudah disahkan di 
tahap I dan bisa menjerat ‘si hidung 
belang’ yang menjadi konsumen 
protitusi artis masuk penjara, masih 

Rancangan KUHP Buka Peluang Jerat
Konsumen Prostitusi Artis Masuk Penjara
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JAKARTA (IM) - Salah 
satu bengkel di Jalan Bangka 
XI, Mampang Prapatan, Jakar-
ta Selatan,  terbakar, Minggu 
(2/1). Informasi tentang ad-
anya kebakaran diterima petu-
gas pemadam kebakaran sekira 
pukul 07.48 WIB. Dilaporkan 
dua orang tewas mengenaskan 
akibat insiden tersebut.

“Dua orang meninggal 
dunia, Muhidin laki-laki 50 
tahun dan Mawar perem-
puan 20 tahun,” kata Kepala 
Seksi Operasional Suku Dinas 
Pemadam Kebakaran Jakarta 
Selatan, Sugeng dalam keteran-
gannya, Minggu (2/1).

Menurut informasi keba-
karan tersebut karena puntung 
rokok yang jatuh ke dalam 
cairan spiritus saat korban me-

Kebakaran Maut, Dua Orang Tewas Saat
Bengkel di Mampang Prapatan Terbakar

nambal ban. Api sangat cepat 
membesar, kemudian menjalar 
ke seluruh bangunan bengkel. 
Sejumlah wwarga sudah beru-
saha memadamkan tetapi api 
semakin membesar.

Pe rw i r a  P ike t  Sud in 
Gulkarmat Jakarta Selatan, 
Mohammad Slamet men-
gatakan kebakaran tersebut 
terjadi pada Minggu (2/1) 
pukul 07.48 WIB. Diduga, api 
kebakaran berasal dari puntung 
rokok yang tersambar di spiri-
tus bengkel.

“Pak Muhidin saat melaku-
kan penambalan sambil mero-
kok kemudian puntung rokok 
jatuh ke dalam cairan spiritus 
dan api membesar mengenai 

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Meski sebutir tetesan air nampak tidak 
berarti, lambat laun akan memenuhi 

tempat penampungan besar.
(Mas   ter Cheng Y en)

MENTERI BUMN BERKUNJUNG KE KAMPUNG LAWAS MASPATIMENTERI BUMN BERKUNJUNG KE KAMPUNG LAWAS MASPATI
Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan) menjajal jajanan yang Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan) menjajal jajanan yang 
dijual pelaku usaha kuliner di Kampung Lawas Maspati, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (2/1/). Menteri Erick Thohir dijual pelaku usaha kuliner di Kampung Lawas Maspati, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (2/1/). Menteri Erick Thohir 
berkunjung untuk melihat secara langsung kampung yang menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Surabaya.berkunjung untuk melihat secara langsung kampung yang menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Surabaya.

IDN/ANTARA

KEDATANGAN INTERNASIONAL 2021 DI BANDARA SOETTA MENURUN
Sejumlah penumpang pesawat berjalan di Terminal 3 Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (2/1). Kantor Imigrasi Kelas I Soek-
arno Hatta mencatat, jumlah kedatangan penumpang dari luar negeri melalui 
Bandara Internasional Soekarno Hatta selama 2021 sebanyak 732.706 orang atau 
turun dibanding tahun 2020 yang sebanyak 1.365.916 orang.

JAKARTA (IM) - Kepala 
Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(BRIN) Laksana Tri Handoko 
mengakui ada sejumlah ilmuan 
di Lembaga Eijkman setelah ter-
integrasi ke BRIN.  Beredar isu 
ilmuwan yang dipecat itu tidak di-
berikan pesangon.aa kata BRIN?

Seperti diketahui, Eijkman 
resmi terintegrasi ke BRIN pada 
September 2021. Lembaga itu 
juga telah berganti nama menjadi 
Pusat Riset Biologi Molekuler 
(PRBM) Eijkman. Usai inte-
grasi beredar kabar lebih dari 100 
saintis Eijkman dipecat tanpa 
pesangon. 

“Ya tentu tidak benar. Ke-
cuali, bagi yang memang tidak 
berkenan memilih salah satu opsi 

dari kami. Tentu kami juga tidak 
bisa memaksa,” kata Laksana saat 
dihubungi, Minggu (2/1).

Laksana kemudian menjelas-
kan status dari Lembaga Eijk-
man. Menurutnya, publik perlu 
memahami bahwa Lembaga Bi-
ologi Molekuler Eijkman (LBME) 
selama ini bukan lembaga resmi 
pemerintah. Ia mengatakan, lem-
baga itu berstatus unit proyek di 
Kementerian Riset dan Teknologi 
(Kemenristek).

“Hal ini menyebabkan, se-
lama ini para PNS (Pegawai Neg-
eri Sipil) Periset di LBME tidak 
dapat diangkat sebagai peneliti 
penuh, dan berstatus seperti 
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