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SEORANG pria Selandia Baru terkejut 
saat pergi ke dokter untuk mencari bantuan 
medis untuk kondisi, yang dia pikir sebagai 
air dalam telinganya. Namun, ia sangat kaget 
setelah ditemukan ternyata ada kecoa yang 
hidup di kepalanya selama beberapa hari.

Pada 7 Januari, Zane Wedding, penduduk 
Auckland pergi ke kolam renang lokal dan 
tertidur di sofa setelah kembali ke rumah. Dia 
kemudian terbangun dengan perasaan aneh 
seolah-olah ada sesuatu yang menggeliat di 
dalam telinganya, sesuatu yang menurut Zane 
adalah air.

Perasaan aneh itu masih ada ketika dia 
bangun keesokan paginya, jadi Wedding 
memutuskan untuk pergi ke dokter. Dokter 
spesialis mengatakan dia “tidak menemukan 
apa-apa” dan meresepkan antibiotik Zane serta 
menyuruhnya untuk mengeringkan telinganya 
dengan pengering rambut.

Nasihat terakhir membuat segalanya jauh 
lebih buruk, Wedding menjadi tuli di satu tel-
inga dan tidak bisa tidur. Dia kemudian pergi 
menemui dokter lain di klinik telinga, yang 
terkejut ketika mengetahui apa yang sebenarnya 

ASALTAU!

Pria Ini Temukan Ada Kecoak
Tinggal di Kepalanya
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Andika memastikan, para personel yang 
diduga terlibat dalam kasus proyek satelit 
Kemenhan akan mendapatkan ganjaran 
setimpal. Ia mendukung pengusutan kasus 
ini hingga tuntas.

Menko Polhukam itu intinya sama. 
Dia menyampaikan bahwa proses 
hukum ini segera akan dimulai. 
Oleh karena itu saya siap mendu-
kung keputusan dari pemerintah 
untuk melakukan proses hukum,” 
jelasnya.

Kendati demikian, Andika 
belum bisa menjabarkan lebih jauh 
nama-nama yang terlibat dalam 

MD) menyebut ada indikasi awal, 
indikasi awal beberapa personel 
TNI yang masuk dalam proses 
hukum,” tutur Andika di Kejak-
saan Agung Jumat (14/1).

Andika memastikan, para 
personel yang diduga terlibat 
akan mendapatkan ganjaran set-
impal. Ia degan tegas mengatakan 
mendukung pengusutan kasus ini 
hingga tuntas.

“Saya sudah dipanggil oleh 

menterian Pertahanan (Kemhan) 
periode 2015-2016 yang meru-
gikan Keuangan negara hampir 
Rp1 triliun.

Indikasi keterlibatan oknum 
TNI didasari pada pertemuannya 
dengan Menko Polhukam Mah-
fud MD pada Selasa 11 Januari 
kemarin yang meminta informasi 
soal adanya keterlibatan oknum 
personel TNI.

“Memang beliau (Mahfud 

JAKARTA (IM) - Panglima 
TNI Jenderal TNI Andika Per-
kasa mengungkap adanya indi-

kasi pesonel TNI terlibat  dalam  
kasus proyek  satelit slot orbit 
123 derajat Bujur Timur di Ke-

Jenderal Andika Sebut Ada Oknum TNI
Terlibat dalam Kasus Proyek Satelit Kemhan

SETKAB.GO.ID

PLN Batubara Bakal Dibubarkan,
Saat Ini Asetnya Sedang Dihitung
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komunitas Omicron atas pertim-
bangan stabilitas nasional serta 
langkah mitigasi yang ketat di 
dalam negeri.

Ketentuan ini dituangkan 

dalam Surat Edaran Satgas Co-
vid-19 No 02/2022 tentang Pro-
tokol Kesehatan Perjalanan Luar 

JAKARTA (IM) - Satuan Tu-
gas (Satgas) Pengananan Covid-19 
telah mencabut larangan masuk 
bagi warga negara asing (WNA) 
asal 14 negara dengan transmisi 

Pemerintah Hapus Daftar 14 Negara
yang Sempat Dilarang Masuk Indonesia

Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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Jakarta, Bogor, Tangerang dan 
Bekasi (Jabodetabek). Bahkan 
warga Bandung dan Sukabuni dan 
sekitarnya pun merasakan getaran 
gempa tersebut.

“Gempa terjadi pukul 16.05 
WIB dengan berkekuatan 6,7,” 
tulis laman resmi BMKG.

JAKARTA (IM) - Gempa 
berkekuatan 6,7 Magnitudo meng-
guncang wilayah Sumur, Banten 
pada Jumat (14/1) sore. Guncan-
gannya terasa di seluruh wilayah 

Gempa M 6,7 Banten, Guncangannya
Terasa di Seluruh Wilayah Jabodetabek

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Saat membantu orang lain, yang pa-
ling banyak memperoleh keuntungan 

abadi adalah diri kita sendiri.
(Mas   ter Cheng Y en)

PRESIDEN RESMIKAN BENDUNGAN BINTANG BANOPRESIDEN RESMIKAN BENDUNGAN BINTANG BANO
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara pada saat Peresmian Bendungan Bintang Bano, di Sumbawa Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara pada saat Peresmian Bendungan Bintang Bano, di Sumbawa 
Barat, NTB, Jumat (14/1). Bendungan Bintang Bano sudah selesai dan memiliki kapasitas tampung yang sangat Barat, NTB, Jumat (14/1). Bendungan Bintang Bano sudah selesai dan memiliki kapasitas tampung yang sangat 
besar 76 juta meter kubik dengan luas genangan 256 hektare dan mampu mengairi sawah 6.700 hektare.besar 76 juta meter kubik dengan luas genangan 256 hektare dan mampu mengairi sawah 6.700 hektare.

JAKARTA (IM) - Kemen-
terian Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) tengah mengkaji pem-
bubaran

PT PLN Batubara, anak usa-
ha dari PT PLN (Persero),bakal 
dibubarkan untuk menyeder-
hanakan  birokrasi dalam me-
masok batu bara untuk kebutu-
han pembangkit PLN.

Staf  Khusus Menteri BUMN 
Arya Sinulingga menjelaskan, 
pada tahap awal Kementeri-
an Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) melakukan penghi-
tungan secara teknis, termasuk 
terkait total aset yang dimiliki 
PLN Batubara.

“Soal PLN Batubara, itu 
benar (rencana pembubaran), 
sekarang ini kami lagi kaji secara 
teknis untuk pembubarannya, 
hitung asetnya seberapa banyak. 

Kan harus ada proses itu juga,” 
uja Arya kepada wartawan, Jumat 
(14/1).

Setelah kajian tersebut ram-
pung, menurut Arya, barulah 
Kementerian BUMN membubar-
kan PLN Batubara. Pembubaran 
tersebut dilakukan untuk kepent-
ingan efi siensi di tubuh PLN. Se-
bab, selama ini PLN membeli batu 
bara dari anak usahanya tersebut, 
sehingga harga belinya lebih ma-
hal daripada yang dipatok oleh 
produsen.

Harga dari PLN Batubara 
lebih mahal karena perusahaan 
itu mengambil margin lewat harga 
jual batu bara untuk operasional 
perusahaan.

“Karena selama ini batu bara 
yang dibeli PLN itu tetap dari 

IDN/ANTARA

DAMPAK GEMPA BANTEN DI JAKARTA
Pegawai berhamburan keluar gedung setelah merasakan gempa di kawasan per-
kantoran Jl. M.H. Thamrin, Jakarta, Jumat (14/1). Guncangan gempa berkekuatan 
magnitudo (M) 6,7 di wilayah Banten terasa hingga Jakarta.
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JAKARTA (IM) -  Epide-
miolog dari Griffi th University 
Australia Dicky Budiman me-
nilai, proyeksi jumlah kasus 
Covid-19 di Indonesia yang 
bisa mencapai 60.000 kasus 
pada Februari mendatang 
akibat varian Omicron sebagai 
perkiraan minimum.

Jumlah kasus pada gelom-
bang ketiga Covid-19 akibat 
varian Omicron, menurut 
Dicky, bisa lebih dari angka 
proyeksi pemerintah itu.

 “Angka itu (60.000 kasus 
di Februari) sebenarnya angka 
minimum. Kalau bicara Omi-
cron angka (penularannya) 
besar, yang terinfeksinya. Tapi 
mayoritas tak bergejala,” ujar 
Dicky ketika dihubungi, Jumat 
(14/1).

Ia menjelaskan, bila melihat 
tren di berbagai negara yang 
sudah melaporkan penularan 
kasus Omicron, dengan kapa-
sitas testing tingkat menengah, 
jumlah penularannya sudah 
jauh lebih banyak ketimbang 
varian delta. Hanya saja, gejala 
yang ditunjukkan cenderung 
ringan hingga sedang.

 “Namun tidak mengandal-
kan bahwa ini infeksinya ringan 
sehingga akan baik-baik saja, 
nggak begitu. Ini risiko jangka 
panjangnya sangat serius,” kata 
Dicky.

Indonesia, dengan jumlah 
populasi penduduk yang besar 
harus melakukan langkah-
langkah yang lebih intensif  

Kasus Omicron Diprediksi Bisa Capai 60.000
di Februari, Epidemiolog: Itu Angka Minimum
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