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SEORANG bayi prematur yang lahir di 
rumah dan dinyatakan lahir mati oleh dokter 
ditemukan masih hidup saat sedang diper-
siapkan untuk pemakaman. Hal ini diketahui 
ketika direktur pemakaman menemukan detak 
jantung bayi itu.

Ibu berusia 18 tahun, yang tidak dise-
butkan namanya, meminta bantuan medis di 
kotamadya Ariquemes di negara bagian Ron-
donia, Brasil, pada Senin, (27/12). Media lokal 
melaporkan bahwa sang ibu tidak menyadari 
kehamilannya dan pergi ke rumah sakit dua kali 
setelah merasakan sakit yang parah.

Menurut keluarganya, dia dipulangkan ke 
rumah oleh petugas medis, yang dilaporkan ti-
dak menyadari bahwa dia hamil. Saat di rumah, 
rasa sakitnya mulai meningkat dan dia dilapor-
kan melahirkan bayinya tanpa bantuan medis. 
Bayi itu lahir di bulan kelima kehamilan dengan 
berat 1 kg. Sang bayi dinyatakan lahir mati oleh 
para dokter ketika mereka pergi ke rumah sakit.

ASALTAU!

Bayi Prematur yang Dinyatakan Mati,
Hidup saat Hendak Dimakamkan
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Jokowi berharap agar BIN dan Polri betul-
betul mengawasi proses karantina pelaku 
perjalanan internasional.

langkah-langkah strategis harus 
segera dilakukan. Terutama men-
genai persiapan fasilitas-fasilitas 
kesehatan yang dimiliki baik di 
pusat dan daerah. Apalagi transmi-
si lokal penularan Covid-19 akibat 
varian Omicron telah terjadi.

“Tadi pagi saya mendapat 
informasi bahwa sudah terjadi 
transmisi lokal kasus Omicron 
sehingga prosedur mitigasi ha-
rus betul-betul kita siapkan,” kata 

JAKARTA (IM) - Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) meng-
ingatkan semua pihak agar ti-
dak mengakomodasi dispensasi 
karantina bagi pelaku perjalanan 
internasional yang baru tiba di 
Indonesia.

Kepala Negara menegaskan, 
pemberian dispensasi karantina 
secara berbayar yang melibatkan 
oknum tertentu tidak boleh ter-
jadi lagi.

“Saya minta betul-betul uta-
manya yang terkait dengan Omi-

ini hampir seluruhnya berasal dari 
kasus impor (imported case).

Jokowi berharap agar BIN 
dan Polri betul-betul mengawasi 
proses karantina pelaku perjala-
nan internasional.

“Kalau kita lihat, kenaikan 
menjadi 136 kasus ini hampir se-
luruhnya berasal dari kasus impor. 
Saya harapkan sekali lagi BIN, 
Polri, yang menyangkut urusan 
karantina agar betul-betul diawasi 
betul,” imbuh presiden.

Jokowi juga menekankan agar 

cron ini adalah karantina bagi yang 
datang dari luar negeri. Jangan ada 
lagi dispensasi-dispensasi apalagi 
yang bayar-bayar itu kejadian lagi,” 
ujarnya saat membuka rapat evalu-
asi PPKM di Kompleks Istana 
Kepresidenan, Senin (3/1).

Pasalnya, kata presiden, saat 
ini telah terjadi lonjakan kasus 
positif  Covid-19 akibat penularan 
varian Omicron.  Per 3 Janu-
ari 2022 kasus penularan varian 
Omicron tercatat sebanyak 136 
kasus. Menurut Jokowi, kenaikan 

Larang Dispensasi Karantina,
Jokowi: Apalagi yang Bayar-bayar …

SETKAB.GO.ID

Jokowi Ingatkan Kengerian
Lonjakan Kasus Covid-19
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tersebut mengaku tidak memiliki 
target pencapaian pribadi dalam 
tugas barunya di Polri.

“Nggak, kalau target semuan-
ya dari institusi Polri. Kami tidak 

melakukan dalam perspektif  
pribadi atau kelompok, tapi dalam 
perspektif  institusi,” ujar Novel 

JAKARTA (IM) - Novel 
Baswedan bersama 43 eks pegawai 
KPK mulai bekerja sebagai apara-
tur sipil negara (ASN) Polri, Senin 
(3/1). Mantan penyidik KPK 

Cerita Novel Baswedan dan Kawan-Kawan
Hari Pertama Masuk Kerja Jadi ASN Polri

VIRAL di media sosial dua orang menun-
jukkan kartu pernikahan mereka, dan menun-
jukan bahwa mereka merupakan pasangan sah 
di Indonesia.

Video rekaman yang diunggah di me-
dia sosial TikTok ini sempat menimbulkan 
kehebohan di kalangan warganet. Beberapa 
dari mereka bahkan mempertanyakan kenapa 
pemerintah bisa melegalkan pernikahan sesama 
jenis ini.

Namun, mengutip akun TikTok @ratu-
papaya, ternyata pasangan tersebut tidak 
semuanya berjenis kelamin laki-laki, tetapi juga 
ada yang perempuan. Ternyata, perempuan ini 
memilih untuk bergaya tomboy ala laki-laki. 
Dirinya bahkan bisa menirukan suara laki-
laki pada umumnya, dan mengecoh banyak 
warganet karena penampilan dan suaranya.

Selain itu, perempuan ini juga meng-
aku kalau dirinya pernah menjadi korban 

Heboh! Pasangan Gay Pamer
Buku Nikah, Begini Faktanya
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Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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cul, sesuatu yang tidak terduga 
terjadi. Yaitu ikan berjatuhan 
dari langit.

Tom Brigham mengatakan 
kepada surat kabar lokal The Tex-

arkana Gazette tentang bagaimana 
dia tertegun menyaksikan hujan 
ikan turun dari langit dan memantul 

TEXAS (IM) – Peristiwa aneh 
terjadi di Kota Texas, Texarkana. 
`Hujan ikan’ saat kota tersebut di-
landa angin puting beliung. Setelah 
hujan dan awan gelap besar mun-

Peristiwa Aneh, ‘Hujan Ikan’ Terjadi saat
Angin Puting Beliung Melanda Kota Texas
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JAKARTA (IM) - Men-
teri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi (MenPANRB) Tjahjo 
Kumolo ingin meningkatkan 
kedisplinan ASN seperti PNS. 
Sebab, PNS digaji oleh APBN 
yang salah satu satu sumbernya 
dari pajak rakyat.

Tjahjo mendorong ASN 
untuk mengikuti pelatihan 
komponen cadangan (komcad) 
sebagai salah satu langkah 
pendisiplinan. Tjahjo men-
gatakan hal ini bagian dari re-
formasi birokrasi. Menurutnya 
ASN digaji dengan uang rakyat 
maka tidak boleh seenaknya 
sendiri.

“Iya, ini kan bagian dari-
pada birokrasi. Semua ada 
aturannya. Mereka digaji 

Tjahjo ke PNS: Digaji Rakyat
tapi Kerja Jangan Seenaknya

negara, digaji oleh rakyat un-
tuk melayani masyarakat, tapi 
seenaknya sendiri kan ndak 
bisa,” katanya di Komplek 
Istana Kepresidenan Jakarta, 
Senin (3/1).

Menurut Tjahjo, saat ini 
masih banyak ASN yang me-
langgar disiplin. Dalam sidang 
Badan Pertimbangan Kepega-
waian (Bapek) banyak ASN 
diberhentikan karena narkoba, 
radikalisme hingga korupsi.

“Saya tiap bulan rapat Ba-
pek ada aja masalah yang kita 
berhentikan, kita nonjobkan 
karena tidak profesional, tidak 
taat asas. Masih ada penyalah-
gunaan wewenang, masih ada 
penggunaan narkoba, masih 

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Kehidupan masa lampau seseorang 
tidak perlu dipermasalahkan, yang 

terpenting adalah bagaimana ia men-
jalankan kehidupannya saat ini.

(Mas   ter Cheng Y en)

PRESIDEN BUKA PERDAGANGAN BEI TAHUN 2022PRESIDEN BUKA PERDAGANGAN BEI TAHUN 2022
Presiden Joko Widodo membuka Perdagangan BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2022, di Gedung BEI, Jakarta, Presiden Joko Widodo membuka Perdagangan BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2022, di Gedung BEI, Jakarta, 
Senin (3/1). Presiden mengatakan 2022 adalah tahun yang penuh tantangan baik dalam upaya penanganan Senin (3/1). Presiden mengatakan 2022 adalah tahun yang penuh tantangan baik dalam upaya penanganan 
pandemi maupun pemulihan ekonomi nasional, namun dengan semangat dan kerja keras seluruh komponen pandemi maupun pemulihan ekonomi nasional, namun dengan semangat dan kerja keras seluruh komponen 
bangsa tantangan tersebut dapat dilalui dengan baik.bangsa tantangan tersebut dapat dilalui dengan baik.

IDN/ANTARA

KONFERENSI PERS REALISASI PELAKSANAAN APBN 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kelima kiri) beserta Wamenkeu Suahasil Nazara 
(ketiga kiri) dan para pejabat Eselon I berfoto bersama disela konferensi pers 
realisasi pelaksanaan APBN 2021 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (3/1). Sri 
Mulyani menyatakan pelaksanaan APBN 2021 mencatatkan kinerja positif dengan 
pendapatan negara melebihi target, belanja negara optimal, pembiayaan ang-
garan yang lebih efi sien sehingga menjadi modal positif untuk transisi menuju 
konsolidasi fi skal 2022.

JAKARTA (IM) - Presiden 
RI Joko Widodo (Jokowi) meng-
ingat kondisi sepanjang 2021 
yang dinilai merupakan tahun 
yang sulit. Lantaran pada tahun 
tersebut, tepatnya di pertenga-
han Juli, kasus harian Covid-19 
mencapai 56.000. Akibatnya, 
rumah sakit kesulitan menam-
pung pasien Covid-19.

Hal itu ia sampaikan saat 
meresmikan pembukaan perda-
ganan Bursa Efek Indonesia ta-
hun 2022 di Jakarta, Senin (3/1).

“Tahun 2021 itu merupakan 
tahun yang kalau kita ingat betul-
betul tahun yang sangat sulit, 
tahun yang tidak mudah, tahun 
yang tidak gampang. Karena 
di pertengahan Juli 2021, pada 

saat kasus harian (Covid-19) kita 
mencapai 56.000, itulah saat yang 
betul-betul saya ingat kengerian,” 
ujar Jokowi.

“Karena di lorong-lorong 
rumah sakit, di halaman rumah 
sakit semuanya penuh dengan 
pasien Covid-19,” katanya me-
nambahkan.

Kendati demikian seiring 
dengan berbagai langkah yang di-
ambil pemerintah, kasus Covid-19 
bisa turun ke angka 174 per hari. 
Jokowi pun mengucap syukur dan 
berharap agar kasus Covid-19 di 
Indonesia tidak kembali melonjak.

Selain itu, Jokowi juga men-
gatakan bahwa pemberian dosis 
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