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Pemerintah bersama DPR sepakat ibu kota 
negara baru bernama Nusantara akan men-
jadi daerah setingkat provinsi.

meskipun Panja RUU IKN me-
nyepakati penamaan tersebut.

“Saya juga meminta pemerin-
tah menyiapkan penjelasan agar 
Pasal 1 ini tidak multitafsir. Saya 
menilai IKN adalah statusnya 
namun namanya Nusantara,” 
katanya.

Suharso Monoarfa sebelumnya 
mengungkap sedikitnya ada 80 

nama Nusantara mudah dan 
menggambarkan kenusantaraan 
bangsa Indonesia.

“Saya yakin kita semua setuju 
dengan istilah Nusantara ini,” 
ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, 
Panja RUU IKN Ahmad Doli 
Kurnia meminta menyiapkan 
penjelasan dari penamaan Nus-
antara.Hal itu penting dilakukan 
untuk menambah pengetahuan, 

liau mengatakan Ibu Kota Negara 
(IKN) ini namanya Nusantara,” 
kata Suharso dalam Rapat Panitia 
Kerja (Panja) Rancangan Undang-
Undang Ibu Kota Negara (RUU 
IKN) di Kompleks Parlemen, 
Jakarta, Senin (17/1).

Alasan pemilihan nama terse-
but adalah kata Nusantara sudah 
dikenal sejak dahulu dan sudah 
menjadi ikonik di dunia interna-
sional. Selain itu, menurutnya, 

JAKARTA (IM) - Menteri 
Perencanaan Pembangunan Na-
sional/Kepala Bappenas Suharso 
Monoarfa mengungkapkan,  Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi) telah 

menyampaikan nama Ibu Kota 
Negara (IKN) yakni Nusantara.

“Saya baru mendapatkan 
konfi rmasi dari Bapak Presiden 
Jokowi pada Jumat (14/1) dan be-

Presiden Jokowi Pilih Nusantara
untuk Nama Ibu Kota Negara Baru

FOTO: SETKAB.GO.ID

Monyet Masuk ke Rumah Mewah
di Ancol, Penghuninya Diserang
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(17/1). Sidang kali ini mendengar 
keterangan saksi sekaligus pel-
apor yang dihadirkan pihak Jaksa 
Penuntut Umum (JPU).

Identitas saksi tidak dapat 

ditulis karena dalam persidangan 
kasus terorisme, identitas saksi 
memang harus dirahasiakan. Hal 

JAKARTA (IM) – Sidang 
lanjutkan kasus terorisme den-
gan terdakwa mantan Sekretaris 
FPI,Munarman, kembali di Penga-
dilan Negeri Jakarta Timur, Senin 

Saksi Ungkap Keterkaitan Munarman
dengan Peledakan Bom Gereja Filipina

SETELAH letusan gunung berapi Hunga 
Tonga-Hunga Ha’apai disusul tsunami yang 
letaknya di bawa laut, kondisi  negara Tonga 
tapampak seperti “permukaan bulan”.

Seperti diketahui, tsunami terjadi setelah 
gunung berapi bawah laut tersebut meletus 
pada Jumat (14/1) malam waktu setempat. 
Letusan kedua terjadi Sabtu (15/1) pukul 17.26 
waktu setempat.

Penduduk setempat mengatakan, negara 
kepulauan tersebut kini tampak seperti per-
mukaan bulan karena hampir seluruh daratan 
tertutup  abu vulkanik dan kerusakan pasca-
tsunami. Selain itu, air bersin di Tonga juga 
tercemar sebagaimana dilansir The Indepen-
dent, Minggu (16/1).

Selandia Baru mengirim pesawat ke Tonga 
untuk menilai kerusakan setelah citra satelit 
menangkap letusan gunung berapi yang men-
girimkan gumpalan asap dan abu vulkanik ke 
udara. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda 

Pasca- Erupsi Gunung Bawah Laut,    
Tonga seperti “Permukaan Bulan”
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INVESTIGASI sedang berlangsung 
setelah surat perintah melakukan penggeleda-
han terhadap salah satu gereja di Amerika Seri-
kat (AS). Dari hasil penggeledahan ditemukan 
puluhan jenazah yang dikremasi di dalam kotak 
dan tas biohazard.

Ke 90 jenazah yang dikremasi, yang telah 
dikaitkan dengan seorang pria yang dituduh 
“melecehkan mayat”, memiliki identitas yang 
tertulis di wadah-wadah di Greater Faith Mis-
sionary Baptist Church di Ohio.

Pendeta gereja, Shawnte Hardin, sudah 
didakwa atas kesalahan penanganan jenazah 
tahun lalu tetapi perwakilan hukumnya 
mengklaim jenazah itu berasal dari “kenalan 
pendeta” bernama Robert Tate.  

Menurut The Sun, mantan Direktur pe-
makaman, Tate, dituduh “menyalahgunakan 
mayat” setelah polisi menemukan 11 mayat 
di garasinya.

90 Mayat Ditemukan Dikremasi
di Dalam Gereja Tua di Amerika
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BPS Margo Yuwono, angka terse-
but mengalami penurunan sebe-
sar 0,43 persen dibanding bulan 
Maret 2021 dan turun 0,48 persen 
dibanding bulan September 2020.

“Dibanding bulan Maret 2021, 
jumlah penduduk miskin menurun 
1,04 juta orang. Kalau dibanding 

JAKARTA (IM) - Badan Pusat 
Statistik (BPS) mencatat, penduduk 
miskin di Indonesia per September 
2021 mencapai 26,50 juta orang 
atau 9,71 persen. Menurut Kepala 

26,50 Juta Orang Indonesia Miskin,
Ini Lebih Tinggi Dibanding Pra-Pandemi

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Semua manusia berkeinginan untuk 
“memiliki”, padahal “memiliki” 
adalah sumber dari kerisauan.

(Mas   ter Cheng Y en)

PRESIDEN TINJAU PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA – BANDUNGPRESIDEN TINJAU PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA – BANDUNG
Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan KCJB (Kereta Cepat Jakarta – Bandung), di Purwa-Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan KCJB (Kereta Cepat Jakarta – Bandung), di Purwa-
karta, Jawa Barat, Senin (17/1). Presiden mengatakan, secara keseluruhan KCJB telah diselesaikan 79,9 persen, karta, Jawa Barat, Senin (17/1). Presiden mengatakan, secara keseluruhan KCJB telah diselesaikan 79,9 persen, 
diharapkan akhir tahun 2022 sudah diuji coba dan pada Juni 2023 bisa dioperasionalkan.diharapkan akhir tahun 2022 sudah diuji coba dan pada Juni 2023 bisa dioperasionalkan.

JAKARTA (IM) – Seekor 
monyet menimbulkan kepanikan 
wargakomplek perumahan me-
wah di kawasan Ancol, Pademan-
gan, Jakarta Utara, Senin (17/1). 
Monyet tersebut masuk ke salah 
satu rumah warga dan kemudian 
menyerang dan melukai salah 
seorang penghuninya.

Menurut petugas keamanan 
rumah, Haryoto, monyet dewasa 
itu masuk ke rumah yang dijag-
anya sejak pagi. Binatang liar itu 
sempat dipancing dengan makan-
an agar ke luar. Namun, setelah 
ke luar, monyet tersebut kembali 
memasuki rumah warga dengan 
memanjat pagar dan berhasil ke 
lantai du. Bahkan monyet itu naik 
ke bagian atap rumah.

“Dia ke atas, lewat dapur 
(bawah), balik lagi ke luar. Terus 
dia naik lagi lewat pagar. Ma-

suknya baru tadi pagi, tapi kata 
tetangga dia sudah di depan 
rumah dari kemarin,” ujar Haryo-
to di lokasi.

Haryoto mengatakan, monyet 
tersebut kemungkinan merupakan 
monyet peliharaan warga sekitar 
yang terlepas dari kandangnya. 
Pasalnya, tampak ada tali yang 
melingkar di bagian perut sang 
monyet. Saat monyet itu masuk 
ke dapur rumah warga, dia tidak 
mencari makanan.

Dia malah menyerang seorang 
asisten rumah tangga (ART) di 
kediaman tersebut. ART ber-
nama Gita itu mengalami luka di 
pahanya.

“Saya lagi berdiri di sini, terus 
mbak yang pakai jaket biru itu 
menggiring keluar monyetnya, 

IDN/ANTARA
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JAKARTA (IM) -  Tam-
bahan kasus baru positif  co-
rona di Indonesia ada kecende-
rungan naik memasuki tahun 
2022. Sebab itu, masyaraat 
diminta jangan lengah dan 
abai menjalankan protokol 
kesehatan (prokes).

Melansir data Satgas Co-
vid-19, hingga Senin (17/1) 
ada penambahan 772 kasus 
baru yang terinfeksi Corona 
di Indonesia. Sehingga total 
menjadi 4.272.421 kasus posi-
tif  Corona.

Sementara itu, jumlah yang 
sembuh dari kasus Corona 
bertambah 598 orang sehingga 
menjadi sebanyak 4.119.472 
orang.

Sedangkan jumlah orang 
yang meninggal akibat virus 

Corona di Indonesia bertam-
bah 4 orang menjadi sebanyak 
144.174 orang.

Jumlah kasus aktif  Co-
vid-19 di Indonesia mencapai 
8.775 kasus, bertambah 170 
kasus dibanding sehari sebe-
lumnya.

Pemerintah meminta ma-
syarakat memiliki tanggung 
jawab yang tinggi dan kolektif  
untuk mematuhi protokol kese-
hatan. Karena untuk menekan 
wabah Corona, dimulai dari 
menekan angka penularan.

Untuk itu, pemerintah 
menekankan pentingnya perilaku 
5M yakni memakai masker, 
mencuci tangan, menjaga jarak, 
menghindari kerumunan, dan 

Update:  Tambah 772 Kasus Baru,
Warga Diimbau Tetap Pakai Masker

RAKER MENKES DENGAN KOMISI IX DPR
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi 
IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Rapat kerja tersebut 
membahas program kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022 serta memberikan 
penjelasan terkait program penanganan penyakit berbiaya tinggi (Katastropik) 
baik Penyakit Menular (PM) maupun Penyakit Tidak Menular (PTM) serta pro-
gram imunisasi nasional di masa pandemi.
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