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RAJA kontroversial Thailand Maha Vaji-
ralongkorn dikabarkan menikmati lockdown 
dan menjalani isolasi mandiri dengan 20 ‘ha-
reem’ yang terdiri atas selir dan banyak wanita 
pelayan seks    di sebuah hotel mewah di kota 
resor Alpen Garmisch-Partenkirchen bersama 
rombongannya pada 2020 lalu.

Vajiralongkorn yang juga dikenal sebagai 
Rama X, disebut-sebut telah memesan seluruh 
Grand Hotel Sonnenbichl setelah hotel bintang 
empat itu menerima “izin khusus” dari dewan 
distrik untuk mengakomodasi rombongannya.

Tabloid Jerman Bild melaporkan tidak 
jelas apakah keempat istrinya tinggal di hotel 
bersama anggota rombongan lainnya. Wisma 
dan hotel di wilayah tersebut diperintahkan 
untuk ditutup karena krisis virus corona, tetapi 
juru bicara dewan distrik setempat mengatakan 
Grand Hotel Sonnenbichl adalah pengecualian 
karena para tamu adalah satu kelompok orang 
yang homogen tanpa fl uktuasi.  

Namun, 119 anggota rombongan dilapor-
kan telah dikirim kembali ke Thailand karena 
dicurigai terjangkit penyakit pernapasan yang 
sangat menular itu. Berita tentang isolasi diri 

ASALTAU!

Raja Thailand Nikmati Lockdown
dengan 20 Selir di Hotel Mewah
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Nama Kepala Sekretariat Presiden, Heru 
Budi Hartono, santer disebut bakal 
diangkat sebagai Pejabat Gubernur DKI 
Jakarta.

dirjen, bisa irjen, bisa kepala badan, 
bisa Sestama, itu yang selevel dise-
but pejabat tinggi bagian,” kata 
Benny.

Aturan tersebut, kata Benny, 
berlaku untuk tujuh provinsi yang 
gubernurnya akan selesai masa ja-
batannya pada tahun 2022, termasuk 
DKI Jakarta.

“Acuannya semua sama, tidak 
ada kekhususan untuk DKI dan 
lainnya,” katanya.

yang mengisi jabatannya itu pen-
jabat Kepala Daerah,” ujar Benny 
saat dihubungi melalui telepon, 
Jumat (7/1).

Benny mengatakan, status 
penjabat pengganti bukan lagi 
pelaksana harian (Plh), pelaksana 
tugas (Plh), ataupun penjabat 
sementara (Pjs). Dia mengatakan, 
untuk mengganti kekosongan 
gubernur, kriteria pertama adalah 
seorang pejabat pimpinan tinggi 
madya.

“Ini selevel dirjen, bisa sekjen, 

kekosongan maka akan ditunjuk 
seorang penjabat gubernur.

Kepala Pusat Penerangan 
Kementerian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) Benny Irwan menjelas-
kan, ada beberapa kriteria pejabat 
yang akan menjabat kekosongan 
kursi gubernur setelah ditinggal 
Anies. Kriteria tersebut tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 yang mengatur 
tentang pemilihan kepala daerah 
secara serentak pada tahun 2024.

“Kalau daerah itu kosong, itu 

JAKARTA (IM)  - Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan ber-
sama wakilnya Ahmad Riza Patria 
akan mengakhiri masa jabatannya 
pada 16 Oktober 2022. Setelah 
keduanya melepas jabatan, akan 

ada kekosongan pimpinan kepala 
daerah definitif  di Ibu Kota. 
Sebab, Pilkada DKI baru akan di-
gelar pada 2024 nanti, bersamaan 
dengan pemilihan presiden dan 
pemilu legislatif. Agar tidak terjadi 

Siapa yang Bakal Gantikan Anies
Menjadi Penjabat Gubernur DKI?

FOTO/ANT

7 Penyelundup 1,2 Ton Sabu
di Aceh Dijatuhi Hukuman Mati
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Tentunya mereka berharap 
kalau dana yang mereka keluarkan 
saat proses pencalonan bisa mem-
buahkan hasil, yaitu memenang-
kan Pilkada dan menjadi Kepala 

Daerah.
Kemudian setelah resmi men-

jadi Kepala Daerah, mereka pun 

JAKARTA (IM) - Biaya calon 
kepala daerah sekali maju pemili-
han kepala daerah (Pilkada) men-
jadi salah satu sumber pengeluaran 
terbesar bagi politikus.

Biaya Calon Kepala Daerah Sekali
Maju Pilkada Rp30 M – Rp100 M?

Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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uang suap terkait proyek pen-
gadaan barang dan jasa serta 
lelang jabatan saja di lingkungan 
Pemkot Bekasi. Pepen diduga 
juga menerima suap terkait pen-

gurusan tenaga kerja kontrak di 
Bekasi sebesar Rp30 juta.

“Di samping itu, juga terkait 

JAKARTA (IM) - Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menyatakan Wali Kota Bekasi, Rah-
mat Effendi (RE) alias Bang Pepen 
ternyata bukan hanya menerima 

Terungkap, Walkot Bekasi Juga Terima
Rp30 Juta Terkait Tenaga Kerja Kontrak

TANGSEL (IM) - Artis 
sekaligus penyanyi Ashanty 
dinyatakan positif  Covid-19 
sepulang liburan dari Turki. Is-
tri Anang Hermansyah itu kini 
menjalani isolasi perawatan di 
Rumah Sakit Primer Bintaro, 
Tangerang Selatan.

Melalui Direktur Pencega-
han dan Pengendalian Penyakit 
Menular Langsung (P2PML) 
Kementerian Kesehatan, Siti 
Nadia Tarmizi, diketahui bah-
wa saat ini Ashanty tengah 
menjalani isolasi perawatan di 
rumah sakit tersebut.

“Memang ada Pelaku Per-
jalanan Luar Negeri (PPLN) 
salah satunyaa berinisial A saat 
entry tes didapatkan hasil PCR 
positif,” kata Siti Nadia saat 
dihubungi wartawan, Jumat 

(7/1).
Kendati demikian, Siti 

Nadia mengatakan bahwa 
pihaknya belum bisa men-
gungkapkan terkait varian yang 
diderita istri Anang Herman-
syah itu.

Pihaknya masih menunggu 
dua pemeriksaan untuk me-
mastikan hal tersebut.

 “Semua kasus positif, 
PPLN kita lakukan pemerik-
saan S Gene Target Failure 
(SGTF) dan Whole Genome 
Sequencing (WGS) utuk me-
mastikan variannya,” tambah 
Siti Nadia.

Pihak rumah sakit belum 
mau memberikan keterangan 
resmi terkait kabar dirawatnya 
pemilik tembang lagu “Jodo-
hku” itu.  mar

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Cinta kasih tidak akan berkurang 
karena dibagikan, malah sebaliknya 
akan semakin tumbuh berkembang 

karena diteruskan kepada orang lain.
(Mas   ter Cheng Y en)

PEMERINTAH AKAN CABUT 2.078 IZIN USAHA TAMBANG BATU BARAPEMERINTAH AKAN CABUT 2.078 IZIN USAHA TAMBANG BATU BARA
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan 
pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan 
(HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1). Pemerintah pada Senin (10/1/2022) (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1). Pemerintah pada Senin (10/1/2022) 
akan mencabut 2.078 izin usaha tambang batu bara yang sudah diberikan kepada para pengusaha karena akan mencabut 2.078 izin usaha tambang batu bara yang sudah diberikan kepada para pengusaha karena 
para pelaku usaha tersebut tidak pernah memanfaatkan IUP serta tidak pernah menyampaikan rencana kerja para pelaku usaha tersebut tidak pernah memanfaatkan IUP serta tidak pernah menyampaikan rencana kerja 
kepada pemerintah pemerintah.kepada pemerintah pemerintah.

IDN/ANTARA

PEMBATASAN WNA MASUK KE INDONESIA
Sejumlah penumpang pesawat internasional antre pemeriksaan setibanya di Ter-
minal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (7/1). 
Pemerintah untuk sementara menutup pintu masuk bagi warga dari Afrika Selatan, 
Botswana, Norwegia, Prancis, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Na-
mibia, Eswatini, Lesotho, Inggris dan Denmark dalam upaya mencegah penyebaran 
COVID-19 tipe SARS-CoV-2 varian B.1.1.529 atau Omicron yang berlaku hari ini (7/1).

MEULABOH (IM)  - 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
(PN) Meulaboh, Aceh,  men-
jatuhkan vonis hukuman mati 
kepada 7 dari 10 terdakwa kasus 
penyeludupan narkoba jenis sabu 
1,2 ton di Aceh Barat. Sementara, 
3 terdakwa lainnya divonis 18 
tahun penjara.

Mereka divonis sesuai dengan 
peran mereka masing-masing. Si-
dang pembacaan putusan perkara 
narkotika golongan 1 jenis sabu 
yang melibatkan seorang warga 
negara asing (WNA) ini dilak-
sanakan secara daring di Penga-
dilan Negeri Meulaboh. Sidang 
dipimpin majelis Hakim yang 
diketuai oleh Muhammad Kasim 
didampingi oleh hakim anggota 

Irwanto dan Reizky Siregar.
Mereka yang divonis mati atas 

nama Syafrizal bin Syafrudin, Ir 
Alwi Abdul Majid bin Abdul Ma-
jid, Aris Wandi bin Muhammad 
Hasan, Faisal Rizal bin Zulkifl i, 
Burhanuddin bin M Saleh, Ubit 
Hendra bin Lemlo dan seorang 
warga negara asing asal Nigeria 
atas nama Okonkwo Nonso 
Kingsley.

Sedangkan ketiga orang ter-
dakwa lagi atas nama Murdani 
bin Ibrahim, Muhammad Nur 
bin Bustamam, dan Mansur bin 
Muchtar dijatuhi hukuman pen-
jara selama 18 tahun penjara dan 
denda satu Rpmiliar atau subsider 

Positif Covid-19 Sepulang dari Turki,
Kini Ashanty Dirawat di RS Primer Bintaro
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