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KABID Humas Polda Jateng Kombes 
Iqbal mengirimkan Tim Psikologi trauma 
healing Polda Jateng untuk membantu Polres 
Pemalang terkait keluarga bocah perempuan 
SA (14) yang mayatnya disimpan di rumahnya 
setelah hampir sebulan.

Peristiwa yang menghebohkan ini terjadi 
di Dukuh Sukatapa RT 020/RW 003 Desa 
Plakaran, Kecamatan Moga, Pemalang, Jawa 
Tengah. Mayat bocah perempuan itu telah di-
makamkan setelah polisi dan tokoh masyarakat 
setempat memberikan pemahaman terhadap 
keluarga SA.

“Kami kirim tim trauma healing ke Pe-
malang dari Bid Dokes Polda,” ujarnya saat 
dihubungi awak media.

Sementara itu, Kapolres Pemalang me-
lalui Kapolsek Moga AKP Dibyo Suryanto 
mengatakan, awalnya Polsek Moga Polres 
Pemalang menerima laporan dari perangkat 
Desa Plakaran, Moga terkait adanya warga yang 

ASALTAU!

Heboh! Mayat Bocah Perempuan
di Pemalang Disimpan di Rumah
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“Dia datang ke saya sebelum mundur, Pak 
saya disuruh nyetor, suruh cari uang 40 
miliar dari kedirjenan saya ini karena meng-
urusi perizinan-perizinan apa gitu. Mundur 
dia, tapi diumumkannya dipecat, diberhen-
tikan,” kata Mahfud MD.

tangkap, ada dirjen kan katanya ini 
setoran untuk menteri. Bahkan ada 
seorang dirjen mundur dari satu 
kementerian,” kata Mahfud.

“Dia datang ke saya sebelum 
mundur, Pak saya disuruh nye-
tor, suruh cari uang 40 miliar dari 
kedirjenan saya ini karena mengu-
rusi perizinan-perizinan apa gitu. 
Mundur dia, tapi diumumkannya 

menceritakan hal tersebut.
Kepada Mahfud, dirjen itu 

mengaku bahwa dirinya dim-
inta mencarikan uang dari proyek 
perizinan yang ia kerjakan untuk 
disetor ke pimpinannya. Hanya 
saja Mahfud tak mau mengung-
kap sosok dirjen dan pimpinan 
itu. Namun, ia memastikan dirjen 
tersebut kini sudah mundur dari 
jabatannya.

“Kan ada yang sampai di-

gungkap adanya menteri yang 
meminta anak buahnya untuk 
“mencarikan” uang setoran. Uang 
itu, kata Mahfud, masuk ke kan-
tong pribadi sang menteri.

Mahfud bercerita hal ini dalam 
program Aiman Kompas TV yang 
ditayangkan pada Selasa (11/1) 
kemarin. Mahfud ungkap ada 
seorang direktur jenderal (dirjen) 
dari suatu kementerian yang per-
nah mendatangi dirinya untuk 

JAKARTA (IM) - Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hu-

kum, dan Keamanan (Menko 
Polhukam) Mahfud MD men-

Mahfud MD: Ada Dirjen Mundur karena
Dimintai Setoran Rp40 Miliar oleh Menteri

SETKAB.GO.ID

Aktor Ardhito Pramono Ditangkap
Terkait Narkoba di Kediamannya
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Investasi/Kepala Badan Koordi-
nasi Penanaman Modal (BKPM) 
Bahlil Lahadalia menyatakan 
kalangan pengusaha ingin Pemilu 
2024 dintunda jadi 2027.

Pernyataan Bahlil langsung 
menuai kritik keras dari sejumlah 
pihak dan Presiden Joko Widodo 

JAKARTA (IM) – Partai Ger-
indra menagih nama-nama pelaku 
usaha yang menginginkan agar 
pemilihan umum (Pemilu) 2024 
ditunda. Sebelumnya, Menteri 

Partainya Prabowo Minta Nama Pengusaha
yang Disebut Minta Pemilu 2024 Ditunda

PARA peneliti di Ben-Gurion University 
di Israel berhasil melatih beberapa ikan mas 
untuk “menyetir”. Ikan-ikan mas tersebut 
dilatih untuk mengoperasikan kendaraan yang 
didesain khusus untuk mengeksplorasi apakah 
spesies mereka mampu bernavigasi di darat.

Dan ternyata hasilnya, ikan-ikan mas itu 
berhasil menyetir sebagaimana penelitian terse-
but yang diterbitkan dalam jurnal Behavioral 
Brain Research.

“Studi ini mengisyaratkan bahwa kemam-
puan navigasi bersifat universal,” kata Shachar 
Givon, mahasiswa S3 sekaligus salah satu 
penulis penelitian itu.

“Ini menunjukkan bahwa ikan mas memi-
liki kemampuan kognitif  untuk mempelajari 
tugas yang kompleks di lingkungan yang sama 
sekali berbeda dengan lingkungan tempat 
mereka berevolusi,” papar  Givon sebagaimana 
dilansir NPR, Selasa (11/1).

Peneliti di Israel Ajari Ikan Mas
Menyetir, dan Ternyata Berhasil
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Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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AKP Stepanus Robin Pattuju. 
Selain itu, ia juga dihukum mem-
bayar denda Rp500 juta subsider 
enam bulan kurungan.

“Mengadili, menyatakan ter-

dakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi,” ujar Ketua 

JAKARTA (IM) - Majelis 
Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta 
menjatuhkan vonis 11 tahun pen-
jara terhadap eks penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Terima Suap Rp11 M, Eks Penyidik KPK
Stepanus Robin Divonis 11 Tahun Penjara

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Kita harus bisa bersikap rendah hati, 
namun jangan sampai meremehkan 

diri sendiri.
(Mas   ter Cheng Y en)

PRESIDEN LANTIK DUBES LBBPPRESIDEN LANTIK DUBES LBBP
Presiden Joko Widodo melantik Dubes LBBP (Luar Biasa dan Berkuasa Penuh) RI untuk sejumlah negara sa-Presiden Joko Widodo melantik Dubes LBBP (Luar Biasa dan Berkuasa Penuh) RI untuk sejumlah negara sa-
habat, Rabu (12/1), di Istana Negara, Jakarta. Sebanyak tiga orang dubes LBBP menjalani prosesi pelantikan.habat, Rabu (12/1), di Istana Negara, Jakarta. Sebanyak tiga orang dubes LBBP menjalani prosesi pelantikan.

JAKARTA  (IM) - Artis 
sekaligus musikus Ardhito Pra-
mono (AP) ditangkap polisi 
terkait kasus narkotika jenis ganja. 
Ardhito ditangkap di kediaman-
nya kawasan Duren Sawit, Jakarta 
Timur, pada Rabu (12/1), pukul 
02.00 WIB.

Kapolres Jakar ta Barat, 
Kombes Ady Wibowo men-
gatakan, berdasarkan hasi l 
pemeriksaan sementara, Ardhito 
terbukti positif  mengonsumsi 
narkoba.

“Yang bersangkutan masih 
diperiksa kesehatan dan hasil 
cek urine awal yang bersangku-
tan positif  ya,” ucapnya kepada 
wartawan di Polres Metro Jakarta 
Barat, Rabu (12/1).

Penangkapan Ardhito meru-
pakan hasil pengembangan ter-
kait penangkapan kasus narkoba 

sebelumnya di wilayah Jakarta 
Barat.

Dari penangkapan Ardhito, 
polisi menyita barang bukti nar-
koba jenis ganja. Hanya saja Ady 
tak menjelaskan jumlah barang 
bukti ganja yang disita dari musisi 
tersebut.

“Yang bersangkutan saat ini 
tengah dilakukan pemerisksaan 
kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Kasat Res Nar-
koba Polres Metro Jakarta Barat, 
AKBP Danang Setiyo menyebut 
bahwa AP ditangkap di kedia-
mannya. Kendati demikian pihak 
mereka belum bisa menjelaskan 
secara lebih rinci terkait penang-
kapan tersebut.

“Kami amankan di kediaman-
nya di kawasan Jakarta timur,” 

IDN/ANTARA

KEPALA BNPB TINJAU KESIAPAN LOKASI GPDRR
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto 
(kiri) didampingi Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati (tengah) 
melakukan kunjungan ke Bali Nusa Dua Convention Center di Badung, Bali, Rabu 
(12/1). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan kawasan Nusa 
Dua sebagai lokasi penyelenggaraan pertemuan internasional Global Platform 
for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang rencananya akan dihadiri delagasi 
dari sekitar 190 negara pada bulan Mei mendatang.
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JAKARTA (IM) - Menko 
Bidang Kemaritiman dan In-
vestasi (Marves) Luhut Bin-
sar Panjaitan memperkirakan 
puncak kasus Covid-19 varian 
Omicron di Indonesia ter-
jadi pada awal Februari 2022. 
Menurutnya, proses infeksi 
akibar varian Omicron lebih 
cepat dari Delta.

“Dari hasil pengamatan 
terhadap pengalaman negara 
lain, puncak varian Omicron 
mencapai puncaknya dalam 
kisaran waktu 40 hari, lebih 
cepat dari varian Delta.  

“Indonesia, kita perkirakan 
puncak gelombang karena 
Omicron akan terjadi pada 
awal Februari,” ujar Luhut 
melalui konferensi video yang 
dilihat pada Rabu (12/1).

Luhut memprediksi se-
bagian besar kasus Omicron 
yang terjadi di Indonesia akan 
bergejala ringan. Karena itulah 
strategi penanganannya ber-
beda dengan varian Delta.

Kasus Omicron telah teri-
dentifi kasi di 150 negara dan 
menimbulkan gelombang baru 
dengan puncak yang lebih 
tinggi di berbagai negara dunia, 
di antaranya di Amerika Serikat 
(AS), Inggris dan atau Eropa.

“Indonesia bukan tidak 
mungkin dapat mengalami hal 
yang sama. Kami lihat sudah 
ada tanda-tanda mulai masuk 
di Indonesia karena ada data 
peningkatan yang akan saya 
jelaskan kemudian. Namun kita 

Puncak Kasus Omicron di Indonesia
Diperkirakan Berlangsung pada Februari
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