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SETIDAKNYA 16 turis tewas akibat 
kedinginan setelah kenderaan mereka terjebak 
salju di Pakistan utara  di mana ribuan orang 
datang untuk menikmati salju, kata sejumlah 
pejabat, Sabtu (8/1).

Diperkiraan saat ini ada sekitar 1.000 kend-
araan masih terjebak salju, pemerintah telah 
menetapkan Murree, 64 km arah timur laut 
ibu kota Islamabad, sebagai daerah bencana.

 “Untuk pertama kali dalam 15 hingga 20 
tahun sejumlah besar turis memadati Murree, 
yang menimbulkan krisis besar,” kata Sheikh 
Rashid Ahmed, menteri dalam negeri Pakistan 
lewat pesan video.

Ahmed mengatakan sekitar 1.000 mobil 
terjebak di kota wisata pegunungan itu (hill 
station), yang dibangun di lokasi yang lebih 
tinggi dari daerah sekitarnya. Dia memastikan 
“16 hingga 19 turis meninggal di dalam kenda-
raan mereka”.

“Beberapa peleton tentara dan pasukan 

ASALTAU!

Sudah 16 Turis Tewas Setelah
Terjebak Salju di Bukit Pakistan
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Walau sempat mengalami krisis pasokan 
batu bara untuk pembangkit listrik di dalam 
negeri. Namun, PT PLN (Persero) menjamin 
tidak akan ada pemadaman listrik.

ekonomian, PT PLN dan Asosiasi 
Pertambangan Indonesia (APBI) 
ikut hadir dalam rapat koordinasi.

Sebelumnya, Menko Marves 
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, 
seluruh masalah terkait ekspor 
batu bara akan segera diselesaikan 
oleh pemerintah dengan baik den-
gan saling bekerja sama dengan 
stake holders.

“Iya Semua besok pokoknya 
yang penting kita akan selesaikan 

Jodi Mahardi mengatakan 
rapat pembahasan masih mem-
bahas sejumlah hasil dan fi nalisasi 
dan penyempurnaan keputusan 
bersama pemangku kebijakan.

“Kemarin kan Masih ada 
perdebatan, dimatangkan terlebih 
dulu kebijakan supaya tidak salah. 
Pembahasan terus berlanjut,” 
ujarnya.

Sebagai catatan, sejumlah 
pemangku kebijakan mulai dari 
Kementerian ESDM, Kement-
erian Keuangan, Kemenko Per-

Juru Bicara Menko Luhut 
Jodi Mahardi mengatakan, untuk 
keputusan dan hasil evaluasi atas 
larangan ekspor batu bara belum 
menghasilkan keputusan fi nal.

“Untuk hasilnya belum, rapat 
lanjutannya tidak jadi kemarin. 
Jadinya pembahasan rapat (soal 
keputusan lanjutan ekspor batu 
bara) masih akan dilakukan dan di-
lanjutkan pada malam ini (Minggu 
malam-red),” kata Jubir Menko 
Luhut Jodi Mahardi saat dihubun-
gi, Minggu (9/1).

JAKARTA (IM) - Pemerin-
tah belum mengambil keputusan 
fi nal soal  larangan ekspor batu 
bara yang diberlakukan sejak 1 
Januari 2022 atas kisruh krisisnya 
pasokan batu bara.

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi (Men-
ko Marves) Luhut Binsar Pand-
jaitan mengatakan pembahasan 
mengenai aturan tersebut masih 
berlanjut.

Masih Alot, Larangan Ekspor Batu
Bara Belum Capai Kesepakatan

FOTO/ANT

Capres Terkuat Prabowo Subianto,
Sandiaga Uno Teratas untuk Cawapres
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ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan (SK) Menteri Hukum 
dan HAM, Rabu (5/12).

Organisasi ini merupakan 
wadah bagi 57 mantan pegawai 

Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) untuk berkontribusi dalam 
pemberantasan korupsi melalui 

JAKARTA (IM) - Indonesia 
Memanggil 57 (IM57+) Insti-
tute resmi ditetapkan sebagai 
organisasi berbadan hukum yang 
berkedudukan di Jakarta. Hal ini 

Wadah 57 Orang Mantan Pegawai KPK
IM57+ Institute Resmi Berbadan Hukum

TENTARA Norwegia telah diperintahkan 
untuk mengembalikan pakaian dalam militer 
mereka setelah masa tugasnya selesai. Perintah 
ini diumumkan karena Angkatan Bersenjata 
Norwegia tengah mengalami kesulitan terkait 
rantai pasokan karena pandemi Covid-19.

Menurut Korporasi Penyiaran Norwegia, 
tentara diberitahu untuk merawat pakaian 
dalam, bra, dan kaus kaki mereka dengan baik 
dan mengembalikannya setelah meninggalkan 
Angkatan Bersenjata sehingga dapat dicuci dan 
digunakan kembali untuk anggota baru.

“Idenya adalah ini akan menjadi solusi se-
mentara hingga musim panas 2021,” demikian 
dilaporkan NRK pada Jumat (7/1).

NRK mencatat bahwa skema tersebut 
awalnya bersifat sukarela, namun kini telah 
diwajibkan “bagi semua tentara untuk menye-
rahkan semua pakaian dan peralatan setelah 
lulus”. NRK menyebut bahwa masalah rantai 

Tentara Norwegia Diwajibkan
Kembalikan Celana Dalam Dinas

                                
            Bersambung ke hal   11

Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id

                                
            Bersambung ke hal   11

(OTT) yang dilakukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
di rumah dinas Wali Kota Bekasi, 
Rabu (5/1).

Ade menegaskan tidak ada 

terjadi transaksi suap di rumah 
dinas tersebut saat KPK mem-
bekuk ayahnya.

BEKASI (IM) - Ade Puspi-
tasari, putri dari Wali Kota non-
aktif  Kota Bekasi Rahmat Ef-
fendi,  tersangka kasus suap, buka 
suara pasca operasi tangkap tangan 

Putri Wali Kota Bekasi: Tak Ada Terjadi
Transaksi Suap Saat Ayah Dibekuk KPK

JAKARTA (IM) - Ke-
menterian Kesehatan menye-
but ada delapan orang dalam 
rombongan penyanyi Ashanty 
yang positif  Corona. Rombon-
gan itu positif  Corona setelah 
melakukan perjalanan dari luar 
negeri.

“Rombongan public fi gure 
ada 8 orang yang positif  dari 2 
penerbangan,” ujar juru bicara 
Vaksinasi Covid-19 Kemenkes 
RI, Siti Nadia Tarmizi, kepada 
wartawan, Minggu (9/1).

Nadia belum memastikan 
apakah Ashanty dan rom-
bongannya itu positif  varian 
Omicron atau bukan. Dia me-
nyebut hasil tes varian Corona 
baru bisa selesai dalam waktu 
3-5 hari.

Seperti diketahui, Ashanty 

positif  Covid-19 melalui tes 
PCR s gene target failure, yang 
biasa dipakai untuk mengiden-
tifikasi kemungkinan varian 
Omicron. Dia dinyatakan posi-
tif  usai kembali liburan dari 
Turki bersama keluarganya.

Lewat unggahan Instagram 
Story miliknya, Ashanty men-
gungkap gejala Covid-19 yang 
dikeluhkannya. Disebutkan, 
gejala yang dirasakan lebih 
ringan.

“Saya udah 2 kali vaksin, al-
hamdulillah yang kali ini gejala 
ringan, tidak seperti yang dulu 
kena. Mungkin karena udah 
vaksin juga ya,” tulisnya.

“Lalu ini omicron atau 
bukan saya juga belum paham, 
intinya pas PCR positif  Co-
vid-19,  Saya langsung isolasi di 

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Dengan kasih sayang kita menghibur 
batin manusia yang terluka, dengan 
kasih sayang pula kita memulihkan 

luka yang dialami bumi.
(Mas   ter Cheng Y en)

PROYEK REL GANDA DAN REL LAYANG SOLOPROYEK REL GANDA DAN REL LAYANG SOLO
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kedua kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kedua kanan), 
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian (kanan) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian (kanan) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka (kiri) menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Jalur Rel Ganda dan Rel Layang Simpang Raka (kiri) menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Jalur Rel Ganda dan Rel Layang Simpang 
Joglo di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (8/1). Kementerian Perhubungan akan membangun jalur rel kereta api ganda Joglo di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (8/1). Kementerian Perhubungan akan membangun jalur rel kereta api ganda 
tahap I sepanjang 10 km dari Stasiun Balapan sampai Kalioso dengan anggaran sekitar Rp920 milliar yang dileng-tahap I sepanjang 10 km dari Stasiun Balapan sampai Kalioso dengan anggaran sekitar Rp920 milliar yang dileng-
kapi konstruksi elevated rail atau rel layang di simpang Joglo untuk mengatasi kemacetan.kapi konstruksi elevated rail atau rel layang di simpang Joglo untuk mengatasi kemacetan.

IDN/ANTARA

KUNJUNGAN MENSOS DI KABUPATEN BANDUNG
Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) bersama Wakil Bupati Kabupaten Bandung 
Sahrul Gunawan (kiri) menyapa penyandang disabilitas saat peluncuran program 
Indonesia Mendengar di Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (8/1). 
Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Bandung, Mensos meluncurkan program 
Indonesia Mendengar yang juga dilakukan secara serentak di 28 wilayah di Indonesia.

JAKARTA (IM) - Hasil 
survei Indikator Politik Indone-
sia (IPI) menunjukkan Menteri 
Pertahanan (Menhan) Prabowo 
Subianto masih menjadi sosok 
calon presiden (capres) 2024 ter-
kuat. Kemudian disusul Guber-
nur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
dan Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan.

Survei Indikator Politik Indo-
nesia digelar pada 6-11 Desember 
2021. Populasi survei tersebut 
adalah warga negara Indonesia 
yang memiliki hak pilih dalam 
pemilihan umum. Penarikan 
sampel survei Indikator menggu-
nakan metode multistage random 

sampling.
Total sampel 2020 responden, 

dengan sampel basis sebanyak 
1.220 orang yang tersebar propor-
sional di 34 provinsi, serta dilaku-
kan penambahan sebanyak 800 
responden di Jawa Timur. Margin 
of  error survei tersebut +- 2,9 
persen pada tingkat kepercayaan 
95 persen. Responden terpilih 
diwawancarai lewat tatap muka.

Dalam surveinya, responden 
awalnya disodorkan 33 nama 
tokoh yang dianggap berpotensi 
menjadi capres. Responden di-
tanya, jika pemilihan presiden 

8 Orang di Rombongan Ashanty
Positif Covid-19 setelah dari Luar Negeri
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