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SEORANG pria di Inggris menggunakan 
beberapa papan reklame raksasa atau baliho 
untuk mencari seorang Wanita calon pasangan 
hidup.

NDTV pada Rabu (5/1) melaporkan, 
papan iklan mencari jodoh itu bermunculan 
di seluruh kota Birmingham dan Manchester, 
Inggris

Muhammad Malik membuat situs web 
bernama ‘Findmalikawife.com’, dan menyewa 
beberapa papan iklan sebagai usahanya untuk 
menemukan seorang istri, menurut laporan 
Birmingham Live.

Gambar dalam iklainnya, memperlihatkan 
foto pria berusia 29 tahun itu tersenyum seraya 
menunjuk pesan tulisan yang meminta untuk 
“diselamatkan” dari perjodohan.

“Selamatkan saya dari perjodohan,” tulis 
pesan dalam papan iklan itu, bersama dengan 
tautan ke situs webnya.

Malik, yang berasal dari London tetapi 
menganggap Birmingham sebagai rumah 
keduanya, mengaku tidak menentang gagasan 
perjodohan. Tetapi, dia lebih memilih untuk 
“mencoba menemukan seseorang sendiri 

ASALTAU!

Pria Ini Lewat Sejumlah Baliho
Mencari Wanita Pasangan Hidup
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Presiden Jokowi menegaskan, pembe-
nahan dan penertiban izin merupakan 
bagian integral dari perbaikan tata ke-
lola pemberian izin pertambangan dan 
kehutanan serta perizinan yang lainnya.

minerba. Pencabutan izin tersebut 
untuk mengoreksi ketimpangan 
dan ketidakadilan.

Menurut Jokowi, pembena-
han dan penertiban izin ini adalah 
bagian integral dari perbaikan tata 
kelola pemberian izin pertamban-
gan dan kehutanan serta perizinan 
yang lainnya.

“Pemerintah terus melaku-
kan pembenahan-pembenahan 
dengan memberikan kemudahan-

dilakukan karena penerima HGU 
melakukan penelantaran.

“Hari ini juga dicabut,” tegas 
Jokowi.

Dari total luasan HGU yang 
dicabut, sebanyak 25.128 hektare 
di antaranya milik 12 badan hu-
kum dan sisanya 9.320 hektare 
merupakan bagian dari HGU 
yang terlantar milik 24 badan 
hukum.

Sebelumnya, Jokowi mengu-
mumkan pencabutan izin 2.078 
usaha perusahaan penambangan 

(HGU) perkebunan seluas 34.448 
hektare.

“Hari ini juga kita cabut 192 
izin sektor kehutanan seluas 
3.126.439 hektare. Izin-izin ini 
dicabut karena tidak aktif, tidak 
membuat rencana kerja, dan ditel-
antarkan,” ujar Jokowi saat jumpa 
pers di Istana Bogor, Kamis (6/1).

Tak hanya itu, Jokowi men-
gungkapkan bahwa pemerintah 
juga mencabut hak guna usaha 
(HGU) perkebunan seluas 34.448 
hektare. Pencabutan izin tersebut 

JAKARTA (IM) — Presiden 
Jokowi mengumumkan pen-
cabutan izin 2.078 perusahaan 
penambangan minerba. Kemu-

dian, Jokowi juga mengumumkan 
pencabutan izin 192 sektor ke-
hutanan seluas 3.126.439 hektare 
dan mencabut hak guna usaha 

192 Izin Sektor Kehutanan dan 2.078 Izin
Perusahaan Tambang Minerba Dicabut

SETKAB.GO.ID

Waspada, Sindikat Jual Beli
Vaksin Booster Mulai Gentayangan
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Dalam persidangan Kamis 
(6/1),  pihak Azis menghad-
irkan seorang saksi bernama 
Yanti Sumiyati. Yanti -demikian 
panggilannya- merupakan warga 

Lampung Timur yang mengaku 
pernah dibantu Azis untuk biaya 
operasi kelahiran anaknya yang 

JAKARTA (IM) - Mantan 
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsud-
din menangis saat mendengarkan 
keterangan saksi meringankan atau 
a de charge yang diajukannya.

Azis Syamsuddin Menangis Dengar
Keterangan Saksi yang Meringankan

Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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erasi tangkap tangan (OTT) Wali 
Kota Bekasi Rahmat Effendi, 
Rabu (5/1). Selain mengamankan 
satu orang ASN dan pihak swasta, 
petugas KPK juga mengamankan 

uang ratusan juta.
“Benar, hari ini tim KPK 

kembali mengamankan 1 orang 

JAKARTA (IM) - Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
kembali mengamankan satu orang 
aparatur sipil negara (ASN), dan 
satu orang pihak swasta terkait op-

Paska-OTT Rahmat Effendi, KPK Kembali
Amankan Satu ASN dan Uang Ratusan Juta
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JAKARTA (IM) - Kasus 
positif  Covid-19 di Tanah Air 
kembali bertambah. Setida-
knya dalam 24 jam terakhir, 
Kamis (6/1) ada penambahan 
533 kasus.

Sementara, sehari sebel-
umnya kasus positif  Covid-19 
bertambah 404 kasus. Sehing-
ga akumulasi positif  Covid-19 
saat ini lebih dari 4,2 juta kasus 
atau sebanyak 4.264.669 kasus. 
Rekor tertinggi Covid-19 di 
Indonesia terjadi pada 15 Juli 
2021 sebanyak 56.757 kasus 
dalam sehari.

Selain itu, juga dilaporkan 
kasus yang sembuh dari Cov-
id-19 pada hari ini tercatat 209 
orang. Sehingga total seban-
yak 4.115.358 orang sembuh. 
Sedangkan yang meninggal 

kembali bertambah 7 orang. 
Sehingga total meninggal men-
jadi 144.116 orang.

Sebelumnya, total kasus 
positif  Covid-19 di Indonesia 
per tanggal 5 Januari 2022 ber-
jumlah 4.264.136 orang. Untuk 
kasus yang sembuh sebanyak 
4.115.149 orang, sedangkan 
jumlah yang meninggal seban-
yak 144.109 orang.

Data penambahan kasus 
positif  Covid-19 di Indonesia 
ini dipublikasikan oleh Kemen-
terian Kesehatan (Kemenkes) 
melalui laman https://www.
kemkes.go.id/.

Pemer intah menyam-
paikan, hingga Kamis (6/1) 
terdapat 5.195 kasus aktif  

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Berbicaralah secukupnya sesuai 
dengan apa yang perlu disampai-

kan. Bila ditambah atau dikurangi, 
semuanya tidak bermanfaat.

(Mas   ter Cheng Y en)

PEMERINTAH PERBAIKI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAMPEMERINTAH PERBAIKI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM
Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri  memberikan keterangan pers, Kamis (6/1), di Istana Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri  memberikan keterangan pers, Kamis (6/1), di Istana 
Kepresidenan Bogor. Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, Kepresidenan Bogor. Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, 
transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam.transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam.

IDN/ANTARA

KPK TAHAN WALI KOTA BEKASI
Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) didampingi Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri (kedua kiri) 
memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka dan penahan pada 
operasi tangkap tangan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1). KPK menahan 
Rahmat Eff endi dan delapan orang lainnya usai ditetapkan sebagai tersangka 
setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus pengadaan barang 
dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintaha Kota Bekasi dengan barang bukti 
uang sebesar Rp3 miliar dan buku tabungan dengan saldo Rp2 miliar.

SURABAYA (IM) - Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kota Sura-
baya telah melaporkan dugaan 
sindikat jual beli vaksin booster 
berbayar, dan ilegal di Kota Pahla-
wan. Hal ini terungkap setelah 
ada warga mengaku mendapatkan 
vaksin booster merek Sinovac 
dengan membayar Rp250 ribu.

Kepala Dinkes Kota Suraba-
ya, Nanik Sukristina menuturkan, 
Pemerintah Kota (Pemkot) Sura-
baya telah melaporkan dugaan 
kasus jual beli vaksin booster ke 
Polrestabes Surabaya. ”Terkait 
kasus tersebut, Dinas Kesehatan 
Kota Surabaya telah melapor-
kan ke Polrestabes Surabaya dan 
saat ini ditangani Kasatreskrim 
Polrestabes,” kata Nanik, Kamis 

(6/1).
Nanik mengungkapkan bah-

wa pihaknya menunggu hasil 
penelusuran Polrestabes Surabaya. 
Sebab, sekarang ini kepolisian 
sedang melakukan penyidikan.

“Hasil penelusuran kasus 
tersebut menunggu hasil penelu-
suran kasus dari pihak Polrestabes 
dan menunggu hasil penyidikan 
dari pihak Polrestabes,” ungkap-
nya.

Nanik juga memastikan bah-
wa vaksin booster untuk warga 
belum dilakukan hingga saat ini. 
Sebab, Pemkot Surabaya masih 
menunggu Surat Edaran (SE) 
dan petunjuk teknis (Juknis) dari 

Update: Bertambah 533 Kasus Positif
Covid-19, Kasus Aktif 5.195 Orang
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