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PETUGAS cleaning service di Bandara 
Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara 
(Sumut), menemukan 97 kg emas. Petugas 
bernama Dewi Lestari itu menemukan emas 
tersebut di kamar mandi.

“Betul (Dewi temukan 97 kg emas) di toilet 
wanita area waiting room pada Selasa (4/1),” 
kata Asisten Manajer Humas PT Angkasa Pura 
II (Persero) Kualanamu Novita Maria Sari saat 
dikonfi rmasi, Senin (10/1).

Setelah ditemukan, kata Ovi, emas itu 
kemudian diserahkan Dewi ke pihak Avsec 
Bandara Kualanamu. Emas seberat 97 kg itu 
kini disimpan pihak Avsec.

“Perhiasan tersebut telah diamankan di 
Posko Avsec,” ujarnya.

Ovi menyebut hingga kini belum ada pihak 
mendatangi bandara tentang kehilangan emas. 
Pihak Bandara Kualanamu saat ini masih 
menunggu kedatangan pihak yang memiliki 
emas tersebut.

“Menunggu konfi rmasi kehilangan dari 
penumpang,” jelasnya.  osm

ASALTAU!

Petugas Cleaning Service Temukan
97 Kg Emas di Toilet Bandara Kualanamu
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Kebijakan larangan ekspor batu bara seharus-
nya dipertahankan, setidaknya sampai de-
ngan kebutuhan batu bara untuk operasional 
minimal 20 hari PT PLN (Persero) terpenuhi.

Korea Selatan menyatakan ke-
prihatinannya tentang larangan 
ekspor batu bara dari Indonesia.

“Negeri Ginseng” pada Ju-
mat (7/1) mendesak Indonesia 
mencabut larangan ekspor batu 
bara, sebagaimana dilansir Yon-
hap News Agency. Kementerian 
Perdagangan, Industri, dan Energi 
Korea Selatan meminta Indonesia 
kembali membuka pengiriman 
batu bara sesegera mungkin.

Sebagaimana diketahui, In-
donesia menerapkan larangan 
ekspor batu bara untuk sementara 
mulai 1 Januari hingga 31 Januari. 
Keputusan itu diambil Indonesia 
karena kekhawatiran mengenai 
rendahnya stok batu bara dalam 
negeri untuk pembangkit listrik 
yang berpotensi membuat pema-
daman listrik meluas.

Namun, larangan ekspor batu 
bara yang dikeluarkan Pemerintah 
Indonesia mendapat tentangan 
dari sejumlah negara. Terbaru, 

atau besok,” ujar Luhut kepada 
wartawan di Kompleks Istana Ke-
presidenan, Jakarta, Senin (10/1).

Luhut mengungkapkan, akan 
ada pengumuman resmi atas 
pelonggaran pengetatan itu. Draf  
pengumuman saat ini sedang dis-
elesaikan. Luhut juga menuturkan, 
pemerintah akan menjawab surat 
resmi Jepang dan Korsel yang 
sebelumnya menyatakan protes 
pengetatan ekspor batu bara.

“Nanti sore kita jawab atau 
besok,” katanya.

JAKARTA (IM) - Menteri 
Koordinator Bidang Kemari-
timan dan Investasi (Menko 
Marves) Luhut Binsar Pandjaitan 
mengatakan, pemerintah mulai 
melonggarkan pengetatan ekspor 

batu bara. Hal ini menyusul pro-
tes yang dilayangkan Jepang dan 
Korea Selatan (Korsel).

“Ya, sekarang kita mulai 
longgarkan. Sekarang lagi kita 
selesaikan hari-hari ini. Hari ini 

Setelah Diprotes Jepang dan Korsel,
RI Longgarkan Larangan Ekspor Batu Bara

SETKAB.GO.ID

Jokowi: Kasus Positif Covid Harian
di Indonesia Turun Hingga 99%
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dijuluki Si ‘Ratu Begal” beralasan 
menggunakan barang haram itu 
karena trauma atas kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT).

Kabid Humas Polda Metro 

Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan 
mengungkapkan, Velline ditang-
kap di kediamannya pada Sabtu 

JAKARTA (IM) - Velline Chu 
(44) alias Ningsih, penyanyi dang-
dut ditangkap bersama suaminya, 
Budi Haryanto (34), terkait peny-
alahgunaan narkoba. Artis yang 

Pedangdut ‘Ratu Begal’ Velline Chu Ditangkap
Bersama Suaminya karena Memakai Narkoba

REKAMAN dari kamera CCTV yang viral 
di media sosial menunjukkan insiden menge-
jutkan saat seekor kerbau menyerbu masuk ke 
dalam restoran dan menyerang seorang pelang-
gan hingga terlontar ke udara.

Sebagaimana diwartakan RT, dalam video, 
yang tampaknya direkam pada malam Tahun 
Baru itu, dua pria terlihat berdiri di dalam 
sebuah restoran. Saat salah satu dari mereka 
sedang membuka minuman dan yang lain 
sibuk dengan ponselnya. Tiba-tiba seekor 
kerbau besar menerobos masuk melalui pintu 
dan langsung menanduk salah satu pelanggan 
hingga terlempar ke udara.

Sekira 20 detik kemudian, kerbau itu 
kembali melalui pintu masuk yang berbeda, 
menghancurkan perabotan dengan tanduk 
dan kukunya. Kemudian meninggalkan melalui 
pintu di mana awalnya masuk.

Kerbau Ngamuk Masuk Restoran,
Seruduk Pelanggan Hingga Terlempar
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Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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Sebab, Ahok, Gubernur DKI 
2014-2017, berada di urutan ke-
tiga elektabilitas calon gubernur 
DKI Jakarta , menurut survei 
Media Survei Nasional (Median) 

yang dilakukan pada 31 Januari-3 
Februari 2021.

Elektabilitas Ahok berada di 

JAKARTA (IM) - PDI-P 
tak menutup kemungkinan men-
gusung Basuki Tjahaja Purnama 
alias Ahok sebagai calon gubernur 
DKI Jakarta pada Pilkada 2024.  

PDI-P Buka Peluang Usung Ahok
Sebagai Calon Gubernur DKI pada 2024
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JAKARTA (IM) - Ke-
pala Bidang Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit, Dinas 
Kesehatan Provinsi DKI Ja-
karta, Dwi Oktavia memapar-
kan, berdasarkan data terkini 
jumlah kasus aktif  di Jakarta, 
hingga Senin (10/1) naik se-
jumlah 255 kasus, sehingga 
jumlah kasus aktif  kini seban-
yak 2.129 (orang yang masih 
dirawat/isolasi).

“Perlu digarisbawahi bah-
wa 1.603 orang dari jumlah 
kasus aktif  adalah pelaku per-
jalanan luar negeri. Sedangkan, 
kasus positif  baru berdasarkan 
hasil tes PCR hari ini bertam-
bah 360 orang sehingga total 
867.662 kasus, yang mana 259 
di antaranya adalah pelaku 
perjalanan luar negeri,” kata 

Dwi di Jakarta, Senin (10/1).
Sela in i tu,  Dwi turut 

mengimbau agar masyarakat 
juga mewaspadai penularan 
virus varian Omicron yang kini 
juga meningkat di Ibu Kota. 
Saat ini, Dinkes DKI Jakarta 
mencatat sebanyak 407 warga 
terpapar varian Omicron.

“Dari 407 orang yang ter-
infeksi, 86 persennya atau 
sebanyak 350 orang adalah 
pelaku perjalanan luar negeri, 
sedangkan 57 lainnya adalah 
transmisi lokal,” katanya me-
nambahkan.

Data Dinas Kesehatan 
Provinsi DKI Jakarta mencatat, 
dilakukan tes PCR sebanyak 
11.523 spesimen. Dari jumlah 

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Penyakit dalam diri manusia, 30 per-
sen adalah rasa sakit pada fi siknya, 

70 persen lainnya adalah penderitaan 
batin.

(Mas   ter Cheng Y en)

PRESIDEN TEGASKAN PANDEMI TAK HENTIKAN UPAYAPRESIDEN TEGASKAN PANDEMI TAK HENTIKAN UPAYA
PENINGKATAN TARAF HIDUP RAKYATPENINGKATAN TARAF HIDUP RAKYAT

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Seskab Pramono Anung di sela acara Peringatan HUT Ke-49 PDI Presiden Joko Widodo berbincang dengan Seskab Pramono Anung di sela acara Peringatan HUT Ke-49 PDI 
Perjuangan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/1). Presiden menegaskan pemerintah berkomitmen untuk terus Perjuangan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/1). Presiden menegaskan pemerintah berkomitmen untuk terus 
melanjutkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat meskipun di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang melanjutkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat meskipun di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang 
melanda saat  ini.melanda saat  ini.

IDN/ANTARA

BPOM TERBITKAN IZIN LIMA VAKSIN BOOSTER
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito (kiri) berbincang 
dengan Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri 
Rezeki Hadinegoro (kanan) usai memberikan keterangan pers terkait vaksin COV-
ID-19 booster atau vaksin lanjutan di Kantor BPOM, Jakarta, Senin (10/1). BPOM resmi 
menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) 
untuk lima vaksin COVID-19 yang akan digunakan sebagai vaksin dosis ketiga atau 
booster di Indonesia yang program vaksinasinya akan dimulai pada 12 Januari 2022. 

JAKARTA (IM) - Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) men-
gungkapkan bahwa kasus positif  
Covid-19 harian di Indonesia 
turun 99% dari puncak kasus 
yang terjadi pada Juli 2021 lalu. 
Menurutnya, ketika puncak ka-
sus yang terjadi pada Juli 2021 
lalu, ia hanya melihat kengerian 
lantaran banyak korban tak bisa 
diselamatkan dan rumah sakit 
penuh. Namun demikian saat ini 
Jokowi bersyukur kasus konfi r-
masi harian bisa ditekan bahkan 
secara drastis.

“Kalau kita lihat di Juli kita 
betul-betul pada posisi yang 
penuh dengan kengerian dengan 
angka kasus 56 ribu perhari dan 
kasus konfi rmasi per 9 Januari 

kemarin tahun 2022 sebanyak 
529 kasus, turun 99 persen dari 
puncak di bulan Juli lalu, ini patut 
kita syukuri,” tuturnya saat berpi-
dato di acara HUT ke-49 PDIP, 
Senin (10/1).

Dalam kesempatan itu, Ke-
pala Negara berujar vaksinasi 
Covid juga terus dipercepat dan 
Indonesia masuk sebagai negara 
nomor lima dengan capaian vak-
sinasi terbesar di dunia.

“Sebanyak 299 juta dosis 
vaksin telah disuntikan ke rakyat 
kita. Dosis pertama mencapai 81 
persen, dosis kedua 56 persen,” 
ungkapnya.

Sementara itu,  sebanyak 29 

Dinkes: 407 Warga DKI Jakarta
Terpapar Covid-19 Varian Omicron
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