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 USD 14.429,00  14.254,00 
 SGD 10.870,00 10.555.00
 AUD 10.443,00  10.243,00 
 EUR 16.450,00 16.185,00
 HKD   1.887,00   1.802,00
 GBP 19.784.00 19.474,00
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SEBUAH toko mainan dan kartu di Min-
nesotta, Amerika Serikat (AS) dibobol maling. 
Pencuri mengambil kartu Pokemon senilai 
USD250.000 atau setara Rp3,5 miliar.

 Dirilis dari KARE 11, perampokan yang 
terjadi di toko Punch Out Gaming ini terjadi di 
saat permintaan akan kartu trading, khususnya 
Pokemon, meningkat dan harganya melonjak. 
Kartu trading langka bisa dijual seharga ratusan 
ribu dolar di tempat pelelangan.

Diduga tingginya harga kartu trading inilah 

ASALTAU!

Pencuri Gondol Kartu Pokemon
Senilai Rp3,5 M dari Toko Mainan
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Masyarakat diminta  tidak salah mengartikan 
SE Menteri Agama yang mengatur tentang 
pengeras suara di Masjid dan Musala. Subs-
tansi SE itu, tidak untuk melarang, tapi me-
ngatur agar tidak memunculkan konfl ik.

Islam, seharusnya dimaklumi 
penggunaan pengeras suara yang 
ke luar.  

“Memang ada relevansinya 
berkenaan dengan pengeras su-
ara, azan sama sekali tidak diatur 
(asalkan pada waktunya dan sesuai 
syariah), yang diatur adalah peng-
gunaan pengeras suara untuk 
kegiatan, misalnya bacaan sebelum 
azan atau tarhim,” kata Rais Syuri-
yah PBNU Cholil Nafi s.JAKARTA (IM) - Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah, Pengu-
rus Besar Nahdlatul Ulama dan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
menyambut baik terbitnya Surat 
Edaran Nomor 05/2022 soal Pe-

doman penggunaan pengeras 
suara di masjid dan mushala ini 
dapat ditaati oleh semua pihak. 
Sebab, pengaturan pengeras suara 
bakal menciptakan kesyahduan 
dan suara yang dikeluarkan tidak 
berbenturan.

Demikian juga Ketua PP 
Muhammadiyah Anwar Abbas 
mengaku setuju dengan aturan 
ini. Hanya saja, dia meminta 
pelaksanaannya tidak boleh kaku. 
Misalnya, di daerah yang 100 
persen penduduknya beragama 

doman Pengeras Suara di Masjid 
atau Mushala, demi memperkuat 
keharmonisan dan ketentraman 
di masyarakat. Hanya saja penera-
pannya jangan terlalu kaku.

“Bagus ada pengaturan. Su-
paya penggunaan pengeras suara 
masjid ataupun yang lain tidak 
sembarangan. Tidak sembarang 
waktu,” ujar Ketua PP Muham-
madiyah Dadang Kahmad dalam 
keterangan tertulis yang diterima 
di Jakarta, Selasa (22/2).

Dadang mendorong agar pe-

Muhammadiyah, MUI dan PBNU Setuju
SE Pedoman Pengeras Suara di Masjid

IDN/ANTARA 

Hercules dan Eki Pitung Diangkat
Jadi Staf Ahli Perumda Pasar Jaya

IDN/ANTARA 

KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-KOREA SELATAN
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Menteri Perindus-
trian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) dan Menteri Perdagangan, Industri, dan 
Energi Korea Selatan Moon Sun Wook (kanan) memberi keterangan pers di sela 
pertemuan kerjasama bidang ekonomi tingkat menteri di Jakarta, Selasa (22/2). 

“Kalau Hercules tanya lang-
sung sendiri saja,” ujarnya.

Eki menekankan, bahwa Her-
cules dengan dirinya tidak dalam 
waktu yang bersamaan diangkat 
menjadi Staf  Ahli PD Pasar Jaya. 
Hercules lebih awal diangkat.

“Saya juga sekalian klarifi-
kasi saja seolah olah saya diangkat 
dengan Hercules dalam waktu 
yang bersamaan padahal beda. 
Artinya Hercules udah duluan. 
Udah duluan dan saya tidak tahu 
sama sekali tuh kalau Hercules 
udah duluan. Belakangan kalau 
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JAKARTA (IM) - Rosario 
de Marshall alias Hercules dan 
M Rifky alias Eki Pitung diang-
kat menjadi tenaga ahli di Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) 
milik DKI, Perum Pasar Jaya.

Keduanya dinyatakan layak jadi 
staf  ahli Perum Pasar Jaya  setelah 
mengikuti uji kepatutan dan kelay-
akan (fi t and proper test).

 “Iya benar (diangkat jadi tena-
ga ahli),” kata Eki yang juga Wakil 
Ketua Badan Musyawarah Betawi 
saat dihubungi, Selasa (22/2).

Meski demikian, Eki Pitung 
enggan berkomentar terkait peng-
angkatan Hercules lebih jauh.
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tai,” kata Jokowi menegaskan usai 
menghadiri dalam acara peresmi-
an Nasdem Tower, Selasa (22/2).

Jokowi memastikan bahwa 
penunjukan Kepala Otorita IKN 

dilakukan secepatnya. Sebab Un-
dang-Undang RI Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Ibu Kota Negara 

JAKARTA (IM) - Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) menegas-
kan, calon Kepala Otorita Ibu 
Kota Nusantara tidak berasal dari 
partai politik (parpol). “Nonpar-

Jokowi Pastikan Kepala Otorita IKN
Tidak Berasal dari Partai Politik

60 Orang Tewas dalam Ledakan
Tambang Emas di Burkina Faso

SEBANYAK 60 orang tewas dan puluhan 
lainnya cedera ketika terjadi ledakan keras di 
lokasi penambangan emas tradisiuonail di wi-
laah barat daya Burkina Faso, pada Senin (21/2) 
waktu setempat. Demikian dilaporkan televisi 
pemerintah, mengutip pejabat setempat.

Komisaris Tinggi Poni Antoine Douamba 
kepada televisi pemerintah mengatakan, sejauh 
ini belum diketahui apa penyebab ledakan 
di areal penambangan emas yang berada di 
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Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, 
Kota Depok. Junior disebut bertin-
dak di luar kewenangan.

 Kasus yang dialami Brigjen 
Junior berawal ketika dirinya 

membela warga Bojongkoneng, 
Babakan Medang, Kabupaten 
Bogor, yang terlibat permasalahan 

JAKARTA (IM) - Kepala Staf  
Angkatan Darat (KSAD) Jender-
al TNI Dudung Abdurachman 
menjelaskan alasan penahanan 
Brigjen TNI Junior Tumilar di Rumah 

KSAD Ungkap Alasan Penahanan
Brigjen Junior di RTM Cimanggis

JAKARTA (IM) - Pemerin-
tah kembali melaporkan 57.491 
kasus baru Covid-19 yang ber-
tambah dalam 24 jam terakhir. 
Penambahan kasus itu tersebar 
di 34 provinsi. Hingga Selasa 
(22/2), total kasus Covid-19 
di Indonesia telah mencapai 
5.289.414 orang terhitung sejak 
pengumuman kasus pertama 
pada 2 Maret 2020

Berdasarkan data Satuan 
Tugas Penanganan Covid-19, 
penambahan tertinggi ada 
di Jawa Barat dengan 13.658 
kasus. Kemudian Jawa Timur 
dengan 7.569 kasus, dan Ja-
karta dengan 5.208 kasus.

Sementara itu, pasien Co-
vid-19 yang dinyatakan sembuh 
bertambah 38.474 orang, sehing-
ga jumlah yang sembuh hingga 
Selasa (22/2) menjadi 4.593.185 
orang. Sedangkan yang meninggal 

Kasus Harian Covid-19 Bertambah
57.491, Meninggal 257 Orang

dunia setelah dinyatakan terpapar 
virus Corona bertambah  257 
orang. Sehingga total kasus ke-
matian akibat Covid-19 mencapai 
146.798 jiwa. Di samping itu, 
pemerintah juga mencatat ada 
45.398 suspek terkait Covid-19.

Satuan Tugas Penanga-
nan Covid-19 juga mencatat 
549.431 kasus aktif, pada Selasa 
(22/2). Jumlahnya bertambah 
18.760 kasus dibandingkan 
data kemarin. Kasus aktif  ialah 
pasien yang masih terkonfi r-
masi positif  dan menjalani 
perawatan di rumah sakit atau 
isolasi mandiri. Angka kasus 
aktif  diperoleh dari penguran-
gan total kasus positif  dengan 
angka kasus kesembuhan dan 
kematian.

Data tersebut dapat diakses 
publik melalui situs https://
www.covid19.go.id/.  mar

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Sebelum mengkritik orang lain, pikir-
kan dahulu apakah kita sendiri telah 
sempurna dan bebas dari kesalahan.

(Mas   ter Cheng Y en)

PRESIDEN SOSIALISASIKAN IKN NUSANTARAPRESIDEN SOSIALISASIKAN IKN NUSANTARA
Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sela Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sela 
peresmian gedung Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2). Presiden mengatakan IKN Nusantara merupakan kota peresmian gedung Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2). Presiden mengatakan IKN Nusantara merupakan kota 
berkonsep ‘smart forest city’ yang 70 persen wilayahnya merupakan area hijau, 80 persen kendaraan yang ada berkonsep ‘smart forest city’ yang 70 persen wilayahnya merupakan area hijau, 80 persen kendaraan yang ada 
merupakan transportasi publik, dan 80 persen lebih didukung energi hijau dari ‘hydropower’ di Sungai Kayan. merupakan transportasi publik, dan 80 persen lebih didukung energi hijau dari ‘hydropower’ di Sungai Kayan. 
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