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Seluruh minyak goreng, baik kemasan 
premium maupun kemasan sederhana, 
dipatok harganya setara Rp14.000 per 
liter. Produsen yang melanggar hal ini 
terancam sanksi.

Rp 14.000 per liter.
Pemerintah akan memantau 

secara ketat agar bisa mengimple-
mentasikan program ini sesuai 
ketentuan. Terkait hal ini, pihak 
Kemendag membuka hotline 
untuk menampung laporan dari 
masyarakat jika menemukan pe-
rusahaan atau ritel yang menjual 
minyak goreng di atas Rp 14.000 

san Rp 14.000 per liter tersedia di 
pasar tradisional di seluruh Indo-
nesia,” ujar Mendag Lutfi  dalam 
siaran resminya, Kamis (20/1).

Kebijakan minyak goreng 
satu harga merupakan upaya 
lanjutan pemerintah untuk men-
jamin ketersediaan minyak goreng 
dengan harga terjangkau. Seluruh 
minyak goreng, baik kemasan 
premium maupun kemasan seder-
hana, dijual dengan harga setara 

pasar-pasar tradisional.
M e n t e r i  P e r d a g a n g a n 

(Mendag) Muhammad Lutfi 
mengatakan, saat ini pihaknya 
masih memberikan waktu selama 
sepekan sejak penetapan minyak 
goreng kemasan satu harga pada 
Rabu (19/1).

“Penyediaan minyak goreng 
kemasan melalui ritel merupakan 
tahap awal, selanjutnya kami akan 
memastikan minyak goreng kema-

JAKARTA (IM) - Kemen-
terian Perdagangan (Kemendag) 
memastikan minyak goreng kema-

san satu harga yang dibanderol Rp 
14.000 per liter dalam waktu dekat 
bakal tersedia di pasar rakyat dan 

Kapan Minyak Goreng Rp14.000/Liter
Tersedia di Pasar-pasar Tradisional?

FOTO/SETKAB.GO.ID

Satgas Sudah Kuasai Aset
Debitur BLBI Rp15,11 Triliun
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Hidayat,  menerima suap dari 
pengacara terkait penanganan 
perkara, Rabu (19/1).

Selain menangkap Itong, 
dalam operasi tangkap tangan 

(OTT) tersebut, tim KPK juga 
mengamankan seorang Pani-
tera Pengganti, M Hamdan dan 

JAKARTA (IM) - Tim Pen-
indakan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) tangkap basah 
seorang hakin di Pengadilan Neg-
eri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni 

KPK Tangkap Basah Hakim dan Penitera
PN Surabaya Terima Suap dari Pengacara

SEORANG wanita Arab Saudi melahirkan 
10 bayi kembar pada Rabu (12/1), di mana tim 
medis yang mengawasi kondisinya di Rumah 
Sakit Angkatan Bersenjata Raja Salman yang 
berhasil membantu proses persalinannya 
secara alami.

Ibu berusia 34 tahun itu, melahirkan saat 
usia kehamilannya memasuki minggu ke-28. 
Kesepuluh bayi kembarnya dinyatakan sehat 
dengan berat bayi berkisar antara 950-1100 
gram (0,95 - 1,1 kg).

Kementerian Pertahanan Arab Saudi 
bersama keluarga baru itu membagikan kabar 
tersebut kepada warga melalui akun resminya 
di situs jejaring sosial Twitter.

 Pada Rabu (19/1), Saudi Gazette melapor-
kan bahwa pujian langsung mengalir atas upaya 
staf  medis di Twitter. Dengan salah seorang 
pendukung Mjahed Alatawi mengatakan

“Prestasi yang luar biasa dari tim yang 
hebat, semoga Tuhan memberi mereka kesuk-
sesan dan semua terima kasih dan penghargaan 
kepada direktur rumah sakit.”

Sementara itu, Mayjen Attia Al-Zahrani, 
kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi, 
mendapat ucapan terima kasih dan apresiasi 

Wanita Arab Saudi Lahirkan
10 Bayi Kembar Secara Alami
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Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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tangkap tangan (OTT), Kamis 
(20/1) subuhi. Seperti apa rekam 
jejak Hakim Itong?

Hakim Itong Isnaeni diketa-
hui mulai bertugas di PN Sura-

baya sejak Mei 2020. Tak hanya 
bekerja sebagai hakim biasa di PN 
Surabaya, Itong juga bertugas di 

JAKARTA (IM) - Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menangkap hakim Pengadilan 
Negeri (PN) Surabaya, Itong Is-
naeni Hidayat, dalam operasi 

Hakim Itong Pernah Diskors karena
Bebaskan 2 Terdakwa Kasus Korupsi

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Mendedikasikan jiwa, waktu, tena-
ga, dan kebijaksanaan semuanya 

disebut berdana.
(Mas   ter Cheng Y en)

PERTEMUAN INDUSTRI JASA KEUANGAN TAHUN 2022PERTEMUAN INDUSTRI JASA KEUANGAN TAHUN 2022
Presiden Joko Widodo menghadiri Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Presiden Joko Widodo menghadiri Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi 
Hijau Indonesia, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Kamis (20/1). Presiden menekankan, Hijau Indonesia, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Kamis (20/1). Presiden menekankan, 
kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu 
mencegah meluasnya dampak pandemi, khususnya terhadap perekonomian dan sektor keuangan.mencegah meluasnya dampak pandemi, khususnya terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

JAKARTA (IM) - Satgas 
Penanganan Hak Tagih Negara 
Dana Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia (BLBI), telah bertu-
gas selama kurang lebih 7 bulan. 
Dalam kurun waktu tersebut, 
Satgas telah berhasil menangih 
dari obligor maupun debitur 
senilai Rp15,11 triliun.

 “Kita sudah 7 bulan bekerja 
dan sekarang ini sudah berhasil 
mengumpulkan uang, merampas, 
dan menagih yang nilainya kalau 
diuangkan Rp15,11 triliun,” ujar 
Menko Polhukam Mahfud MD 
dalam konferensi pers, Kamis 
(20/1).

Jika diambil nilai rata-rata, 
sambung Mahfud, dalam tiap bu-
lannya Satgas BLBI berhasil mer-
ampas uang senilai Rp2 triliun. 
Menurutnya, tugas Satgas BLBI 
tidak akan berhenti sampai disini. 

Sejumlah cara seperti pembloki-
ran hingga penjualan aset debitur 
dan obligor akan terus dilakukan

 “Kami dari Satgas BLBI 
akan terus melakukan upaya 
berkelanjutan untuk memastikan 
pengembalian hak tagih negara 
melalui pemblokiran, penyitaan, 
dan penjualan aset aset debitur 
dan obligor yang selama ini telah 
menikmati dana BLBI,”  kata 
Mahfud menandaskan.

Dilelang Tidak Laku
Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DJKN) Kementerian 
Keuangan sebelumnya melapor-
kan, aset milik Hutomo Mandala 
Putra alias Tommy Soeharto yang 
dilelang terkait kasus BLBI tidak 
laku. Aset Tommy Soeharto 
tersebut merupakan jaminan yang 

IDN/ANTARA
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JAKARTA (IM) - Peng-
usiran pejabat dari ruang rapat 
DPR terjadi dua kali dalam 
seminggu terakhir. Peristiwa 
pertama terjadi pada Kamis 
(13/1) ketika jajaran Komnas 
Perempuan diminta keluar dari 
rapat kerja antara Komisi III 
DPR dan Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM).

Sedangkan yang kedua ter-
jadi pada Rabu (19/1), Komisi 
VIII DPR meminta Sekretaris 
Jenderal Kementerian Sosial 
Harry Hikmat, meninggal-
kan ruangan saat rapat antara 
Komisi VIII dan Menteri So-
sial Tri Rismaharini.

Pengamat politik dari 
Universitas Al Azhar Ujang 
Komarudin mengkritik sikap 

arogansi sejumlah komisi DPR 
yang mengusir mitra kerjanya 
dari rapat kerja dalam beberapa 
waktu terakhir. Menurutnya, 
pengusiran pejabat dari ruang 
rapat DPR seharusnya tidak 
perlu terjadi. Kalau ada ma-
salah semestinya bisa dibicara-
kan dengan baik.

“Semua hal itu bisa dibi-
carakan. Kan ada aturan dan 
tata tertib dalam rapat. Di-
hormati saja. Jika ada yang 
melanggar, ya bisa diingatkan. 
Seharusnya pengusiran terse-
but tak perlu terjadi, karena jika 
wakil rakyat tersebut diusuir 
oleh rakyat juga tak enak,” 
kata Ujang kepada wartawan, 
Kamis (20/1).

Ketika Anggota DPR Tersinggung,
Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat

RAKER KEPALA BNN DENGAN KOMISI III DPR
Kepala BNN RI Petrus Reinhard Golose (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja den-
gan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/1). Raker tersebut 
membahas evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan narkotika tahun 2021 
dengan Pagu anggaran Rp1,6 triliun serta rencana kerja BNN tahun 2022, program 
prioritas dan strategi dalam pencapaian dengan pagu anggaran Rp1,8 triliun.
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