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Rencananya pembangunan Ibu Kota baru 
akan dimulai tahun ini. Namun soal pen-
danaannya belum jelas, baru akan dicari. 
Awalnya disebut tak menggunakan APBN, 
faktanya?

pandemi Covid-19?
“Jadi, bukan hanya meleset. 

Ini menandakan bahwa semuanya 
tidak dikerjakan dengan baik. Be-
rarti informasi yang didapat Pak 
Jokowi itu ngawur,” ujar Faisal, 
sebagai dikutip dari Kompas TV, 
Sabtu (22/1).

Menurut Faisal, tak ada jalan se-
lain menunda proyek pembangunan. 

persen. Sisanya, dana didapat 
dari Kerjasama Pemerintah dan 
Badan Usaha (KPBU), swasta, 
dan BUMN sebesar 46,7 persen.

Apesnya lagi, anggaran pe-
mindahan IKN pada 2022 juga 
akan menggunakan dana Pro-
gram Pemulihan Ekonomi Na-
sional (PEN). Bukan seharusnya 
dana PEN diigunakan untuk 
memulihkan perekonomian In-
donesia yang terpuruk akibat 

jelasan skema pembiayaan proyek 
tersebut.

Seperti doketahui, awalnya 
pemerintah mengatakan tidak 
akan menggunakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nega-
ra (APBN). Namun Kemudian 
berubah, pemerintah mengumum-
kan skema pembiayaan pemba-
ngunan IKN Nusantara hingga 
2024 akan lebih banyak dibe-
bankan pada APBN, yakni 53,3 

JAKARTA (IM) - Ekonom 
senior Faisal Basri menilai bahwa 
pemerintah tak memiliki rencana 

matang terkait proyek pem   ba-
n gunan ibu kota negara (IKN) 
baru. Ia menyoroti soal ketidak-

Proyek IKN: Dulu Bilangnya
Tak Pakai APBN, Sekarang?

FOTO/SETKAB.GO.ID

Dugaan Ada Mafi a Bermain di Balik
Perubahan Skema Subsidi Listrik
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dinilai tidak banyak berubah dari 
pola sebelumnya.

Pengamat militer dari Center 
for Intermestic and Diplomatic 
Engagement (CIDE) Anton Ali-

abbas menilai, fenomena “presi-
dent’s men” atau orang yang 
dekat dengan presiden kerap 

JAKARTA (IM) - Penunjukan 
Mayor Jenderal (Mayjen) Maruli 
Simanjuntak sebagai Panglima 
Komando Cadangan Strategis 
Angkatan Darat (Pangkostrad) 

Penunjukkan Menantu Luhut Jadi Pangkostrad
Dinilai Tidak Berubah dari Pola Sebelumnya

SEORANG ibu hamil berinisial MM di 
Depok ingin menjual salah satu ginjal untuk 
melunasi utang-utang berikut bunga pinjam-
nya. Ia mengaku tak kuat lagi gali lobang 
tutup lubang untuk utangnya yang hampir Rp 
1 miliar.

Jeratan utang bermula ketika perempuan 
23 tahun tersebut mengajukan pinjaman online 
(pinjol) untuk menutupi kerugian bisnis minyak 
goreng yang baru dirintis tiga bulan lalu.

“(Pinjam) teman sih per orang. Dia (te-
man) juga ngusulin, nih pakai data saya buat 
ngajuin pinjaman online. Saya minjam Rp 10 
(juta), minta dibalikinnya Rp 15 (juta) atau Rp 
20 (juta), gitu,” kata MM kepada Wartawan, 
Jumat (21/1).

Utang demi utang pun menumpuk, MM 
terus melakukan pinjaman kepada rentenir 
dengan menggunakan akun pinjol temannya. 
MM mengaku bahwa pinjaman tersebut makin 

Ibu Hamil di Depok Mau Jual Ginjal
Untuk Lunasi Utang-utangnya
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SEORANG pria di Amerika Serikat 
(AS) ditemukan tewas di rumahnya dengan 
dikelilingi oleh ratusan ular. Di antara ular-
ular tersebut banyak ular berbisa yang sangat 
mematikan.

Tetangga memberi tahu polisi setelah 
pergi ke rumah korban yang berada di negara 
bagian Maryland AS dan menemukan pria 
tersebut tergeletak di lantai, tampaknya tidak 
sadarkan diri.

Ketika petugas tiba, mereka menemukan 
124 ular berbisa dan tidak berbisa termasuk 
di antaranya  ular piton, kobra, dan ular derik. 
Yang terbesar dikatakan sebagai piton Burma 
sepanjang 14 kaki (4,2 meter).

Meskipun mereka berada di dalam tank, 
ahli pengendalian hewan dipanggil. Pria beru-
sia 49 tahun yang tidak disebutkan namanya 
itu dinyatakan meninggal di tempat kejadian. 
Penyebab kematian belum ditentukan, tetapi 
polisi mengatakan tidak ada bukti “permainan 

Seorang Pria Tewas di Rumahnya
dengan 124 Ular di Sekelilingnya
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Kota Balikpapan, Kalimantan 
Timur. Dari pengakuan Edy, 
kata polisi, truk tronton itu rutin 
dirawat tiga bulan sekali.

“Iya sudah (diperiksa) kema-

rin, pemeriksaannya berlangsung 
selama 6 jam. Dari keterangan 
yang kita dapat dari pemiliknya, 

BALIKPAPAN (IM) - Polisi 
telah memeriksa Edy Purwanto, pe-
milik kendaraan truk tronton yang 
menabrak sejumlah pengendara di 
turunan wilayah Muara Rampak, 

Empat Nyawa Melayang dan 21 Luka-luka,
Ini Kata Pemilik Tronton Maut di Balikpapan

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Keindahan sifat manusia terletak pada 
ketulusan hatinya; kemuliaan sifat 

manusia terletak pada kejujurannya.
(Mas   ter Cheng Y en)

WAPRES TERIMA KUNJUNGAN PEMBALAP MOTO3 WAPRES TERIMA KUNJUNGAN PEMBALAP MOTO3 
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima pembalap Moto3 Mario Suryo Aji yang didampingi Gubernur Jatim Kho-Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima pembalap Moto3 Mario Suryo Aji yang didampingi Gubernur Jatim Kho-
fi fah Indar Parawansa, Sabtu (22/1), di Istana Wapres, Jakarta. Kedatangan pembalap kebanggaan Indonesia fi fah Indar Parawansa, Sabtu (22/1), di Istana Wapres, Jakarta. Kedatangan pembalap kebanggaan Indonesia 
ini untuk memohon doa dan dukungan sebelum berlaga pada ajang balap motor dunia Moto3 GP 2022.ini untuk memohon doa dan dukungan sebelum berlaga pada ajang balap motor dunia Moto3 GP 2022.

JAKARTA (IM) - Kemen-
terian ESDM akan mengubah pe-
nyaluran subsidi listrik agar men-
jadi tepat sasaran. Mekanisme 
subsidi listrik yang disiapkan 
berupa subsidi secara langsung. 
Nantinya akan dibahas soal me-
kanisme dan tarif  listrik.

“Nanti semua pelanggan 
itu bayarnya sesuai tarif, yang 
non subsidi. Nah yang berhak 
disubsidi itu bisa dikasih berupa 
cash atau voucher, dan itu hanya 
bisa dipakai untuk bayar listrik 
saja enggak bisa yang lain,” ujar 
Dirjen Ketenagalistrikan Ke-
menterian ESDM Rida Mulyana 
dalam konferensi pers.

Dirjen Ketenagalistrikan Ke-
menterian ESDM Rida Mulyana 
mengatakan, mekanisme subsidi 
ini tengah digodok oleh pemer-
intah, mulai dari cara penyaluran 

subsidi hingga daftar peneri-
manya.

“Yang pasti kita jangan buat 
aturan yang menyusahkan rakyat,” 
katanya.

Agar reformasi penyaluran 
subsidi bisa berjalan dengan baik, 
maka data penerima subsidi harus 
bisa ditetapkan lebih dulu. Mini-
mal, 85% data penerima subsidi 
harus sesuai dengan fakta dan 
kondisi nyata di lapangan.

“Tapi lucunya, data ini sema-
kin kita kerja semakin dinamis, 
mau nggak mau kita harus punya 
acuan data, dan statusnya kapan,” 
katanya.

Rida Mulyana mengungkap-
kan bahwa pemerintah belum 
mendapatkan data penerima sub-
sidi yang akurat. Masing-masing 

IDN/ANTARA
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JAKARTA (IM) - Kemen-
terian Kesehatan (Kemenkes) 
mengatakan  sesak nafas meru-
pakan gejala utama dari pasien 
Covid-19 varian Omicron yang 
diberitakan meninggal dunia.

Penjelasan dari Direktur 
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular Kemenkes 
Siti Nadia Tarmizi, gejala sesak 
napas muncul lantaran saturasi 
oksigen pasien kurang dari 80 
persen.

“Gejala utama sesak kare-
na saturasi oksigen kurang dari 
80 persen,” ujar Nadia ketika 
dihubungi wartawan, Minggu 
(23/1).

Sayangnya Nadia tak 
menjelaskan lebih rinci men-
genai kronologi gejala yang 
dialami dua pasien Covid-19 

varian Omicron yang  mening-
gal dunia di Jakarta. Salah satu 
pasien merupakan kasus trans-
misi lokal meninggal di Rumah 
Sakit (RS) Sari Asih Ciputat. 
Sedangkan pasian satu lagi 
merupakan pelaku perjalanan 
luar negeri, meninggal di RSPI 
Sulianti Suroso.

Ia menjelaskan, kedua 
pasien yang meninggal me-
miliki komorbid atau penyakit 
penyerta. Selain itu, Nadia juga 
mengungkapkan, salah satu 
pasien adalah lansia berjenis 
kelamin laki-laki yang meru-
pakan kasus transmisi lokal 
belum divaksinasi Covid-19. 
Ia memiliki penyakit penyerta 
di antaranya hipertensi dan 

Sesak Napas sebagai Gejala Utama
Pasien Varian Omicron yang Meninggal

TARGET OPERASIONAL KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG
Foto udara pembangunan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, 
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (23/1). Presiden Joko Widodo berharap, 
uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung yang saat ini sudah mencapai 79,9 persen 
sudah bisa dilakukan pada akhir tahun 2022, dan sudah siap operasional pada 
bulan Juni 2023.
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