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Banyak pihak yang sangsi atas deklarasi 
pasangan capres –cawapres, Prabowo-
Jomkowi  untuk maju di 2024 mendatang. 
Apakah Jokowi mau jadi cawapres?

Prabowo ditunjuk Jokowi menjadi 
Menteri Pertahanan.

Sekber Prabowo-Jokowi me-
nilai kepemimpinan Jokowi sudah 
menunjukkan kemajuan, maka 
hal positif  ini perlu dilanjutkan. 
Pasangan Prabowo-Jokowi diyakini 
Sekber bakal mampu mengatasi 
kesulitan Indonesia di masa krisis 
global dan pandemi Covid-19.

paikan ke publik atas nama Ketua 
Koordinator Sekber Prabowo-
Jokowi, G Gisel. Deklarasi baru 
saja digelar secara internal di 
kantor Sekber Prabowo-Jokowi 
di Gambir, Jakarta Pusat.

Sebagaimana diketahui, Joko 
Widodo dan Prabowo Subianto 
adalah dua orang yang bersaing 
pada Pilpres 2019. Kemudian, 
Jokowi berhasil menang pemilu 
dan menjadi presiden. Akhirnya 

Prabowo-Jokowi melanjutkan 
pembangunan Indonesia.

“ M e n d o r o n g  P r a b o wo 
Subianto calon presiden dan Joko 
Widodo calon wakil presiden seb-
agai bagian dari Kabinet Indonesia 
Maju Jilid II untuk maju dalam 
Pemilu 2024,” demikian bunyi 
deklarasi Sekber Prabowo-Jokowi, 
disampaikan oleh Sekber lewat 
keterangan tertulis, Sabtu (15/1).

Keterangan tertulis ini disam-

JAKARTA (IM) - Kelompok 
yang menamakan dirinya sebagai 
Sekretariat Bersama (Sekber) 
Prabowo - Jokowi mendorong 

dua tokoh nasional itu maju seb-
agai pasangan calon presiden dan 
calon wakil presiden pada Pemilu 
2024. Alasannya, mereka ingin 

Sekber Deklarasi Prabowo-Jokowi
Sebagai Capres-Cawapres 2024

IDN/ANTARA

RUU Ibu Kota Negara Dibahas Kilat,
PKS: Ada Apa Ini?
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2015. Bahkan, Jokowi meminta 
kasus tersebut dibawa ke ranah 
pengadilan.

“Presiden juga meminta agar 
segera dibawa ke ranah peradi-

lan pidana. Menkominfo setuju, 
Menkeu bersemangat. Menhan 
Prabowo dan Panglima TNI 

JAKARTA (IM) - Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) mendu-
kung proses hukum dalam kasus 
pengadaan satelit di Kementerian 
Pertahanan (Kemhan) pada tahun 

Presiden Minta Kasus Proyek Satelit
di Kemhan Dibawa ke Peradilan Pidana

VIDEO yang memperlihatkan seorang 
pria berjalan dengan diikuti oleh robot raksasa 
sempat viral di media sosial. Pria itu adalah 
Emir Bahrain yang baru  tiba di Dubai, Uni 
Emirat Arab (UEA) dan robot yang berada 
di belakangnya adalah ‘pengawalnya’. Apakah 
tak percaya lagi terhadap pengawal manusia?

 “Raja Bahrain tiba di Dubai dengan robot 
bodyguardnya. Bisa 6 bahasa, menyelamatkan 
dia dr kerusuhan (digendong) . Bisa berantem, 
ngejar, nembak. Robotnya punya alat kejut 
listrik, 360 drajat sistem kamera juga infrared 
kamera. 3 buah senjata mesin tersembunyi 
dengan amunisi yg cukup untuk melawan 1050 
org, dan senjata api sniper laser. Selain itu, ro-
bot pengawal itu juga embawa obat-obat dan 
air. Bodyguard robot seharga $7.4 juta US,” 
demikian narasi dalam video tersebut.

Namun, video tersebut adalah sebuah vi-
deo hoaks, yang diketahui pertama kali muncul 
YouTube pada Februari 2019, menurut India 

Viral! Emir Bahrain Dikawal
Robot Raksasa Super Canggih
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EMMANUEL Nwude  adalah salah satu 
penipu legendaris dunia. Pria asal Nigeria ini 
berhasil menipu sebuah bank Brasil dan me-
raup uang sebesar 242 juta dolar atau setara 
Rp 3,6 triliun.

Dilansir dari Kantor Berita Nigeria (NAN), 
Emmanuel Nwude, disebut awalnya adalah 
seorang pengusaha. Namun, dia kemudian 
menjadi penipu dengan meniru Paul Ogwuma, 
direktur Bank Sentral Nigeria (CBN), yang 
telah menjabat dari 1 Oktober 1993 hingga 29 
Mei 1999, untuk menipu sebuah bank Brasil, 
Banco Noroeste.

Pada saat kejadian, apa yang dilakukan 
Nwude adalah penipuan bank terbesar ketiga 
dalam sejarah, yang mengakibatkan runtuhnya 
Banco Noroeste pada tahun 2001.

Beli Proyek Bandara  
Nwude berhasil meyakinkan direktur bank, 

Ngaku sebagai Dirut Bank,
Penipu Ini Raup Rp3,6 Triliun
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dampaknya dirasakan di beberapa 
negara.

Abu vulkanik dari letusan 
tersebut menyelimuti wilayah 
Tonga, dengan pulau-pulau utama 

mengalami dampak terparah, 
termasuk bagian utara Ibu Kota 
Nuku’alofa, dimana banyak kapal 

JAKARTA (IM) – Erupsi 
bunung berapi bawah laut Hunga-
Tonga-Hunga-Ha’apai di perairan 
Tonga pada Sabtu (15/1) sore 
telah mengakibatkan tsunami yang 

Gunung Berapi Tonga Erupsi, Pulau Nuku
dan Tsu Sempat Hilang Disapu Tsunami

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Jangan takut terlambat, yang
seharusnya ditakuti adalah

hanya diam di tempat.
(Mas   ter Cheng Y en)

KAPOLRI TINJAU PTM DI BALIKAPOLRI TINJAU PTM DI BALI
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) berbincang dengan siswa SMP yang disaksikan Gubernur Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) berbincang dengan siswa SMP yang disaksikan Gubernur 
Bali Wayan Koster (kanan) dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara (kedua kanan) saat meninjau Bali Wayan Koster (kanan) dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara (kedua kanan) saat meninjau 
pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di SMP Kristen 1 Harapan, Denpasar, Bali, Sabtu (15/1). Kunjungan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di SMP Kristen 1 Harapan, Denpasar, Bali, Sabtu (15/1). Kunjungan 
Kapolri ke sekolah tersebut untuk meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dengan Kapolri ke sekolah tersebut untuk meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dengan 
mengedepankan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.mengedepankan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

JAKARTA (IM) - PKS me-
wanti-wanti pembahasan Rancan-
gan Undang-Undang Ibu Kota 
Negara (RUU IKN) harus dilaku-
kan dengan saksama. Sebab, RUU 
IKN dinilai dibahas secara kilat.

“Pertama, ini RUU funda-
mental. Mesti dibahas dengan 
saksama karena dampaknya pada 
kehidupan berbangsa dan ber-
negara. Kedua, targetnya selesai 
pada Januari 2022 ini. RUU 
Kilat,” ujar Ketua DPP PKS 
Mardani Ali Sera saat dihubungi, 
Minggu (16/1).

Seprti diketahui bahwa Pani-
tia Khusus (Pansus) RUU IKN 
saja baru dibentuk pada 7 De-
sember 2021 lalu. Dia menyebut 
kemungkinan besar nasib RUU 
IKN bakal tak jauh berbeda 
seperti Undang-Undang (UU) 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja yang menurut amar 
putusan Mahkamah Konstitusi 
(MK), tak memenuhi syarat formil 
lantaran bermasalah dalam proses 
pembentukannya.

“Pansus disahkan awal De-
sember 2021 dan kurang dari dua 
bulan ingin disahkan. Besar pelu-
ang di-judicial review seperti UU 
Ciptaker,” katanya menambahkan.

Mardani merasa heran atas 
pembahasan RUU IKN yang 
terkesan terburu-buru. Dia mem-
pertanyakan motif  ketergesaan dari 
pembentukan RUU tersebut. “Dan 
ketiga, kita perlu bertanya ada apa 
dengan ketergesaan ini?” katanya.

Peneliti Forum Masyarakat 
Peduli Parlemen Indonesia (For-
mappi), Lucius Karus, juga meng-
anggap pembahasan RUU IKN 

IDN/ANTARA

KUNJUNGAN MENTERI BUMN DI KAMPUNG PECINAN
Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) berjalan menyusuri kampung Kapasan 
Dalam, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (16/1). Kunjungannya tersebut untuk me-
ninjau langsung kawasan wisata kampung pecinan di Kapasan Dalam sekaligus 
bertemu dengan warga kampung tersebut.

                                                 
                 Bersambung ke hal   11

JAKARTA (IM) – Pemer-
itah memprediksi bahwa pun-
cak kasus penularan Covid-19 
varian Omicron akan terjadi 
pada pertengahan Februari 
hingga awal Maret 2022. Un-
tuk itu, pemerintah melaku-
kan langkah mitigasi guna 
menekan terjadinya pening-
katan kasus yang berpotensi 
membebani sistem kesehatan 
dalam negeri.

Langkah mitigasi itu juga 
dilakukan lantaran penularan 
kasus harian Covid-19 sebe-
lumnya juga telah mencapai 
lebih dari 1.000 kasus.

“Berbagai langkah yang 
dilakukan seperti penegakan 
protokol kesehatan dan akses 
vaksinasi itu sangat penting. 
Dan pengetatan mobilitas 

akan jadi opsi terakhir un-
tuk dilakukan,” kata Menteri 
Koordinator bidang Kemariti-
man Luhut Binsar Panjaitan 
saat menyampaikan Evalu-
asi Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
secara daring melalui kanal 
YouTube Sekretariat Presiden, 
Minggu (16/1).

Di samping itu, ia juga 
mengimbau kepada perkan-
toran yang tidak memerlukan 
karyawannya untuk masuk 100 
persen, untuk tidak melakukan-
nya. Manajemen kantor, menu-
rut Luhut, dapat melihat situasi 
serta melakukan asesmen ter-
hadap kantor masing-masing.

“Kalau industri tidak ma-

Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000,
Pemerintah Kembali Terapkan PPKM Level
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