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SEORANG pria di Australia membakar 
dirinya. Hal ini dilakukan sebagai protes aturan 
yang mewajibkan warga Australia divaksin 
Covid-19. Kaibatnya ia megalami luka bakar 
yang parah.

Menurut laporan media lokal yang dilansir 
RT, aksi bakar diri yang mengerikan itu terjadi 
di RIchmond, pinggiran kota Melbourne, 
Richmond pada Sabtu (1/1).

Saksi mata mengatakan bahwa seorang 
pria tak dikenal mengguyur badannya dengan 
bensin dan membakar dirinya sendiri, sambil 
meneriakkan kecaman terhadap tindakan 
penanggulangan pandemi Covid-19 yang 
diberlakukan. “Kulitnya terbakar. Dia terba-
kar,” seorang saksi mata, yang meminta untuk 
tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada 
Herald Sun dari Melbourne.

“Kulitnya menempel di bajuku. Dia hanya 
dari wajahnya (mabuk) berteriak tentang man-
dat.”

ASALTAU!

Protes soal Wajib Vaksin Covid-19,
Seorang Pria Bakar Diri di Melbourne
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Apabila Wajib Pajak kesulitan namun tidak 
bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan 
Pajak, DJP menyediakan saluran-saluran 
non-tatap muka, yaitu helpdesk online me-
lalui Whatsapp.

“Tidak hanya itu, semua sal-
uran informasi DJP lainnya yang 
telah ada selama ini tetap dapat 
dimanfaatkan, seperti live chat 
www.pajak.go.id, email melalui 
informasi@pajak.go.id, dan twitter 
@kring_pajak,” katanya.

Dalam waktu dekat, DJP akan 
mengirimkan email blast tentang 
PPS yang ditandatangani oleh 
Direktur Jenderal Pajak. Email 
tersebut adalah imbauan DJP yang 

Suryo menjelaskan, untuk 
Wajib Pajak yang ada kesulitan, 
DJP menyediakan helpdesk PPS 
yang tersedia di seluruh unit 
vertikal DJP. Apabila Wajib Pajak 
kesulitan namun tidak bisa datang 
langsung ke Kantor Pelayanan 
Pajak, DJP menyediakan saluran-
saluran non-tatap muka, yaitu 
helpdesk online melalui What-
sapp dengan nomor 081156-
15008 dan Kring Pajak 1500-008 
pada senin sampai Jumat pukul 
08.00 s.d 16.00 WIB.

Utomo mengatakan, sampai den-
gan 3 Januari 2022 pukul 14.50 
WIB, sebanyak 326 Wajib Pajak 
telah menyetorkan PPh fi nal sebe-
sar Rp33,68 miliar dengan nilai 
harta bersih yang diungkapkan 
sebesar Rp253,77 miliar.

“Nilai harta bersih tersebut 
terdiri dari Rp239,26 miliar deklar-
asi dalam negeri, Rp2,225 miliar 
investasi Surat Berharga Negara, 
dan Rp12,29 miliar deklarasi luar 
negeri,” kata Suryo menjelaskan di 
Jakarta, Selasa (4/1).

JAKARTA (IM)  - Program 
tax amnesty jilid II telah dimulai 
sejak 1 Januari 2022. Program 
pengampunan pajak kini memi-

liki nama baru, yaitu Program 
Pengungkapan Sukarela (PPS) 
Wajib Pajak.

Direktur Jendral Pajak Suryo 

Tax Amnesty Jilid II, Ditjen Pajak
Sudah Mengantongi Rp33,6 Miliar

SETKAB.GO.ID

Pemberian Vaksin Booster Dimulai
12 Januari, Ini Syarat Penerimanya
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getahui ada rencana pembunuhan 
atas dirinya. Dino sudah melapor-
kan rencana pembunuhan itu ke 
Polda Metro Jaya.

“Saya sudah sampaikan in-

formasi ini ke Polda Metro Jaya. 
Saya berikan juga data-data dan 
rekaman yang ada ke kepolisian,” 

JAKARTA (IM) - Perseteruan 
mantan Wakil Menteri Luar Negeri 
Dino Patti Djalal dengan sindikat 
mafia tanah kembali mencuat.  
Dino baru-baru ini mengaku men-

Dino Patti Djalal: Mafi a Tanah Instruksikan
Habisi Saya, Berapa Pun Biayanya …

PORT AU PRINCE (IM) – Perdana 
Menteri Haiti Ariel Henry selamat dari upaya 
pembunuhan yang dilakukan  orang-orang 
bersenjata saat menghadiri acara peringatan 
kemerdekaan negara Karibia pada Sabtu (1/1).

Informasi upaya pembunuhan itu diung-
kapkan kantor Henry dalam sebuah pernyata-
an. Pada Senin (3/1) kantor Henry mengatakan 
bahwa “para bandit dan teroris” telah mencoba 
untuk menembak perdana menteri di sebuah 
gereja di kota utara Gonaives di mana upacara 
menandai ulang tahun ke-218 kemerdekaan 
sedang berlangsung.

Dari rekaman video yang disiarkan di 
media sosial menunjukkan Henry dan rom-
bongannya bergegas menuju kendaraan mereka 
ketika sebuah kelompok bersenjata mulai men-
embaki dari luar katedral di Gonaives.

Menurut pemberitaaan sejumlah media di 
Haiti,  kemungkinan keterlibatan geng dalam 

Ditembaki di Gereja, PM Haiti
Lolos dari Upaya Pembunuhan
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Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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mut, Chairuddin Aritonang alias 
Choki.  

Kepala Bidang Humas Polda 
Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi 
Wahyudi, mengatakan, Edy Rah-

mayadi menjadi satu dari sekian 
banyak pihak terkait yang akan 
dipanggil terkait kasus tersebut. 

MEDAN (IM) - Polisi bakal 
memeriksa Gubernur Sumatera 
Utara (Sumut) Edy Rahmadi ter-
kait kasus jewer yang dilaporkan 
laporan pelatih Tim Biliar  Su-

Jewer Pelatih Biliar karena Tak Tepuk Tangan,
Gubernur Edy Rahmadi Bakal Diperiksa Polisi
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JAKARTA (IM) - Se-
banyak 15 petugas di Termi-
nal 3 Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta terkonfi rmasi 
positif  Covid-19 ketika tes 
usap rutin pekan lalu. Mereka 
dikategorikan suspek varian 
Omicron karena kemungkinan 
terpapar dari pelaku perjalanan 
luar negeri.

Petugas yang berstatus sus-
pek Covid-19 varian Omicron 
terdiri dari 14 petugas Farma-
lab dan satu petugas I-lab. 
Semuanya dikarantina sembari 
menunggu hasil pemeriksaan 
whole genome sequencing 
atau WGS oleh Badan Peneli-
tian dan Pengembangan Kese-
hatan Kementerian Kesehatan.

”Mereka suspek Omicron, 
termasuk anggota keluarga 

15 Petugas Lab di Bandara Soetta
Terkonfi rmasi Positif Covid-19 Omicron

dari satu petugas I-Lab. Untuk 
hasil pemeriksaan WGS-nya 
belum keluar,” ujar Direktur 
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular Langsung 
Kementerian Kesehatan Siti 
Nadia Tarmizi, Senin kemarin.

Petugas Farmalab suspek 
Omicron terdiri dari tiga petu-
gas tes usap dan 11 petugas 
administrasi. Semuanya tinggal 
di mes yang sama.

Farmalab menyebutkan, 
ke-14 petugas dalam satu tim 
atau sif  itu terkonfi rmasi posi-
tif  Covid-19 ketika tes rutin 
setiap dua pekan pada 31 De-
sember 2021. Malam harinya 
mereka langsung dikarantina 
di rumah sakit darurat Wisma 

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Cara kita berterima kasih dan mem-
balas budi baik bumi adalah de-

ngan tetap bertekad melestarikan 
lingkungan.

(Mas   ter Cheng Y en)

PRESIDEN DORONG PENGESAHAN RUU TPKSPRESIDEN DORONG PENGESAHAN RUU TPKS
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pernyataan tentang Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pernyataan tentang Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual (RUU TPKS), di Jakarta, Selasa (4/1). Presiden meminta pada gugus tugas pemerintah yang Kekerasan Seksual (RUU TPKS), di Jakarta, Selasa (4/1). Presiden meminta pada gugus tugas pemerintah yang 
menangani RUU TPKS untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang menangani RUU TPKS untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang 
sedang disiapkan DPR. sedang disiapkan DPR. 

IDN/ANTARA

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL 2022
Suasana proyek pembangunan di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), 
Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/1). Pemerintah memproyeksikan pertum-
buhan ekonomi pada 2022 berada pada kisaran 5 hingga 5,5 persen dengan perki-
raan laju infl asi di bawah tiga persen dan nilai tukar Rupiah di kisaran Rp14.500 
hingga Rp15.000 per Dollar AS.

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah akan memulai program 
vaksinasi booster atau dosis ke-
tiga pada 12 Januari 2022. Sesuai 
rekomendasi Badan Kesehatan 
Dunia atau World Health Orga-
nization (WHO), vaksin booster 
akan diberikan ke penduduk usia 
di atas 18 tahun.

Pemerintah telah menyiapkan 
3 opsi terkait program vaksinasi 
ini, yaitu program pemerintah, 
penerima bantuan iuran (PBI) 
BPJS Kesehatan, dan mandiri 
alias berbayar.

Menteri Kesehatan (Menk-
es) Budi Gunadi Sadikin men-
gatakan, setidaknya dibutuhkan 
230 juta dosis vaksin untuk 
program ini. Namun demikian, 

hingga kini vaksin yang akan 
digunakan untuk booster masih 
menunggu hasil rekomendasi dari 
Indonesia Technical Advisory 
Group on Immunization (ITAGI) 
dan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM).

Pertanyaannya, siapa saja 
penerima vaksinasi booster? 
Merangkum pernyataan Menteri 
Kesehatan dan Juru Bicara Vak-
sinasi, berikut kriteria dan syarat 
penerima vaksin booster:

1. Penduduk usia 18 tahun 
ke atas.

2. Telah mendapatkan sunti-
kan vaksin dosis kedua minimal 
6 bulan.
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